Dne ... 2015 uzavřely níže uvedené smluvní strany
Nakladatelství Mgr. Jarmila Bostlová JK BOOKS, IČ 69274916
Suvorovova 692, 339 01 Klatovy VI
(dále jen nakladatelství)
a
autor
r.č. ...
adresa
(dále jen autor)
tuto

nakladatelskou smlouvu:
I. Předmět smlouvy
1. Autor prohlašuje, že je jediným autorem literárního díla, nesoucího název ... . Dílo má rozsah
... .
II. Obsah licence
2. Autor poskytuje za účelem uvedení tohoto díla pro veřejnost nakladateli licenci, tedy
oprávnění dílo užít těmito způsoby:
a) dílo rozmnožovat
b) dílo rozšiřovat bez teritoriálního omezení
3. Autor dodá rukopis ve formě počítačových souborů pořízených textovým editorem
MSWORD. Zároveň s rukopisem odevzdá nakladateli součásti rukopisu, tj. obrazové
přílohy, fotografie, mapy aj., a pokud mu k nim nepřísluší autorské právo, sdělí současně
nakladateli, kdo je nositelem autorských práv. Rukopis se považuje za dodaný, bude-li
úplný a bude-li obsahovat všechny uvedené náležitosti.
4. Rozmnožováním díla se rozumí typografická a grafická příprava díla tak, aby dílo bylo
způsobilé tisku, zejména vytištění textu, obálka a vazba.
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5. Nakladatel se zavazuje provést přípravu díla pro tisk a knihařské zpracování, přičemž
neodpovídá za věcnou správnost textu a jeho obsah. Zhotovení publikací v počtu ... kusů
zajistí do dne ... .
6. Dílo bude vydáno v jednom vydání, v nákladu ... výtisků. Nákladem se rozumí všechny
výtisky, vytištěné – vyrobené najednou nebo z výlučně technických důvodů postupně.
Dotisky může nakladatel provést po předchozím vyrozumění autora.
7. Autor je oprávněn do dvou týdnů po odevzdání rukopisu nakladateli provést autorské
korektury. Po uplynutí této lhůty se předpokládá, že korektury byly provedeny a nakladatel
je oprávněn dílo dát do výroby.
8. Kvalita provedení je dána běžným obchodním standardem a příslušnými ČSN.

10. Nakladatel zajistí ISBN a dále všechny náležitosti, které musí obsahovat neperiodická
publikace podle platných právních předpisů (zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodickém tisku,
zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon),
Nakladatel rozešle do třiceti dnů z každého vydání povinné výtisky podle platné zákonné
úpravy a učiní nabídku dalším subjektům (vyhláška Ministerstva kultury č. 156/2003 Sb.).
Pět kusů hotového díla přenechá autorovi.
11. Licence se uděluje jako výlučná, po dobu trvání nakladatelské smlouvy nevydá autor dílo
prostřednictvím jiného subjektu ani sám, totéž se týká i distribuce. Licence se dále uděluje
jako teritoriálně neomezená. Nakladatel je oprávněn udělit sublicenci dalšímu subjektu, ať
již k typografickému zpracování, k tisku, vazbě anebo distribuci. Odpovědnost vůči autorovi
však nese nadále nakladatel sám.
12. Nakladatel prodá výtisky za doporučenou cenu, kterou si určí, ale předem o ní bude autora
informovat.
III. Cena licence
12. Za udělení licence k vydání zaplatí nakladatel autorovi odměnu 30 % z doporučené ceny
každého prodaného výtisku ve výši ...,- Kč, což činí .., - Kč.
Všechny finanční částky dle předchozího článku budou vypláceny v českých korunách a budou
poukázány v hotovosti k rukám autora na jeho adresu / na bankovní účet číslo:

........................................ .
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Autorská odměna bude vypočítávána podle prodeje knihy každoročně vždy k 30. červnu a k
31. prosinci. Nakladatel provede platby do 14 dnů od vyúčtování. Spolu s platbou poskytne
autorovi zprávu o prodeji, která bude obsahovat počet výtisků vydaných, prodaných a výtisků
na skladě.
Autor bere na vědomí, že odměny nejsou zdaněny. Proto je povinen z nich zaplatit daň z příjmu
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
IV. Trvání smlouvy
13. Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne podpisu této smlouvy. Jejím uplynutím končí
práva nakladatele k dílu.
V. Společná ustanovení
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
15. V případě, že jedna ze stran nebude plnit závazky vyplývající z této smlouvy a nedojde k
nápravě ani do 30 dnů od písemného informování, může druhá strana vypovědět smlouvu
okamžitě. Výpověď v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení
druhému partnerovi.
16. Tato smlouva je sepsána ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží
po jednom. Všechna práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí na právní
nástupce smluvních stran.
17. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

V Klatovech dne ...

…………………………………...
Nakladatelství JK BOOKS,
zastoupené Mgr. Jarmilou Bostlovou
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……………………………………
Autor

