
Smlouva o autorské spolupráci
Radim Dostál

Sídlo + ič

(dále jen vydavatel)

a

XXXXX

(dále jen autor)

uzavírají tuto smlouvu o autorské spolupráci:

Článek 1

Autor se zavazuje pro vydavatele vytvářet články pro publikování (dále jen dílo). Současně autor 
uděluje vydavateli svolení dílo vydat v libovolné elektronické formě (na Internetu, datovém nosiči, 
případně pomocí jiných technologií) a stejně tak i v libovolné papírové formě. Autor rovněž  
uděluje vydavateli svolení šířit dílo v tuzemsku i v zahraničí. Vydavatel se zavazuje poskytnout 
autorovi nezbytnou podporu a materiály potřebné pro zpracování díla a také přístup do redakčního 
systému v takovém rozsahu, aby autor mohl předat dílo.

Článek 2

Autor prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou prodává, mu patří a že ručí za škodu, 
která by vydavateli vznikla v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení. Pokud není jediným 
autorem díla, je povinen tuto skutečnost sdělit vydavateli nejpozději při předání díla.

Článek 3

Vydavatel má právo pozměnit dílo tak, aby odpovídalo jeho potřebám. O tomto kroku musí 
informovat autora před zveřejněním díla.

Článek 4

Po dobu platnosti této smlouvy má vydavatel právo vydat dílo opakovaně a to v českém, či 
kterémkoliv jiném jazyce. O tomto kroku musí informovat autora před opakovaným zveřejněním.

Článek 5

Autor touto smlouvou uděluje vydavateli právo dílo podle této smlouvy exkluzivně užít a šířit po 
dobu pěti let ode dne předání díla. Vydání jiným subjektem v této době je možno pouze po dohodě s
vydavatelem. Tato dohoda musí být stvrzena písemným dodatkem této smlouvy. V této době není 
autor oprávněn bez písemného souhlasu vydavatele vydat dílo, které je předmětem této smlouvy, 
ani jeho část, ani jeho výňatky, nebo aktualizované verze a není také oprávněn toto právo na vydání 
komukoliv postoupit. Při porušení tohoto závazku je vydavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a 
žádat náhradu vzniklé škody. Po uplynutí pětileté doby zaniká exkluzivita práva vydavatele dílo 
užívat a šířit, vydavatel však má dále právo opakovaného publikování za stejných podmínek jako je 
stanoveno v této smlouvě.



Článek 6

Je-li součástí díla alespoň jedna fotografie, vzdává se tímto bodem vydavatel práva exkluzivity na 
fotografie dohodnuté v článku 5 této smlouvy. Právo exkluzivity na text článku obsahujícího 
fotografie vydavateli zůstává.

Článek 7

Za vytvoření díla, jeho předání ve smluveném termínu a jeho užití v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou zaplatí vydavatel autorovi honorář v předem domluvené výši.

Článek 8

Vydavatel může bez udání bližších důvodů odmítnout vydat dílo. V takovém případě musí o svém 
rozhodnutí autora informovat v nejkratším možném termínu, autorovi v takovém případě nenáleží 
autorský honorář, vydavatel nemá na dílo žádné oprávnění vyplývající z této smlouvy.

Článek 9

Souhrnná autorská odměna bude vydavatelem vyplacena autorovi nejpozději do 20. kalendářního 
dne následujícího měsíce po vydání díla, pokud se autor s vydavatelem nedohodne jinak. Dohoda o 
jiném termínu výplaty autorského honoráře může být provedena pomocí elektronické pošty, nebo 
jiného komunikačního prostředku pomocí sítě Internet. Platba bude provedena bezhotovostně na 
účet XXXXX.

Článek 10

Smlouvu lze písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pokud se vydavatel s autorem 
při výpovědi nedohodnou jinak, platí pro díla vydané před výpovědí podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

Článek 11

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vzájemně podepsaných vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro 
autora a druhé pro vydavatele. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, 
pokud byly sjednány písemně. Pokud tato smlouva neobsahuje výslovně jiná ustanovení, řídí se 
právní poměry mezi smluvními stranami autorským zákonem. Práva a povinnosti z této smlouvy 
automaticky přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, což potvrzují svými podpisy.

Autor Vydavatel

V                                 dne V                          dne
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