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Smlouva o dílo a licenční smlouva 
 

 
 
 

POSKYTOVATEL NABYVATEL  
 
 
ReDesign, s. r. o. 
se sídlem Máchova 431/21 
IČ: 27096998 
zast. MgA Petrem Krejzkem 

 
na straně druhé jako poskytovatel 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.  
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.  
Národní 117/18, 116 00 Praha 1 
IČ: 68378122 
zast. JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem 
 
na straně jedné jako nabyvatel

 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a smlouvu licenční dle ustanovení § 2358 a 
násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění: 

 
 
 
I. Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany této smlouvy společně prohlašují, že mezi nimi v minulosti vznikl závazek (dluh) vyplývající z 
uzavřené smlouvy o dílo, kde současně prohlašují, že jsou s obsahem tohoto závazku, jehož předmětem je 
zhotovení webových stránek a loga Centra Karla Čapka, včetně wireframů a sjednaných funkcionalit (viz 
níže), společně a nerozdílně srozuměni, že jej respektují a jsou jím vázáni. 

2. V souvislosti na základě předchozího odstavce tohoto článku se tak poskytovatel zavazuje touto smlouvou 
poskytnout, resp. za podmínek v této smlouvě uvedené poskytuje nabyvateli časově neomezené 
oprávnění k výkonu práva užít existující či v buducnosti vytvořené dílo – webové stránky a logo Centra 
Karla Čapka, včetně  wireframů a sjednaných funkcionalit vymezených nabyvatelem, které poskytovatel na 
základě této smlouvy zhotoví pro nabyvatele dle jeho pokynů a požadavků uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy obsahující technickou, resp. Technologickou specifikaci díla, jakož i souvisejících schůzek a 
jednání, a předá nejpozději ke dni 20. listopadu 2018 nabyvateli za podmínek dále v této smlouvě 
stanovených (dále jen „licence“). Příloha ve smyslu věty předchozí tvoří nedílnou součást ujednání této 
smlouvy; liší-li se její obsah od této smlouvy, případně rozejde-li výklad jednotlivého ustanovení této smlouvy 
podle jeho slov s obsahem těchto objednávek či jejich částí, musí mu ustoupit. Dílo ve smyslu této smlouvy 
bylo vytvořeno na základě konkrétní autorské objednávky pověřeného zaměstnance nabyvatele. 

2.   Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí licence dohodnutou odměnu. 
 
 
II. Podmínky licence 

 

1.   Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako výhradní a nevypověditelnou. Poskytovatel není oprávněn 
poskytnout licenci třetí osobě a nesmí dílo užít způsobem, ke kterému licenci udělil, s výjimkou prezentace 
díla jako předvedení činnosti poskytovatele. 

2.   Územní ani časový rozsah licence nejsou omezeny. Licence se tak poskytuje na dobu časově, teritoriálně, 
věcně či jakkoliv jinak neomezenou; nabyvatel je dále na základě této licence oprávněn k dalším úpravám díla, 
a to v libovolném rozsahu prostřednictvím třetích osob a bez souhlasu poskytovatele. Úpravy ve smyslu věty 
předchozí by však neměly vést ke snížení hodnoty a významu díla jako celku. 

 
 
III. Odměna za vytvoření díla a za poskytnutí licence 

 

1.   Smluvní strany si sjednávají, že celková odměna za vytvoření díla, jeho předání a poskytnutí licence ve 
smyslu této smlouvy činí 95 000,- Kč bez DPH. Tato částka představuje jednorázovou odměnu za vytvoření 
díla, jeho předání, poskytnutí všech související práv, včetně licence, tedy zejména za právo předmět této 
smlouvy a licence nerušeně užívat po celou dobu autorské ochrany.  

2.   Nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu na bankovní účet poskytovatele č. 187014479/0300 
vedený u ČSOB, a to na základě vystavených zálohových faktur a daňových dokladů takto: 50% z celkové 
částky, před započtením práce při splatnosti 10 pracovních dnů a 50% do 10 pracovních dní po řádném a 
včasném ukončení a předání díla (tj. po splnění všech smluvených závazků poskytovatele). 

3.  Nedílnou součástí všech zálohových faktur a daňových dokladů ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článků musí být podrobný rozpis všech fakturovaných položek (částí díla dle této smlouvy, resp. souv. 
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Objednávek a rozsahu poskytnutých licencí), jakož i konkrétní odkaz na tuto smlouvu.  
4. V případě prodlení nabyvatele s úhradou odměny je poskytovatel oprávněn požadovat po nabyvateli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  V případě prodlení poskytovatele dle této 
smlouvy je nabyvatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % za každý 
den prodlení vypočítány z celkové odměny za vytvoření díla a za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy. 

 
 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ve vztazích touto smlouvou neupravených platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a právních předpisů souvisejících. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují v rozsahu 
maximálně přípustném dle kogentních ustanovení právních předpisů aplikaci ustanovení § 1764 - 1766 
občanského zákoníku. 

2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena po odsouhlasení oběma smluvními stranami písemnou 
formou číslovaných dodatků. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.  Účinnosti smlouva nabývá 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv ve smyslu platné právní úpravy; smluvní strany jsou tak povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění 
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smluvní strany dále berou na vědomí, 
že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by 
plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy se nedotýká platnosti ustanovení ostatních. Strany 
se zavazují, že případná neplatná ustanovení nahradí bezodkladně ustanoveními platnými, odpovídajícími 
příslušným právním předpisům při zachování stejného či nejbližšího obdobného smluvního 
úmyslu. 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z účastníků obdrží po 

jednom vyhotovení.   
6. Tato smlouva je projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle obou smluvních stran, které ji uzavřely bez 

nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou stranu smluvní, a na důkaz toho 
připojují účastníci své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Praze dne 21. 8. 2018           V Praze dne 21. 8. 2018   

 
 

POSKYTOVATEL NABYVATEL  
 
 
 
 
 
 
ReDesign, s. r. o. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
zast. MgA Petrem Krejzkem            zast. JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem
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Příloha č. 1  - technická specifikace díla 
(vytvoření webových stránek a loga Centra Karla Čapka) 

 
 

1) Dílo bude realizováno v souvislosti a na základě cenové nabídky č. 14 - 2018 ze dne 20. března 2018 
obsahující rámcový popis webových stránek a požadavek na vytvoření loga Centra Karla Čapka.  

2) Součástí dodávky je vytvoření díla, jeho předání, poskytnutí všech související práv (viz smlouva), 
včetně výhradní licence a navazujících práv. 

3) Rozsah dodávky je následující 
- Vypracování návrhu webu a grafických prvků 
- draft (grafický koncept, idea ve formátu A3.pdf a v tištěné podobě) 
- studie grafického řešení (layout, písmo, práce s fotkami, koncepční korektury) 
- DTP zpracování grafických šablon pro výrobu webu v požadovaném formátu (indesign, psd) 
- logo Centrum Karla Čapka 
- konzultace se zadavatelem a programátorem 
- programování webu 

- wireframe koncept pro PC, tablet, mobil 
- vytvoření redakčního systému v rozsahu požadovaném klientem (fluid design, HTML5) 
- konzultace se zadavatelem a grafikem 
- testování pro responsivní design (PC, tablet, mobil). 

 
4) Termín dodání dodávky je nejpozději do 20. listopadu 2018.  

 
 
V Praze dne 21. 8. 2018           V Praze dne 21. 8. 2018   

 
 

POSKYTOVATEL NABYVATEL  
 
 
 
 
 
 
ReDesign, s. r. o. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
zast. MgA Petrem Krejzkem            zast. JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem
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