Smlouva o spolupráci
č. j. USTR 698/2015

Smluvní strany
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů,
se sídlem Siwiecova 2428/2, 130 00, Praha 3,
jejímž jménem jedná ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk
Hazdra, Ph.D.,
IČ: 751 12 779, DIČ: : CZ 75112779
(dále jen „ÚSTR")

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
se sídlem: Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
zastoupen: rektorkou VŠMU do c. Máriou H e i n z o v o u ArtD.
IČO: 00397431
DIČ:2020845200
bankovní spojení: Štátna pokladnica,
(dále jen „VŠMU")

(ÚSTR a VŠMU budou dále společně označováni jen jako „smluvní strany")

se dnešního dne dohodly, že v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů, a to zejména s ustanoveními § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.„
Občanský zákoník, v platném znění,, uzavírají tuto smlouvu.

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností při vydání knihy
kolektivu autorů „AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE" (dále jen „Publikace" ).

i

Článek n.
Povinnosti ÚSTR
ÚSTR se zavazuje k:
1) zajištění oprávnění k výkonu práva užít rukopis Publikace řádně a v souladu s účelem této
smlouvy tam, kde se jedná o zaměstnanecké dílo zaměstnance ÚSTR;
2) uhrazení redakčních prací a úprav Publikace a uhrazení jazykových korektur českých
textů Publikace do výše 30.000,- Kč včetně DPH;
3) uhrazení grafického návrhu Publikace včetně obálky, zlomu, zanesení korektur,
předtiskové přípravy Publikace do výše 21.000,- Kč včetně DPH;
4) poskytnutí identifikačních údajů potřebných pro zveřejnění ÚSTR jako vydavatele
společně s VŠMU v tiráži Publikace;
5) zajištění jednoho odborného posudku Publikace;
6) zajištění vytištění a vydání minimálně 600 výtisků Publikace ve spolupráci s Českou
televizí a úhradě části nákladů spojených s tiskem Publikace. Publikace musí být vydána
dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
7) poskytnutí příslušného počtu povinných výtisků k archivaci subjektům stanovených
zákonem;
8) bezplatné poskytnutí 200 ks výtisků VŠMU;
9) zajištění veškerých oprávnění k užití obrazového a fotografického doprovodu Publikace;
10) uvedení loga VŠMU na obvyklých místech publikace, vždy spolu s logem ÚSTR;
11) uvedení VŠMU jako spolunakladatele s vlastním ISBN;
12) uvedení ÚSTR a VŠMU v tiráži jako spolunakladatelů.
13) poskytnutí veškeré součinnosti potřebné k vydání Publikace.

Článek III.
Povinnosti VŠMU
VŠMU se zavazuje k:
1) zajištění veškerých oprávnění k výkonu práva užít rukopis slovenské části (tj. části ve
slovenském jazyce) Publikace řádně a v souladu s účelem této smlouvy tam, kde se
nejedná o zaměstnanecké dílo zaměstnance ÚSTR;
2) zajištění j ednoho odborného posudku Publikace;
3) uhrazení příspěvku na tisk Publikace ve výši 1000 Euro, kterým bude uhrazena část
faktury za tisk Publikace.

Článek IV.
1) Smluvní strany se dohodly, že každá ze Smluvních stran obdrží část výtisků Publikace,
s nimiž může volně disponovat tak, aby nesnížila hodnotu Publikace a ponechat si
případný výtěžek z prodeje Publikace. Za tímto účelem je každá ze smluvních stran
oprávněna na vlastní náklady Publikaci inzerovat a propagovat.
2) Smluvní strany se zavazují dohodnout doporučenou prodejní cenu pro Publikaci
nejpozději 14 dnů před vydáním publikace. Tuto cenu jsou kromě propagačních akcí obě
strany povinny dodržovat, pokud se dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
3) Smluvní strany se zavazují rozhodnout se pro konkrétní grafickou podobu publikace na
základě vzájemné dohody.
4) Smluvní strany se dohodly na tom, že ÚSTR svou část nákladu Publikace nepředá do
prodeje, dokud VŠMU neprodá svůj díl nákladu. VŠMU se zavazuje, že každých 12
měsíců podá ÚSTR informaci o prodaných výtiscích Publikace za dané období. Do doby,
než dojde k vyprodání nákladu publikace, bude ÚSTR moci prodávat knihu jen v rámci
jím pořádaných akcí, ve vlastní knihovně a prostřednictvím internetu.
5) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě vyprodání celého nákladu Publikace
budou společně jednat o případném dotisku Publikace. Případný dotisk Publikace bude
řešen písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek V.
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění účelu této smlouvy.
2) Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
3) Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními
stranami.
4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňovaná pouze písemnými, vzestupně
očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Právní úkony týkající se plnění a
porušení této smlouvy mohou činit pouze osoby oprávněné uvedené v záhlaví této
smlouvy.
5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každá ze smluvních stran.
7) V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy vzniklé ze smlouvy řídí obecně
závaznými právními předpisy ČR. Strany prohlašují a mže svými podpisy stvrzují, že v
případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z této smlouvy, jak z její interpretace, tak
i z jejího plnění budou nejprve v dobré víře řešit cestou dohody a tím k dosažení zdárného
vyřešení tohoto sporu. Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit tyto spory smírnou
cestou, a tedy cestou dohody, bude takovýto spor řešen soudní cestou, přičemž
příslušným soudem je místně příslušný soud ÚSTR.
8) Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy,
nebo adresa, kterou smluvní strany, po uzavření smlouvy, písemně oznámí druhé smluvní
straně. S odkazem na ustanovení § 573 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mají smluvní strany za to, že zásilka je druhé smluvní straně

doručena třetí pracovní den po jejím odeslání a že tímto dnem nastávají právní účinky. To
neplatí, pokud se smluvní strany dohodnou jinak.
9) Smluvní strany níže svými podpisy této smlouvy stvrzují, že berou na vědomí a souhlasí s
tím, aby tato smlouva byla vyhotovena pouze v českém jazyce.
10) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.
11)USTR bere na vědomí, že smlouva bude dle zákona zveřejněna ze strany VŠMU
v Centrálním registru smluv.

dne

V Praze dne

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů

PŘÍLOHA 1

Technické parametry publikace „AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE"
Náklad: minimálně 600 ks
Vazba: V2
Rozsah: cca 250 tiskových stran
Termín vydání: do 31. 12. 2015

