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Č. smlouvy: 476-2015-10042 
Č.j: 40509/2015-MZE-10042 

 
 

Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 násl. a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany  
 

Česká republika -  Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 17, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710 
Zastoupená ředitelem Odboru kanceláře ministra Mgr. Vítem Doležálkem  
 
(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 
 

a 
ZO ČSOP 01/43  
se sídlem: Mendelova 543/15, Praha 4 – Háje, PSČ: 149 00 
IČ: 65993853 
DIČ: Není plátcem DPH 
Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod sp. zn. L 49201 
Právní forma: Pobočný spolek 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Praha 2, č. ú. 5694287001/5500 
Zastoupený: Ing. Janem Němcem, předsedou 
 
(dále jen „zhotovitel“)  

 
na straně druhé 

 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2 

tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit níže specifikovanou publikaci s pracovním názvem 

„Vodní díla v České republice“ (dále jen „dílo“). 
 
Technická specifikace finálního díla: 
Formát: 235 x 295 mm (A4+)   
Rozsah: cca 260 stran 
Vazba:  V8 
Obálka:  barevná 4/0, tvrdý karton, polep, lamino mat 
Papír:   blok LK 115 g (křída), barevnost 4/4 
Náklad:  400 ks 
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3. Účelem smlouvy je zhotovení díla, jež bude hmotně zachyceno coby reprezentativní 
publikace o vodních dílech na území České republice (dále jen „publikace“). 
Publikace bude součástí cyklu „Příroda v ČR“ a doplní řadu předchozích publikací s 
vodní tematikou, jako byly např. Voda v České republice, Vodstvo a podnebí v České 
republice, Rybníky v České republice nebo Drobné vodní toky v České republice. 

4. Zhotovení díla bude členěno na dvě etapy realizované v průběhu let 2015 – 2016 
s tím, že bude zcela a řádně dokončeno a odevzdáno nejpozději do 17. 3. 2016.  

 
a)  1. etapa: obsahem první etapy realizace díla jsou přípravné práce v rozsahu: 

- Syllabus publikace 
- Redakční práce 
- Rešerše 
- Výběr části fotografického a grafického materiálu  
- Ukázka grafického řešení publikace 
- Skenování, Kompletace fotografií 
- Finalizace textových materiálů 
- Zajištění vyplnění a podepsání Prohlášení autora, dle vzoru Přílohy č.1 pro autory 

zejména textu a Přílohy č. 2 pro autora, resp. autory fotografií této smlouvy, tj. 
každý z autorů textu podepíše prohlášení dle vzoru v Příloze č. 1 a jeden fotograf 
podepíše za sebe i všechny ostatní fotografy prohlášení dle vzoru v Příloze č. 2. 

Finální podklady předá zhotovitel objednateli na nosiči DVD a všechna Prohlášení 
autorů v originálu dle harmonogramu stanoveném ve čl. II této smlouvy. Licenční 
ujednání dle čl. IV. se vztahují jak na dílo, resp. díla, předaná v 1. etapě, tak i 2. 
etapě. 

 
b)  2. etapa: obsahem druhé etapy je kompletní grafické zpracování, předtisková 

 příprava, tisk publikace a doprava do sídla objednatele. 
 
 

Článek II. 
Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla, přechod 

vlastnictví 
 

1. Místem plnění je Česká republika. 
2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, objednatel je oprávněn 

provádění díla průběžně kontrolovat, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné 
pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné nedostatky upozorní 
písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel 
povinen ve lhůtě stanovené mu objednatelem vyhovět. 

3. Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
předložit finální textové a obrazové podklady k připomínkám objednateli v termínu do 
1. 12. 2015. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli své připomínky do 5 
pracovních dní a zhotovitel je povinen se k nim vyjádřit a zapracovat je, nejpozději 
však do 11. 12. 2015. O vytvoření a schválení finální textové verze a jejím předání na 
e-nosiči a o předání originálů vyplněných a podepsaných Prohlášení autorů od všech 
autorů díla objednateli, tj. o řádném splnění etapy č. 1, bude sepsán a objednatelem i 
zhotovitelem podepsán protokol (dále jen „Protokol č. 1“). 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dní před odesláním publikace do tisku předložit 
objednateli ke schválení finální grafický návrh publikace. Objednatel se zavazuje 
předat zhotoviteli své připomínky do 5 pracovních dní a zhotovitel je povinen se k nim 
vyjádřit a zapracovat je. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději dne 17. 3. 2016 předat hotové dílo, tj. 400 ks 
vytištěné publikace „Vodní díla v České republice“ včetně 1 ks elektronické verze 
publikace na CD/DVD/USB nosiči objednateli v místě jeho sídla, čímž dojde k 
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řádnému splnění etapy č. 2, a o čemž bude sepsán a objednatelem i zhotovitelem 
podepsán protokol (dále jen „Protokol č. 2“) 

6. O předání a převzetí každé z etap realizace díla bude objednatelem vyhotoven 
akceptační protokol, tj. Protokol č. 1 a Protokol č. 2, potvrzující, že výsledek díla  

7. odpovídá zadání této smlouvy a připomínkám objednatele podepsaný oběma 
smluvními stranami.  

8. Přechod vlastnictví nastává převzetím díla na základě Protokolu č. 2, tj. ke dni 
podpisu Protokolu č. 2 oběma smluvními stranami. 

 
 

Článek III.  
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Smluvní cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou obou smluvních 

stran podle § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
částkou 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. 
 
a) Cena za první etapu dle čl. I. odst. 4 a) činí 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc 
korun českých). 
 
b) Cena za druhou etapu dle čl. I. odst. 4 b) činí 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých). 

 
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za jednotlivou etapu jen po řádném 
splnění a předání díla dle článku I. a II. a po podepsání příslušného Protokolu  č. 1 
nebo Protokolu č. 2 oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.  

3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. s výjimkou zákonné změny výše sazby 
DPH. 

4. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné 
a objednatelem odsouhlasené dílo a bude o tom vystaven příslušný Protokol č.1 nebo 
Protokol č. 2. Protokol č. 1 nebo Protokol č. 2 tvoří přílohu příslušné faktury. 

5. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 kalendářních dnů po doručení faktury 
za dílo, jejíž přílohou bude příslušný Protokol č.1 nebo Protokol č.2 podepsaný 
oběma smluvními stranami. Faktura za I. etapu prací musí být objednateli doručena 
nejpozději do 11. 12. 2015. 

6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a 
obsahovat přílohy dle této smlouvy. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené 
náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto 
případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vystavené faktury. 

7. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
8. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 
 

 
Článek IV. 

Licenční ujednání 
 

 
1. Zhotovitel díla prohlašuje, že zajistí vytvoření díla a že se stane oprávněným 

vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva všech autorů k dílu nebo že 
bude mít k okamžiku vytvoření díla oprávnění k výkonu těchto práv a dále zajistí 
podpis Prohlášení autorů, viz vzor v Příloze č. 1 (zejména autoři textu) a v Příloze č. 2 
(autor, resp. autoři fotografií) této smlouvy, všemi autory a souhlas všech autorů 
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k uzavření následujících licenčních ujednání nejpozději do řádného ukončení etapy 
č.1. Zhotovitel odpovídá za škodu vůči objednateli, pokud by vůči němu třetí osoba 
uplatnila autorskoprávní nároky vyplývající ze zhotovení díla. 

2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména 
pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně. 
4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako nevýhradní a 

Objednatel může, ale nemusí, licenci využívat či ji poskytnout třetí osobě a dílo sám 
užívat. 

5. Objednatel je oprávněn tuto licenci a práva jí tvořící zcela nebo zčásti jako podlicenci 
či jinak poskytnout třetí osobě. 

6.  
Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, resp. díla, jejich název nebo 
označení autorů, stejně jako spojit díla s jinými díly nebo zařadit díla do díla 
souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.  

 
 

Článek V. 
Vady díla 

 
1. Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho 

vlastnosti odpovídají vlastnostem díla, sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje 
záruku na jakost díla od okamžiku Protokolárního předání díla po dobu 24 (dvaceti 
čtyř) měsíců. 

2. Pokud předané dílo vykazuje vady, má objednatel právo požadovat jejich odstranění. 
V písemné žádosti objednatel uvede zejména to, jak se zjištěné vady projevují. 
Neodstraní-li zhotovitel vady na svůj náklad do 10 pracovních dnů po obdržení 
písemné žádosti o jejich odstranění, zaniká povinnost objednatele toto dílo zhotoviteli 
uhradit. 

3. Použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se vylučuje. 
4. V případě, kdy jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového 

charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že 
objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, nebo zhotovitel zhotoví nové dílo na 
vlastní náklady. 

 
 
 

Článek VI. 
Sankční ustanovení, náhrada škody 

 
1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí 

objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den 
prodlení.  

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační 
složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě 
daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních 
prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva nemůže 
být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývající považována za 
prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto 
důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce. 

3. Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílo objednateli v době 
uvedené v čl. II. odst. 5, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové 
ceny díla uvedené v čl. III. 1., a to za každý i započatý den prodlení. 
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4. V případě, že se objednatel rozhodne od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného v čl. 
IX, odst. 5, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 150 000 
Kč. Do této smluvní pokuty se započítává smluvní pokuta z prodlení podle odst. 3 
tohoto článku. 

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani 
právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke 
splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně 
prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VII. je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč objednateli.  

7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na 
níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. III. 
Pokud nedojde k započtení dle čl. III., zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 
30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.  

8. V případě, že zhotovitel dodá vadné dílo nebo jeho část, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla podle této smlouvy bez DPH.  Tímto 
ujednáním není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, přičemž 
smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává.  

9. Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu smlouvy do 10 pracovních 
dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatelem (popřípadě nebyl-li pro 
odstranění vady z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady v uvedené lhůtě mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnut jiný termín), je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), a to za 
každý den prodlení. 

10. Smluvní pokuty jsou splatné desátý den (10.) den ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 
uvedena lhůta delší.  
 

 
 

 
Článek VII. 

Mlčenlivost, finanční kontrola, zveřejnění smlouvy 
  

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel nemá výhrad proti zveřejnění této smlouvy objednatelem, pokud tak učiní 
objednatel na základě z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, či z jiného důvodu, 
např. jeho interního předpisu zveřejní tuto smlouvu, včetně jejích eventuálních 
dodatků na svých webových stránkách..  
 

 
 

Článek VII. 
Společná ujednání 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ke dni dokončení a předání bezvadného 

díla a následným zaplacením faktury. 
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2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, 
umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy. 

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti.  

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že  
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek, nebo 
b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), 
nebo  
d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

5.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, kdy dojde 
k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje prodlení 
zhotovitele delší 30 dnů s plněním etapy č. 1 a zajištěním Protokolu č. 1 (i) nebo 
etapy č. 2 a zajištěním Protokolu č. 2 (ii). V takovém případě nemá zhotovitel právo 
na náhradu dosud vynaložených nákladů, a pokud již objednatel řádně přijal plnění 
od zhotovitele, tak je oprávněn se rozhodnout, zda si je ponechá či je vrátí, s tím, že 
v případě vrácení je zhotovitel povinen bez prodlevy vrátit objednateli již 
objednatelem zaplacenou cenu, resp. část ceny. 

6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy 
(resp. nezadat realizaci jejího plnění) bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, 
pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 
této smlouvy v následujícím roce. 

7. V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude 
zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových 
okolností, informovat objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany 
se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně 
požadovat k dokončení plnění předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel má povinnost řídit se ohledně díla veškerými (písemnými nebo ústními 
pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a 
s příslušnými platnými právními předpisy.  

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se 
všemi aktuálně platnými právními předpisy.  

10. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky. 
11. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel zveřejní smlouvu a její případné 

dodatky na svých webových stránkách. 
12. K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. 
13. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele 

kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky 
plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání 
poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, 
kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se 
vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla. 
15. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla touto 

třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
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Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 

smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

2. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, 
řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, subsidiárně dalšími 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.  

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či 
úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenčních ujednání, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a 
souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek 
znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a 
svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

 
 
 
V Praze dne ……………………2015                  V Praze dne ………………….2015  
 
 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
ředitel Odboru kanceláře ministra                     
Mgr. Vít Doležálek 
 

 
 
ZO ČSOP 01/43  
Ing. Jan Němec 
předseda 

 
 
Příloha č. 1 – vzorové Prohlášení autora pro každého z autorů textů použitých v publikaci 
Příloha č. 2 – vzorové Prohlášení fotografa a představitele kolektivu autorů fotografií 
použitých v publikaci 
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Příloha č. 1 
 

Prohlášení autora 
 
 

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………………………………… 
nar. ………………., bytem ………………………………, místem podnikání………………… 
zaměstnanec …………………… /IČ ……………………1 
(dále jen „Autor“) 
 
tímto ve smyslu z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („NOZ“), a z. č. 121/2000 Sb.,  
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů („AZ“),  
 
prohlašuji, že  
 

- jsem s ohledem na Smlouvu o dílo mezi Českou republikou – Ministerstvem 
zemědělství („MZe“) a Základní organizací Českého svazu ochránců přírody („ZO 
ČSOP“) ze dne ………. 2015 (dále jen „Smlouva“) 

- coby osoba ve smluvním poměru s ZO ČSOP ke splnění svých povinností 
vyplývajících z mého smluvního vztahu k ZO ČSOP/ nezávisle a samostatně na 
objednávku ZO ČSOP2 vytvořil v období od ……….  do ……... níže specifikované 
literární dílo, resp. autorský text ….………..3 
 („Autorské dílo“): 

- jsem byl seznámen se zněním Smlouvy, nemám k ní výhrad a výslovně souhlasím 
s jejím čl. IV Licenční ujednání a s připojením tohoto Prohlášení autora k ní, stejně 
jako s využitím či zařazením Autorského díla mj. do publikace „Vodní díla v České 
republice“; 

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s tím, že oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví, zejména majetkových práv autorských, k Autorskému dílu, bude 
nevýlučně, tj. nevýhradně vykonávat MZe, a to po celou dobu jejich platnosti a 
v maximálním rozsahu, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného 
omezení; 

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s tím, že Autorské dílo může pozměnit, 
dokončit či jinak upravit ČSOP před jeho předáním MZe a že poté má MZe oprávnění 
k úpravám, dokončení, zveřejnění, zpracování i spojení Autorského díla s jiným 
dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uvádělo Autorské dílo na 
veřejnost pod svým jménem stejně jako odpovídající převoditelná práva a oprávnění 
k Autorskému dílu a že je může bez dalšího postoupit či poskytnout zcela či částečně 
třetí osobě; 

- mé veškeré nároky z či k Autorskému dílu byly zcela, řádně a včas vypořádány a 
zejména, že nemám nárok na další přiměřenou či jinou odměnu v souvislosti 
s Autorským dílem; 

                                                 
1 Prosím vyberte jednu z variant, tedy zaměstnanec vs. OSVČ a tu dovyplňte. 
2 Prosím vyberte jednu z variant, tedy zaměstnanec vs. OSVČ a tu dovyplňte, 
3 Prosím upřesněte a event. překopírujte titulek textu 
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- jsem si vědom, že Autorské dílo je určeno nevýlučně, tj. nevýhradně, pro MZe a jím 
určené subjekty a že mohu poskytnout jakékoliv právo či oprávnění k Autorskému 
dílu jiné osobě, vyjma ZO ČSOP po dobu do předání MZe, či sám je vykonávat, jen 
pokud to nebude v rozporu se Smlouvou a zájmy ZO ČSOP a MZe. 

Toto prohlášení činím zejména pro vyloučení budoucích pochybností ohledně autorství 
k Autorskému dílu a pro potvrzení, že výkon veškerých majetkových práv k Autorskému dílu 
je nevýhradně určen MZe a jím oprávněným subjektům a že tito je mohou, ale nemusí, nejen 
užívat, ale i měnit, a to i tvůrčím způsobem. 

V Praze dne ……………..2015 
 
 

 
ZO ČSOP a MZe tímto prohlašují, že 
 
- prohlášení Autora berou souhlasně na vědomí a  
 
- přijímají veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,  
 
čímž dochází k uzavření nevýhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Autorského díla a 
pro jeho umístění v Publikaci, ze strany ZO ČSOP a MZe a subjekty určenými MZe bez 
územního a množstevního omezení, avšak s omezením na způsob užití dle Účelu, a to po 
celou dobu platnosti příslušných práv k Autorskému dílu. 
 
V Praze dne ……………. 
 
 
_________________________ 
 
…………………, ZO ČSOP 
 
_________________________ 
……………………., MZe 
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Příloha č. 2  
 

Prohlášení fotografa a představitele kolektivu autorů fotografií použitých v publikaci - 
nevýhradní bezúplatná licence pro užití jednoho typu 

 
Já, níže podepsaný: …………………………………………………………………………………, 
nar. ………………., bytem…………………………………., místem podnikání ………………… 
RČ  ………………… IČ ……………………………………………  
(dále jen „Fotograf“) 
 
tímto ve smyslu z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 
2358 a násl. a § 2950 NOZ, a z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. 
§ 8 a násl. a § 61 AZ, 
 
prohlašuji, že  
 

- jsem samostatně a s ohledem na smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ministerstvem 
zemědělství (dále jen „MZe“) a ZO ČSOP ze dne……..…..  v  období od …… 20…. 
do ………20…. nafotil fotografie(dále jen „Fotografie 1“), které jsou jedinečným 
výsledkem výlučně mé tvůrčí činnosti a které byly zahrnuty do publikace „Vodní díla 
v České republice“, ISBN ……………… (dále jen „Publikace“); 

 
- ……… doplnit jména další fotografů …… (dále jen „ostatní Fotografové“), jejichž 

jsem ustanoveným představitelem, samostatně a s ohledem na smlouvu o dílo 
uzavřenou mezi MZe a ZO ČSOP ze dne ……… v  období od …… 20…. do 
………20…. nafotili fotografie (dále jen „Fotografie 2“), které jsou jedinečným 
výsledkem jejich výlučně tvůrčí činnosti, a které byly zahrnuty do Publikace; 
 

- V Publikaci jsou výlučně obsaženy Fotografie 1 a Fotografie 2, tj. nejsou v ní žádné 
jiné fotografie; 
 

- tímto bezúplatně dávám, resp. potvrzuji udělení za a jménem ostatních Fotografů, 
oprávnění k nevýhradnímu užití MZe a ZO ČSOP a subjektům určeným MZe, resp. 
nevýhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví k Fotografiím 1 a Fotografiím 
2 jediným způsobem, a to pro umístění do Publikace a šíření v rámci Publikace 
v tištěné nebo elektronické podobě, a to s neomezeným počtem výtisků (dále jen 
„Účel“)  po celou dobu jeho platnosti, tj. bez územního a množstevního omezení, 
avšak s omezením na způsob užití dle Účelu (dále jen „Licenci“); 
 

- bude dbáno, aby užití Fotogfrafií 1 a Fotografií 2 či jakékoli poskytnutí licence či 
jiného oprávnění k nim třetím osobám nebylo a ani se nemohlo dostat do rozporu se 
zájmy MZe a subjekty určenými MZe; 
 

- uděluji souhlas ZO ČSOP a MZe, aby Fotogfrafie 1 a Fotografie 2 upravilo a umístilo 
do Publikace, resp. s nimi nakládalo v souladu s Účelem; 
 

- je zcela na vůli ZO ČSOP a MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní 
či nezveřejní Fotografie 1, Fotografie 2 a/nebo Publikaci a zda je bude či nebude 
užívat, přičemž jejich nezveřejnění či jeho neužívání nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k nim a nezakládá mi 
žádné další nároky; 
 

- naše veškeré nároky, tedy nároky mé coby Fotografa i nároky ostatních Fotografů, 
vůči ZO ČSOP a MZe za Fotografie 1 a Fotografie 2 a jejich užití či Licenci byly zcela, 
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řádně, včas a v plném rozsahu vypořádány a zejména, že nemáme nárok na další 
úplatu, odměnu či další přiměřenou nebo jinou odměnu v souvislosti s Fotografiemi 1 
a Fotografiemi 2; 
 

- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, 
komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této Licence ZO ČSOP a/nebo MZe nebo 
které by byly v rozporu s výše uvedeným užitím ze strany ZO ČSOP  a MZe či 
subjekty určenými MZe. 
 

- jsem si vědom, že MZe má záměr Fotografie 1 a Fotografie 12, resp. Licenci, 
intenzivně a dlouhodobě užívat s ohledem na Účel a že spoléhá na pravost, úplnost, 
platnost a dlouhodobou účinnost tohoto prohlášení. 

 
 
 
V …………….. dne …………….. 
 
__________________ 
Fotograf 
 
 
 
ZO ČSOP a MZe tímto prohlašují, že 
 
- prohlášení Fotografa berou souhlasně na vědomí a  
 
- přijímají veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,  
 
čímž dochází k uzavření nevýhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Fotografií 1 a 
Fotografií 2, resp. pro jejich umístění v Publikaci, ze strany ZO ČSOP a MZe a subjekty 
určenými MZe bez územního a množstevního omezení, avšak s omezením na způsob užití 
dle Účelu, a to po celou dobu platnosti příslušných práv k Fotografiím 1 a Fotografiím 2. 
 
V Praze dne ……………. 
 
 
_________________________ 
 
………………., ZO ČSOP 
 
_________________________ 
……………………, MZe 
 
 
 


