
Smlouva o komisním prodeji výtisků knižní publikace 
„Staroměstská radnice v Praze44

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákon ík“),
(dále jen jako ,,Smlouva“)

mezi

1. Pražská informační služba
se sídlem Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5 
IČO: 00064491, DIČ: CZ00064491 
Zastoupená: Petrem Slepičkou, statutárním zástupcem 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 538011/0100

(dále jen jako „Odběratel44) na straně jedné

a

2. FOIBOS BOOKS s.r.o.
se sídlem K Vápence 425, 159 00 Praha 5 
IČO: 25053728, DIČ: CZ25053728
Zastoupená: PhDr. Lenkou Jirátovou, jednatelkou společnosti 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3865982/0800

(dále jen jako „Dodavatel44) na straně druhé

(Odběratel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany44, nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana44)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

Odběratel je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, 
110 00 Praha 1, IČO: 00064581, zřízenou na základě zřizovací listiny ze dne 27. 9. 2016, 
jejímž hlavním účelem je zajišťování propagace hlavního města Prahy jakožto destinace cestovního 
ruchu;

Předmětem podnikání Dodavatele je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 
č. 455/1991 Sb„ o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to zejména vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské práce Foibos books s.r.o 
vydávající mj. knihy o architektuře a významných památkách;

Se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Odběratele obstarávat pro Dodavatele na jeho účet vlastním 
jménem prodej české a anglické verze výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze 
(anglicky: The Old Town Hall in Prague), nakladatel: Foibos books s.r.o, rok vydání: 2018, 
EAN: (čj9788088258070, aj 9788088258087), ISBN: (ěj, 978-80-88258-07-0, aj
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9788088258087), počet stran: (200) (dále jen jako „výtisky knižní publikace Staroměstská 
radnice v Praze") a závazek Dodavatele zaplatit za podmínek stanovených touto Smlouvou 
Odběrateli odměnu za obstarávání prodeje výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze.

2. Z Odběratelem obstarávaného prodeje výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze 
třetím osobám vznikají práva a povinnosti Dodavateli, nikoliv Odběrateli.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat součinnost za účelem naplnění této Smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují, že budou při spolupráci dbát dobrého jména a oprávněných zájmů 
druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany budou pravidelně spolupráci v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy 
vyhodnocovat a na základě zjištěných skutečností mohou předmět Smlouvy či práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy upravovat.

Článek II.
Podmínky komisního prodeje

1. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli počet a verze výtisků knižní publikace Staroměstská 
radnice v Praze dle objednávek zasílaných Odběratelem na kontaktní e-mail Dodavatele. 
Dodavatel je povinen doručit specifikované výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze 
k rukám odpovědné osoby Odběratele nejpozději do 7 dnů od doručení předmětné objednávky. 
Počet dodaných výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze včetně jejich specifikace 
bude evidován na dodacích listech, které Odběratel potvrdí podpisem a razítkem při převzetí do 
komisního prodeje.

2. Rádným převzetím výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze do komisního prodeje 
přechází na Odběratele nebezpečí škody na předaných výtiscích knižní publikace Staroměstská 
radnice v Praze. Odběratel tak odpovídá za bezpečné uložení výtisků knižní publikace 
Staroměstská radnice v Praze, převzatých na základě dodacích listů dle předchozího odstavce 
tohoto článku.

3. Převzaté výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze mohou být pouze vyúčtovány 
a zaplaceny nebo nepoužité a nepoškozené vráceny Dodavateli.

4. Odběratel se zavazuje výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze nabízet a prodávat 
veřejnosti (zákazníkům) ve své provozovně na adrese Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 
Praha 1 - Staré město, nebude-li Smluvními stranami ujednáno jinak.

5. Odběratel se dále zavazuje výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze nabízet a 
prodávat veřejnosti (zákazníkům) dle jazykových verzí, a to v případě české verze za prodejní 
cenu ve výši 479,- Kč včetně DPH a v případě anglické verze za prodejní cenu ve výši 499,- Kč 
včetně DPH (dále jen jako „doporučená prodejní cena včetně DPH"). Výše uvedená doporučená 
prodejní cena může být měněna na základě dohody Smluvních stran.

Článek III.
Odměna a Vyúčtování prodeje

1. Dodavatel se zavazuje zaplatit Odběrateli za obstarávání prodeje výtisků knižní publikace 
Staroměstská radnice v Praze odměnu ve výši 30 % z doporučené prodejní ceny včetně DPH, 
za níž byla Odběratelem třetí osobě prodána (dále jen jako „Odměna").

2. V Odměně jsou zahrnuty též veškeré náklady Odběratele spojené s prodejem výtisků knižní 
publikace Staroměstská radnice v Praze. Odběratel prohlašuje, že nebude vůči Dodavateli 
uplatňovat další finanční nároky, vyplývající ze zvýšení nákladů v souvislosti s tímto prodejem.
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3. Smluvní strany si ujednaly, že Vyúčtování prodeje výtisků knižní publikace Staroměstská radnice 
v Praze (dále jen jako „Vyúčtování prodeje“) se zavazuje Odběratel provádět čtvrtletně, 
a to nejpozději do 14 dnů od konce předmětného čtvrtletí, na základě dodacích listů 
dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy a dle evidence Odběratele o prodeji výtisků knižní publikace 
Staroměstská radnice v Praze.

4. Na základě Vyúčtování prodeje dle odst. 3 tohoto článku vystaví Dodavatel fakturu, která bude 
mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž předmětná faktura bude 
vystavena na částku odpovídající součinu počtu prodaných výtisků knižní publikace Staroměstská 
radnice v Praze dle Vyúčtování prodeje a doporučené prodejní ceny, přičemž tato částka bude 
snížena o Odměnu Odběratele, tj. o částku ve výši 30 % z doporučené prodejní ceny včetně DPH.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 14 dnů od doručení řádně vystavené faktury Odběrateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Odběratele. V případě, že faktura nebude 
vystavena oprávněně a/nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Odběratel 
oprávněn ji vrátit Dodavateli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti 
dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Článek IV.
Trvání Smlouvy

1. Tato Smlouvaje uzavřena na dobu neurčitou. Jakákoli ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu 
písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 dnů a počíná běžet prvním 
dnem následujícím po dni, v němž bude výpověď doručena druhé Smluvní straně.

2. Od této Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy, a to písemným 
oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Právní účinky nastávají okamžikem doručení 
písemného oznámení druhé Smluvní straně. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele 
se považuje také situace, kdy Dodavatele poruší čl. VI. odst. 1, 3, 4, a/nebo 5 této Smlouvy a přes 
upozornění Odběratele nezjedná bez zbytečného odkladu nápravu a/nebo pokud se některé 
z prohlášení Dodavatele dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy ukáže nepravdivým.

3. Ke dni skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy se Odběratel zavazuje vrátit Dodavateli 
převzaté a veřejnosti (zákazníkům) neprodané výtisky knižní publikace Staroměstská radnice 
v Praze a Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli nezbytnou součinnost. Mezi Smluvními 
stranami bude za tímto účelem sepsán a podepsán Protokol o vrácení předaných výtisků knižní 
publikace Staroměstská radnice v Praze (tzv. vratka).

Článek V.
Práva a povinnosti Odběratele

1. Odběratel se zavazuje nabízet a prodávat výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze 
v souladu s touto Smlouvou.

2. Odběratel je povinen chránit oprávněné zájmy Dodavatele, které zná, a je povinen informovat 
Dodavatele bez zbytečného dokladu o každé okolnosti, která může mít vliv na plnění předmětu 
této Smlouvy.

3. Odběratel se zavazuje informovat Dodavatele na základě jeho žádosti o plnění předmětu Smlouvy.

Článek VI.
Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel poskytne Odběrateli všechny informace nezbytné k prodeji výtisků knižní publikace
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Staroměstská radnice v Praze veřejnosti (zákazníkům).

2. Dodavatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem práv k výtiskům knižní publikace Staroměstská 
radnice v Praze. Dodavatel dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv 
vztahujících se k výtiskům knižní publikace Staroměstská radnice v Praze, a to včetně 
souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití a je oprávněn s nimi samostatně a bez 
jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez následných právních vad takovéhoto jednání. Dodavatel 
dále prohlašuje, že výtisky knižní publikace Staroměstská radnice v Praze netrpí právními vadami, 
tj. že užitím a prodejem výtisků knižní publikace Staroměstská radnice v Praze Odběratelem dle 
této Smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení 
právních předpisů.

3. Dodavatel nese veškerou odpovědnost za všechny eventuální nároky týkajících se autorských 
práv. Budou-li vůči Odběrateli v důsledku toho, že se prohlášení Dodavatele dle předchozího 
odstavce tohoto článku ukážou jako nepravdivá, uplatněny oprávněné nároky ze strany třetích 
osob, je Odběratel oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení takových nároků v plné výši, 
včetně veškerých nákladů, které Odběrateli v důsledku uplatnění takových nároků vznikly.

4. Dodavatel je povinen chránit oprávněné zájmy Odběratele, které zná, a je povinen informovat 
Odběratele bez zbytečného dokladu o každé okolnosti, která může mít vliv na plnění předmětu 
této Smlouvy.

5. Dodavatel se zavazuje informovat Odběratele bezodkladně o těchto skutečnostech:
a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Dodavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
b) veškeré další skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících 

z této Smlouvy (zejména o prodeji podniku, fúzi, vstupu do likvidace, o soudních 
sporech, exekučních řízeních, rozhodčích řízeních).

Článek VII.
Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si ujednaly, že v případě, že se některé z prohlášení Dodavatele dle čl. VI. odst. 2 
této Smlouvy ukáže nepravdivým, je Odběratel oprávněn vůči Dodavateli požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kě za každé takové porušení Smlouvy.

2. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku Smlouvy je splatná na základě výzvy Odběratele, 
a to do 15 dnů od doručení této výzvy Dodavateli, přičemž Dodavatel je povinen uhradit smluvní 
pokutu na účet Odběratele uvedený v předmětné výzvě.

3. Ustanovením čl. VII. této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo Odběratele domáhat 
se náhrady škody.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že určí osoby, které jsou oprávněny jednat ve věcech dle této Smlouvy 
(nikoliv však změny smluvních ujednání):

za Odběratele - (Bc. Antonín Baloun), tel.: (775 443 438), e-mail: (a.baloun@prague.eu); 
za Dodavatele - (PhDr. Lenka Jirátová), tel.: (608976161), e-mail: (l.jiratova@foibos.cz). 

Shora uvedené osoby jsou Smluvní strany oprávněny jednostranně kdykoliv změnit, 
a to oznámením druhé Smluvní straně.

2. Vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a ostatními účinnými právními předpisy.
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3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

4. Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze se souhlasem obou Smluvních stran 
formou písemných dodatků k této Smlouvě.

5. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku Smluvních stran na náhradu újmy a jiných nároků, 
které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních 
stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit jejich obsah. Smluvní strany dále 
prohlašují, že při sjednávání a uzavírání této Smlouvy neměla žádná ze Smluvních stran postavení 
slabší smluvní strany ve smyslu § 433 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou jakákoliv 
práva a povinnosti Smluvních stran dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či ze zvyklostí zachovávaných obecně v odvětví týkajícím se předmětu této 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádným dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe.

8. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 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, zajistí Odběratel.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvní stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

11. Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o pěti stranách textu, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že touto Smlouvou projevily svoji 
vážnou a svobodnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.

V Praze dne:
&J0.ÍO4&

PhDr. Lenka Jirátová 
jednatelka

za Dodavatele:

foieop
bOGKS Nůši S|

FOIBOS BOOKS. *.r.o. '•|A ''
Kvápence425,15900Praha-i •■■■
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