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SMLOUVA 
O  VYTVOŘENÍ  AUTORSKÉHO/SPOLUAUTORSKÉHO  DÍLA             

A LICENČNÍ SMLOUVA 
 
I. 

Smluvní strany 
 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě 
 

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1 
zastoupena: Prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc., rektorem 
IČO: 61988987 
DIČ: CZ61988987 
bankovní spojení: ČNB Ostrava,  č. ú.  931-761/0710 
zakázka:  … 
číslo Projektu:  … 
název Projektu: SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ 
Financováno z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

(dále jen objednatel) 

a 
 

jméno autora/spoluautora:  
trvale bytem:  
datum narození:   
rodné číslo:   
zaměstnavatel:  

 (dále jen spoluautor 1) 
 
jméno spoluautora:  
trvale bytem:  
datum narození:   
rodné číslo:   
zaměstnavatel:  

 (dále jen spoluautor 2) 

 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Objednatel touto smlouvou zadává spoluautorovi 1 a spoluautorovi 2 vypracování distanční 

studijní opory s názvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v rozsahu minimálně 50 stran 
A4 (včetně předmluvy, poznámek, vysvětlivek a jiných textových částí díla).  

2. Spoluautor 1 koordinuje práci spoluautora 2, kompletuje spoluautorské dílo a zodpovídá za 
dodržení termínů uvedených v odst. 1 a 2 článku III. 

3. Spoluautor 2 je povinen se řídit pokyny spoluautora 1. 



 2

4. Spoluautor 1 a spoluautor 2 se touto smlouvou zavazují vytvořit pro objednatele distanční 
studijní oporu dle vymezení v odst. 1 tohoto článku vypracovanou podle Metodiky Národního 
centra distančního vzdělávání (šablona DiV, prezentace Jak psát DiV), kterou odevzdají 
objednateli v elektronické podobě ve formátu doc (MS WORD 95 nebo vyšší verze) na 
dodaném CD. 

5. Spoluautor 1 a spoluautor 2 prohlašují, že text odpovídá platným státním normám. 
6. Objednatel zajistí rámcovou kontrolu pilotní verze, překlopení pilotní verze do elektronické 

podoby  vhodné pro vystavení na www stránkách (tj. ve  formátu pdf nebo html), jazykovou 
korekturu finální verze, překlopení finální verze do elektronické podoby  vhodné pro vystavení 
na www stránkách (tj. ve  formátu pdf nebo html), vytištění finální verze, převedení finální 
verze na originální CD s potisky. 

7. Objednatel zajistí autorsko-právní ochranu spoluautorského díla podle Všeobecné úmluvy            
o autorském právu tím, že uvede na titulní stránce nebo na rubu titulní stránky jméno 
spoluautora 1 a spoluautora 2, název objednatele a rok vydání.   

 
III. 

Čas plnění 
 
1. Spoluautor 1 a spoluautor 2 se zavazují vytvořit a předat dílo verzi kontaktní osobě objednatele 

paní Jiřině Kořenovské v termínu do 31.1.2010. 
2. Nebude-li dílo objednateli odevzdáno ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku, má objednatel 

právo určit nového autora/spoluautora  1 pro dokončení spoluatorského díla.  
3. Nebude-li dílo objednateli odevzdáno ve lhůtě uvedených v odst. 2 tohoto článku a objednatel 

nemá dále zájem na opožděném plnění nebo má-li spoluautorské dílo vady, které spoluautor 1 
a spoluautor 2 neodstranili ve lhůtě, k tomu účelu poskytnuté, nebo má-li spoluautorské dílo 
vady neodstranitelné, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

 
IV. 

Odměna 
 
1. Objednatel se zavazuje za vytvoření spoluautorského díla specifikovaného v čl. II odst. 1 této 

smlouvy zaplatit spoluautorovi 1 a spoluautorovi 2 celkovou odměnu – autorský honorář ve 
výši…… Kč. 

2. 10% z celkové odměny – autorského honoráře náleží spoluautorovi 1 za koordinaci práce 
spoluautora 2 a kompletaci spoluautorského díla.  

3. Spoluautor 1 a spoluautor 2 jsou povinni oznámit objednateli písemně (kontaktní osobě 
objednatele paní Jiřině Kořenovské) do 20 pracovních dnů od podpisu spoluautorské smlouvy 
a licenční smlouvy přesné dispozice (v přesných částkách Kč, jejichž celkový součet bude činit 
90% z celkové odměny – autorského honoráře) pro rozdělení autorské odměny. V případě, že 
tak neučiní, má objednatel právo poukázat celou odměnu spoluautorovi 1. 

4. Výplata odměny – autorského honoráře proběhne ve dvou fázích: 
- po odevzdání díla bude spoluautorovi 1 a spoluautorovi 2 vyplaceno 80% z částek 

uvedených v přesných dispozicích viz odst. 3 tohoto článku, a to ve výplatním 
termínu březen 2010; 

- po provedení kontroly formální správnosti a jazykové korektury bude spoluautorovi 
1 a spoluautorovi 2 vyplaceno 30% z částek uvedených v přesných dispozicích viz 
odst. 3 tohoto článku a dále spoluautorovi 1 10% z celkové odměny – autorského 
honoráře viz odst. 2 tohoto článku, a to ve výplatním termínu květen 2010. 

5. Povinnost vyplývající z titulu výpočtu a odvodu daně z příjmu fyzických osob dle zákona                 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a z titulu výpočtu a odvodu sociálního             
a zdravotního pojištění z přijatého autorského honoráře je na spoluautorovi 1/spoluautorovi 2. 
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Objednatel vydá na základě písemné žádosti spoluautora 1/spoluautora 2 pouze potvrzení            
o výši vyplaceného autorského honoráře. 

 
V. 

Výhradní licence 
 

1. Spoluautor 1 a spoluautor 2 současně s vytvořením a předáním spoluautorského díla poskytují 
objednateli výhradní licenci k výkonu práva spoluautorské dílo užít ke všem způsobům užití 
v souladu s ustanovením § 12-23 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. 

2. Licence je poskytována celosvětově, po celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu, 
tj. po dobu 10 let.  

3. Smluvní strany se dohodly, že licence se poskytuje bezúplatně. 
4. Objednatel není povinen licenci využít. 
5. Objednatel má právo otisknout výňatky ze  spoluautorského díla k propagačním účelům 

v novinách, časopisech nebo propagačních tiskovinách, a to bez zvláštní odměny 
spoluautorovi  1 a spoluautorovi 2. 

 
VI. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušným ustanovením 

autorského zákona. 
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy a sjednaný honorář nevyplatit, zjistí-li, že spoluautor 

1/spoluautor 2 hrubým způsobem nebo opakovaně porušil nebo nedodržel podmínky této 
smlouvy zejména tím, že spoluautorské dílo nevyhovuje nárokům kladeným na dílo po stránce 
odborné, obsahové nebo jazykové a požadavkům uvedeným v čl. II odst. 5 a spoluautor 
1/spoluautor 2 odmítl provést nutné úpravy nebo je neprovedl ve stanovené lhůtě a způsobem 
odpovídajícím nárokům kladené na dílo. 

3. Fakt, zda vytvořené spoluautorské dílo odpovídá specifikaci dle této smlouvy a je tudíž 
vyhovující, posoudí objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí díla. V případě, že vytvořené 
dílo nebude vyhovující, objednatel tuto skutečnost do 10 pracovních dnů oznámí spoluautorovi 
1, současně předá spoluautorovi 1 k přepracování a sdělí mu, v jakém směru má být 
spoluautorské dílo přepracováno. Přepracované spoluautorské dílo musí být objednateli 
předáno do 7 dnů od jeho převzetí k přepracování. Nebude-li tato lhůta dodržena, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit a sjednanou odměnu nevyplatit. 

 
VII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Spoluautor 1 a spoluautor 2 prohlašují, že předají pilotní verzi slovesně a gramaticky upravenu 
tak, aby mohla být bez obtíží umístěna na www stránky. 

2. Spoluautor 1 a spoluautor 2 prohlašují, že předají pilotní i finální verzi zpracovanou dle pokynů 
prezentace Jak psát DiV v šabloně DiV, které obdrží před podpisem smlouvy.   

3. Spoluautor 1 a spoluautor 2 prohlašují, že vytvořili dílo osobně a ručí za jeho původnost                     
a formální  i obsahovou správnost. 

4. Spoluautor 1 a spoluautor 2 odpovídají za případné i neúmyslné porušení cizích autorských 
práv, za škodu způsobenou objednateli nekvalitním zpracováním spoluautorského díla. 

5. Spoluautor 1 a spoluautor 2 prohlašují, že mají k autorskému dílu plné a neomezené autorské 
právo  a že jsou oprávněni s tímto spoluautorským dílem disponovat. Ručí za škodu, která by 
objednateli vznikla z nesprávnosti tohoto prohlášení včetně případného i neúmyslného 
porušení cizích autorských práv, a zavazují se, že vyrovnají případné nároky jiných autorů. 

6. Objednatel je oprávněn na vlastní náklady dílo upravit. 
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VII. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.5.2010. 
2. Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovením 

autorského zákona v platném znění. 
3. Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu 

připojují své podpisy. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž            

3 obdrží objednatel a po 1 spoluautor 1 a spoluautor 2. 
5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. 
6. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné a závazné jen v písemné formě. 

 
 

V Ostravě dne 
 
 
Za objednatele:     Spoluautor 1: 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………………. 
 
     Spoluautor 2: 
 
 
     ……………………………………………. 
 

 
 
 
  


