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Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

Zastoupené: Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie

Se sídlem: Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

Telefonní spojení: +420 224 181 111

E-mail: epodatelna@mzv.cz

Datová schránka: e4xaaxh

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

INDIGOPRINT s.r.o.

Zastoupen: Ing. Jan Nový, jednatel

Se sídlem: Drtinova 557/8, 150 00 Praha – Smíchov

IČO: 27396819

DIČ: CZ27396819

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-5389520217/0100

Telefonní spojení: +420 602 226 288

E-mail:sekretariat@indigoprint.cz

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 

109964

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají mezi sebou, níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

§§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo, a s přihlédnutím k ustanovení §§ 46 a násl. 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“),

tuto licenční smlouvu
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uzavření této smlouvy o dílo navazuje na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Tisk a sazba publikace „Česko na cestě“ (dále jen jako „Dílo“). Účelem této smlouvy je 

právní úprava vztahu smluvních stran při provedení Díla, v rozsahu a způsobem sjednaným 

touto smlouvou, a dále sjednání vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení 

a následném užívání Díla.

ČLÁNEK I
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro Objednatele zajistí provedení Díla, a to 

v rozsahu, způsobem a ve lhůtách určených v této smlouvě a jejích přílohách.

1.2 Zhotovitel touto smlouvou dále poskytuje Objednateli licenci k užití Díla v rozsahu dále 

stanoveném touto smlouvou.

1.3 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a užívat jej dle této smlouvy sjednaným způsobem 

a zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla a odměnu za poskytnutí licence ve výši 

stanovené dále v této smlouvě.

1.4 Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, 

budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce 

a jiná plnění odchylující se od specifikace Díla bez písemného souhlasu Objednatele, nemá 

nárok na jejich zaplacení.
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ČLÁNEK II
PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a povahou Díla, že mu jsou známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornou kvalifikací, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 

garantuje všechny technické, množstevní a jakostní parametry Díla, které byly uvedeny v jím 

podané nabídce k plnění předmětu shora jmenované veřejné zakázky.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících autorů 

na své náklady provede pro Objednatele Dílo, jehož podoba a všechny součásti jsou 

podrobně specifikované v příloze č. 1 („Specifikace Díla a kalkulace“), která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dokončené Dílo Objednateli 

v termínech určených v příloze č. 2 („Harmonogram“), která je nedílnou součástí této 

smlouvy.

2.3 Místem předání a převzetí Díla (resp. jeho částí) je sídlo Objednatele. Zhotovitel vyzve 

Objednatele k účasti na proceduře předání a převzetí nejméně 5 kalendářních dnů

předem. Objednatel je povinen se procedury zúčastnit a Dílo v těchto termínech od 

Zhotovitele převzít. Odmítne-li Objednatel příslušnou část Díla převzít, ač je k převzetí 

nabídnuta a odpovídá této smlouvě, považuje se příslušná část Díla za převzatou 5. den po 

vyzvání k účasti na proceduře předání a převzetí Díla Zhotovitelem.

2.4 O výsledku procedury předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, jehož vzor je 

přílohou č. 3 (Vzor – Předávací protokol) této smlouvy. V předávacím protokolu 

budou případně uvedeny zjištěné nedostatky a vady a budou v něm zároveň stanoveny 

termíny pro jejich odstranění. Popis nedostatků a vad musí být Objednatelem specifikován 

v dostatečné podrobnosti a při zachování pravidla konkrétnosti. Objednatel není povinen 

převzít Dílo, které vykazuje zjevné vady nebo nedodělky. Nevznese-li Objednatel výhrady ani 

ve lhůtě 5 pracovních dnů od termínu konání procedury předání a převzetí, má se za to, že 

Dílo (nebo jeho část) bylo předáno bez připomínek ze strany Objednatele.

2.5 Vznese-li Zhotovitel výhrady či připomínky k obsahu předávacího protokolu, zejména 

k případně zjištěným nedostatkům a vadám, zavazují se smluvní strany k započetí 

vzájemných jednání o způsobu a termínu jejich odstranění, přičemž tento termín a způsob 

odstranění bude zanesen do předávacího protokolu.

2.6 Smluvní strany pověřují k provádění jednotlivých úkonů při plnění této smlouvy následující 
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kontaktní osoby, které jsou zmocněny ke všem úkonům, k nimž při těchto činnostech obvykle 

dochází a v rozmezí tohoto zmocnění jsou smluvní strany jejich jednáním vázány a nesou za 

ně odpovědnost:

- za Objednatele – Mgr. Sandra Miholová, zástupkyně ředitelky odboru veřejné diplomacie

(e-mail: sandra_miholova@mzv.cz, tel.: 224 182 398),

- za Zhotovitele – Martin Louda (e-mail: louda@indigoprint.cz, tel.: 602 226 309).

2.7 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, avšak průběžně konzultuje s pracovníky 

objednatele postup provádění Díla. Většina běžné komunikace mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem bude probíhat osobně, telefonicky nebo elektronickou korespondencí (e-

mailem). Klíčová rozhodnutí a konzultace budou realizovány v sídle Objednatele.

2.8 Kontaktní osoby zmocněné smluvními stranami dle předchozího odstavce ke všem úkonům 

mohou pro potřeby každodenní spolupráce s druhou smluvní stranou pověřit svého

zástupce. V takovém případě je kontaktní osoba povinna sdělit jméno a kontakt na svého 

zástupce druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů od pověření; postačuje 

elektronickou cestou (e-mailem).

ČLÁNEK III
ZÁRUKA A REKLAMACE

3.1 Odpovědnost za vady Díla se řídí občanským zákoníkem.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku na Dílo v délce 24 měsíců ode dne převzetí

Objednatelem.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad Díla má Objednatel právo na odstranění 

zjištěných vad bezplatně, a to co v nejkratším možném termínu. Objednatel má dále právo 

uplatnit v reklamaci požadavek na opětovné provedení Díla. Termín pro odstranění vad bude 

s ohledem na nejkratší technicky možnou dobu odstranění navzájem odsouhlasen oběma 

smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě, přiměřenou lhůtu stanoví Objednatel.

3.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uplatněnou reklamaci vypořádat a vady na 

svůj náklad odstranit.

3.5 Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Při reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel může 

v reklamaci dále uvést své požadavky na způsob odstranění vad nebo požadovat slevu z ceny 

Díla.
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3.6 Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla (resp. jeho jednotlivých částí), 

který je určen v příloze č. 2 této smlouvy, je právem Objednatele účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jeden započatý kalendářní den prodlení.

3.7 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v předem dohodnutém termínu (viz čl. II odst. 2.4 

a 2.5), je právem Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

jeden započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je zároveň oprávněn pověřit provedením 

odstranění vad třetí osobu a náklady v souvislosti s tím vynaložené vyúčtovat Zhotoviteli 

k úhradě.

ČLÁNEK IV
LICENCE A VLASTNICKÁ PRÁVA

4.1 Zhotovitel je povinen získat vlastním jménem a na svůj účet od všech autorů zúčastněných 

při vytváření Díla licenci k užití Díla resp. jeho části v rozsahu, v němž poskytuje touto 

smlouvou licenci k užití Díla Objednateli. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na díla 

vytvořená zaměstnanci Zhotovitele ke splnění jejich povinností vyplývajících z pracovního 

poměru, pokud k takovým dílům Zhotovitel vykonává majetková autorská práva podle § 58 

autorského zákona alespoň v rozsahu licence poskytnuté Objednateli touto smlouvou.

Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na díla a jiné podklady, které Zhotoviteli dodá 

Objednatel (viz ustanovení čl. II odst. 8.4).

4.2 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní licenci k užití Díla (v rozsahu, 

v němž k dílu Zhotovitel vykonává majetková autorská práva z titulu práv zaměstnavatele 

k zaměstnaneckému dílu) a výhradní podlicenci k užití Díla (v rozsahu práv, která od třetích 

osob Zhotovitel nabyl, resp. nabude licenčními smlouvami). Licence a podlicence jsou dále 

společně označeny jen jako „Licence“.

4.3 Na základě Licence lze Dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, 

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a udělit jiné osobě 

smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Právem Objednatele Dílo užít je zejména:

a) právo na rozmnožování Díla;

b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny Díla;

c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny Díla;

d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny Díla;

e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny Díla;

f) právo na sdělování Díla veřejnosti.

4.4 Licence je poskytována v následujícím rozsahu:
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a) časový rozsah: neomezený (na celou dobu trvání majetkových práv autora k Dílu);

b) teritoriální rozsah: neomezený (pro celý svět);

c) množstevní rozsah: neomezený;

d) způsob užití Díla: sdělování Díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu 

přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou 

sítí, a to pro účely prezentace Objednatele;

e) Licence se poskytuje ve vztahu ke konečné podobě Díla.

4.5 Objednatel není povinen Licenci využít.

4.6 Odměna za oprávnění dle předchozích odstavců této smlouvy je již zahrnuta v ceně Díla dle 

této smlouvy.

4.7 Objednatel je oprávněn poskytnout práva z Licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak 

poskytnutím podlicence tak postoupením Licence. O každém takovém poskytnutí práv 

a o osobě jejich nabyvatele je povinen Objednatel učinit úřední záznam opatřený číslem 

jednacím.

4.8 Bez ohledu na výše uvedené licenční ujednání je Zhotovitel (resp. příslušný autor) oprávněn 

Dílo užít pro účely prezentace vlastní práce či práce svých autorů, není však oprávněn Dílo 

zveřejnit předtím, než bude zveřejněno ze strany Objednatele.

4.9 Licenční oprávnění poskytnuté Objednateli dle tohoto článku a vlastnické právo ke všem 

věcem (nosičům), na nichž bude Dílo Objednateli předáno, přecházejí na Objednatele dnem 

uhrazení celé ceny za provedení Díla dle čl. V. Tímto okamžikem též přechází na 

Objednatele nebezpečí škody na těchto věcech; pokud bylo Dílo, resp. jeho jednotlivé části,

předáno Objednateli již před uhrazením celé částky ceny Díla a odměny za poskytnutí 

Licence, přechází nebezpečí škody na věcech na Objednatele již okamžikem předání.
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ČLÁNEK V
CENA DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla: za grafické zpracování 

publikace (včetně přebalu), sazbu a tisk cenu ve výši 181 667,20 Kč (slovy: 

stoosmdesátjedentisícšestsetšedesátsedm korun českých a dvacet háléřů) vč. DPH. Tato 

částka představuje ze 2/3 cenu za vytvoření Díla a z 1/3 cenu (odměnu) za poskytnutí

Licence k Dílu (dále jen „Cena“). Cena je blíže specifikována příloze č. 1 („Specifikace 

Díla a kalkulace“).

5.2 Cena je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit, pokud to výslovně neupravuje 

tato smlouva. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této smlouvy, 

včetně předpokládaného vývoj cen v oboru až do zániku závazků plynoucích z této smlouvy. 

Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám až do 

zániku závazků plynoucích z této smlouvy. Objednatel nepřipouští překročení sjednané Ceny 

ani v případě změny výše sazby DPH dle aktuálního data dodání.

5.3 Nárok na Cenu nebo její část vzniká Zhotoviteli provedením Díla nebo jeho části odpovídající 

příslušné splátce Ceny dle kalkulace (viz příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu 

v termínech stanovených v příloze č. 2 této smlouvy, a to na základě faktur řádně 

vystavených ze strany Zhotovitele.

5.4 Změní-li se na základě požadavků Objednatele rozsah, termín plnění nebo podoba Díla, 

dohodnou se strany na odpovídající úpravě Ceny.

5.5 Pro případ prodlení Objednatele s placením kterékoli Ceny se sjednává úrok z prodlení ve

výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VI
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Platby budou prováděny na základě daňového dokladu (faktury), který musí splňovat 

všechny náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.

6.2 Daňový doklad, který nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VI odst. 6.1 této smlouvy 

nebo ve kterém nebude fakturovaná cena odpovídat rozsahu předávaného Díla (nebo jeho 

části), je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli 

opravený či doplněný daňový doklad. V případě vrácení faktury Zhotoviteli dle věty první se 
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dnem jejího doručení přerušuje lhůta její splatnosti a znovu počíná běžet až dnem 

následujícím po dni, kdy byl opravený nebo doplněný daňový doklad splňující všechny 

náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručen Objednateli.

6.3 Veškeré platby dle této smlouvy budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy a musí být uveden také na daňovém 

dokladu. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Doba splatnosti daňových dokladů bude činit 

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

ČLÁNEK VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané Ceny.

7.2 Zhotovitel je povinen provést sjednané Dílo řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.3 Zhotovitel je povinen při veškerých svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti s ní 

vždy jednat tak, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno a vážnost Objednatele a České 

republiky a aby je nevystavil riziku veřejnoprávních a/nebo soukromoprávních postihů 

v České republice ani v zahraničí; v případě, že by něco takového hrozilo, je Zhotovitel 

povinen okamžitě to písemně sdělit Objednateli.

7.4 Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné Dílo nebude trpět žádnými právními vadami, 

které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při provádění Díla. Zhotovitel 

rovněž odpovídá za to, že Dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by 

nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání Díla Objednateli.

7.5 Zhotovitel je povinen při všech svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti s ní 

postupovat s veškerou péčí (a to i odbornou), v souladu s touto smlouvou a s obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a s pokyny Objednatele tak, aby 

nedocházelo k žádným vadám a problémům, zejména průtahům, ohledně plnění podle této 

smlouvy. Zhotovitel není povinen Dílo nebo jeho část dokončit, upozorní-li Objednatele na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů daných mu Objednatelem, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich předání. Objednatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v případě, že 

při provádění Díla nebo jeho části nedojde k dohodě se Zhotovitelem. Zhotovitel je 

v takovém případě oprávněn od smlouvy v příslušném rozsahu odstoupit.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit provedení Díla dostatečným počtem kvalifikovaných 

pracovníků, přičemž Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou 
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kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými osobami, které potřebnou 

kvalifikaci či specializaci mají.

7.7 Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, provádět Dílo 

prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Předchozí souhlas Objednatele je rovněž nutný 

při změně subdodavatele.

7.8 Zhotovitel může se souhlasem Objednatele odevzdat Dílo ještě před sjednaným termínem.

7.9 Neopatří-li Objednatel Zhotoviteli ve sjednané lhůtě podklady potřebné k vytvoření Díla, 

neposkytuje-li potřebnou součinnost, má Zhotovitel právo po dohodě s Objednatelem 

požadovat změnu termínu dokončení Díla.

7.10 Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu pro vytvoření Díla Objednatelem 

pouze pro vytvoření Díla podle této smlouvy.

7.11Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí Objednateli nebo třetím osobám při provádění 

Díla.

7.12 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně

oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při realizaci Díla zjistil nebo se 

o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na bezchybné a včasné plnění smlouvy nebo mohou 

ohrozit provedení a předání Díla. Takovouto skutečností je zejména změna majetkoprávního 

postavení spočívající např. ve vstupu do likvidace, prohlášení konkurzu apod.

ČLÁNEK VIII
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel je povinen Dílo převzít a zaplatit dohodnutou Cenu za jeho zhotovení.

8.2 Zanikne-li závazek vytvořit Dílo z důvodů, za které odpovídá Objednatel, uhradí Zhotoviteli 

sjednanou Cenu, od které se odečte to, co Zhotovitel ušetřil neprovedením Díla.

8.3 Objednatel je oprávněn užívat Dílo dle této smlouvy pouze v souladu s podmínkami 

uvedenými v čl. IV této smlouvy.

8.4 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména 

s dostatečným předstihem Zhotoviteli sdělit požadavky na obsah Díla a předávat všechny 

potřebné podklady pro vytvoření Díla, mají-li být při provedení Díla použity resp. do něj 

zařazeny nebo jsou-li k vytvoření Díla jinak potřeba. Objednatel odpovídá za to, že všechny 

takto dodané podklady (zejména fotografie nebo jiná díla autorská, ochranné známky, 

předměty osobnostních práv – podobizny, jména) je oprávněn užít způsobem, pro který je 
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Zhotoviteli dodá. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení práv osob, 

jimž k takto dodaným podkladům příslušejí jakákoli práva, způsobené užitím podkladů. 

Vznese-li Objednatel požadavek, aby součástí Díla bylo již existující autorské dílo nebo jiný 

předmět práv duševního vlastnictví nebo práv osobnostních, je povinen na vlastní náklady 

a na vlastní odpovědnost zajistit potřebná oprávnění k jeho užití.

8.5 Ocitne-li se Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, posouvá se o stejný počet 

dnů též termín sjednaný pro předání té části Díla, pro jejíž vytvoření jsou takové podklady 

třeba. Zhotovitel je však v takovém případě oprávněn takto posunutý termín pro předání 

příslušné části překročit dále v rozsahu, ve kterém mu v provedení příslušné části Díla brání 

jiné závazky.

8.6 Objednatel a jím pověření pracovníci jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla v celém jeho 

průběhu. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 

rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 

kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny případně zjištěné nedostatky 

a stanoveny termíny pro jejich odstranění.

ČLÁNEK IX
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Dostane-li se Zhotovitel vlastní vinou do prodlení s předáním Díla a Dílo nepředá ani 

v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, která nesmí být kratší než 5 kalendářních 

dnů, Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.2 Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením Ceny a tuto povinnost nesplní ani 

v dodatečné lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů, 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že Objednatel užívá Dílo 

v rozsahu překračujícím rozsah Licence poskytnuté v čl. IV této smlouvy.

9.4 Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit též v dalších případech stanovených touto 

smlouvou nebo zákonem.

9.5 V případě odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká s účinností ode dne následujícího 

dnem doručení písemného projevu vůle jedné smluvní strany odstoupit od smlouvy druhé 

smluvní straně. Smluvní strany jsou pak povinny vypořádat své nároky z plnění smlouvy do 

10 kalendářních dnů ode dne zániku smlouvy. Smluvní strana, která odstupuje od 

smlouvy z důvodů porušení povinností druhé strany, má právo na náhradu způsobené škody.
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9.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody 

vzniklé porušením této smlouvy.

9.7 Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že mají zájem na trvání 

ujednání této smlouvy o Ceně Díla, platebních podmínkách, vlastnických právech, řešení 

sporů smluvních stran, licenčních právech i dalších ujednání, které vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy.

ČLÁNEK X
VYŠŠÍ MOC

10.1 Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za zpoždění při plnění závazků 

vyplývajících z této smlouvy nebo za jejich neplnění zapříčiněné skutečnostmi, jež nemohla 

odpovídajícím způsobem ovlivnit, včetně případů vyšší moci, úmyslného poškozování třetí 

osobou, požáru, zásahu orgánu státní moci či státní správy, výpadku dodávky elektrické 

energie apod.

10.2 Je-li některé ze stran zabráněno plnit své závazky z důvodů uvedených v čl. X odst. 10.1

této smlouvy, je povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost dotčené smluvní straně.

ČLÁNEK XI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li pro 

některá ustanovení stanoveno jinak. Účinnosti smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění 

v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na celou dobu trvání Licence podle čl. IV.

11.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem 

a autorským zákonem. Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na případné právní 

nástupce smluvních stran.

11.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

celé smlouvy, ledaže se jedná o ustanovení, které od ostatního obsahu smlouvy nelze oddělit.

V případě neplatnosti některého z ustanovení se smluvní strany zavazují přijmout ujednání, 

které bude v souladu s právními předpisy a které bude co nejvíce odpovídat obsahu a účelu 

původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takového nového ujednání 

podmiňovat poskytnutím jakékoliv zvláštního plnění či výhody v její prospěch.

11.4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud některá 
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ze smluvních stran předloží návrh písemného dodatku, je druhá strana povinna se k tomuto 

návrhu vyjádřit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od prokazatelného doručení.

11.5 Smluvní strany jsou povinny zachovat absolutní mlčenlivost o skutečnostech tvořících 

předmět obchodního tajemství druhé smluvní strany, se kterými se seznámí při plnění této 

smlouvy (nejsou-li a nestanou-li se tyto informace veřejné přístupnými jinak než v důsledku 

porušení zde formulované povinnosti mlčenlivosti). Zhotovitel bere na vědomí, že 

Objednatel je subjektem hospodařícím s veřejnými prostředky a má neopominutelnou 

zákonnou povinnost podávat informace, včetně informací o předmětu a charakteru plnění, 

a to až do té míry, aby bylo prokázáno hospodárné využití veřejných prostředků. Porušením 

povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souvislosti s plněním 

zákonné povinnosti (např. auditorovi, daňovému poradci, advokátovi, podání informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím apod.). V případě 

porušení povinnosti mlčenlivosti je příslušná strana povinna zaplatit druhé smluvní straně 

smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jedno porušení.

11.6 Veškeré smluvní pokuty podle této smlouvy budou vyúčtovány samostatným daňovým 

dokladem se splatností 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování pokuty. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

porušením její povinnosti.

11.7Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva 

Objednatel.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že je jim 

její obsah srozumitelný, že ji uzavírají podle své pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni. Na 

důkaz toho připojují své podpisy.

11.9 Seznam příloh této smlouvy:

Číslo přílohy Název přílohy

1 Specifikace Díla a kalkulace

2 Harmonogram

3 Vzor – Předávací protokol
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V Praze dne V Praze dne

za Zhotovitele za Objednatele

Ing. Jan NOVÝ

jednatel

Mgr. Eva DVOŘÁKOVÁ

ředitelka odboru veřejné diplomacie


