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Poskytovatel 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

Albertov 6, 

128 00 Praha 2 

zastoupená 

prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem PřF UK, 

k věcným jednáním za poskytovatele oprávněna PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Ph.D., 

ředitelka Mapové sbírky a vedoucí Knihovny geografie 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Bankovní spojení: 38533021/0100 

na straně jedné 

 

a 

 

Nabyvatel 

 ............................................................ (jméno, příjmení) 

 .................................................................... (adresa) 

 ...................................................................... (PSČ) 

 .............................................. (identifikátor – RČ, číslo OP, pasu) 

na straně druhé 

 

uzavírají podle §1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto 

 

 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI  

 

 

I. Účel smlouvy 

 

Účelem smlouvy je poskytnutí jednorázového reprodukčního práva k dílům vymezeným níže 

(mapy, plány, atlasy) z  Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

„MS“) poskytovatelem nabyvateli. 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli jednorázové 

reprodukční právo k užití digitalizovaného kartografického díla uvedeného v Příloze č. 1 (dále jen 

„dílo“) a závazek nabyvatele uhradit za poskytnutí tohoto reprodukčního práva sjednanou 

úplatu. Reprodukce je nabyvatelem pořízena za účelem ……………………………………… 

……………………………………………………………………… (účel poskytnutí díla) 

 

III. Platební ujednání 

 

Poskytovatel poskytne z MS k reprodukci dílo uvedené v příloze č. 1. Za poskytnutí díla 

k reprodukci je poskytovatel oprávněn účtovat platby dle ceníku, který je Přílohou č. 2 

Opatření děkana Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 18/2011 (dále jen 

„úplata“). Za poskytnutí díla k reprodukci stanovil poskytovatel úplatu ve výši ……… Kč 

včetně DPH. 

Úplatu je nabyvatel povinen uhradit na základě faktury vystavené poskytovatelem 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura je 

splatná ve lhůtě 14 dnů od vystavení. 
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IV. Vzájemná práva a povinnosti 

 

Nabyvatel je oprávněn užít pořízenou reprodukci díla pouze pro své potřeby a ke sjednanému 

účelu uvedenému v čl. II této smlouvy. Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele umožnit jakékoliv užití pořízené reprodukce díla jiné fyzické nebo 

právnické osobě v tuzemsku či zahraničí. 

 

Nabyvatel je povinen uvést pod reprodukcí díla © Univerzita Karlova, Přírodovědecká 

fakulta, Mapová sbírka, www.mapovasbirka.cz. 

 

V případě porušení závazků uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku je nabyvatel 

povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení a současně mu nahradit i vzniklou škodu. 

 

V. Ostatní ujednání 

 

Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného číslovaného dodatku 

potvrzeného oběma smluvními stranami. 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, které mají stejnou platnost. Nabyvatel 

i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a pravé vůle a nebyla 

uzavřena v tísni za zvláště nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 (Podrobná specifikace poskytovaných grafických 

zobrazení map) a Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 18/2011, kterým se vydává Badatelský řád 

Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 

V Praze dne  .........................  

 

Za poskytovatele: 

 

 

 ....................................................................  

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy

 

 

V ...................  dne  ........................  

 

Nabyvatel: 

 

 

 ...................................................................  

 .................... (jméno, příjmení)
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Příloha č. 1 

Podrobná specifikace poskytovaných grafických zobrazení map 

 

 

 

Pořadové číslo: 1 

Citace:   

Signatura:   

Čárový kód:   

Systémové číslo:  

 

Poskytnuté grafické zobrazení: sken ……………… (formát ……, rozlišení …… DPI) 

 

 

 

 

 

Účel: ........................................................................  

Celkem: …… skenů (formát ……, rozlišení …… DPI)
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Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 18/2011, kterým se vydává Badatelský řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze: 

Ceník služeb 
Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 
Ceny služeb jsou stanoveny s přihlédnutím k Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných ve veřejných 
archivech. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pro zaměstnance a studenty geografické sekce fakulty jsou služby MS 
poskytovány zdarma (s výjimkou finančně dotovaných grantových projektů). 

 
Položka Cena 

Vystavení průkazu badatele Mapové sbírky (ve výdejním centru UK)  

Interní badatel UK zdarma 

Externí badatel 180,- Kč 

Upomínky  

Poplatek za nevrácení knihy v řádném termínu (dokument / den) 2,- Kč 

Poplatek za odeslání upomínky poštou dle cen České pošty 

Ztráty a náhrady  

Náhrada stejným dokumentem  

Svázaná kopie ztraceného dokumentu  

Jiná ekvivalentní náhrada dle rozhodnutí ředitelky Mapové sbírky  

Reprografické služby/tisk (Kč / 1 list), kopíruje se pouze z dokumentů MS, 
vyjma starých tisků 

 

Černobílá kopie – formáty A4 / A3 4,- Kč / 8,- Kč 

Barevná kopie – formáty A4 / A3 15,- Kč / 30,- Kč 

Skenování (Kč / 1 list)  

Skenování samoobslužné (maximálně do 100 DPI) do formátu A3 včetně zdarma 

Skenování (200 DPI) do formátu A4 včetně 30,- Kč 

Skenování (200 DPI) do formátu A3 včetně 60,- Kč 

Skenování (200 DPI) do formátů větších než A3 do šíře formátu B0 150,- Kč 

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 DPI nad 200 DPI 20,- Kč 

Zápis digitálních dat včetně CD, DVD 50,- Kč 

Skenování v náhledovém rozlišení (100 DPI) 50% ceny 

Rešerše a redakce (Kč / hod.)  

Rešerše a konzultační služby 400,- Kč 

Redakční a kvalifikovaná odborná činnost 600,- Kč 

Souhlas s jednostranným užitím dokumentů (na základě Smlouvy o 
spolupráci), 

 

1 ks černobílé reprodukce 1 500,- Kč 

1 ks barevné reprodukce 3 000,- Kč 

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce dokumentů pořízených pomocí 
vlastního zařízení žadatele 

 

Filmování a fotografování v MS  

Základní poplatek (za každý den) 10 000,- Kč 

Filmování a fotografování samostatných dokumentů 500,-Kč/dokument, objekt 

Exkurze v Mapové sbírce  

Individuální prohlídka – dospělý 70,-Kč 

Individuální prohlídka – důchodci, děti (6-15 let) 40,-Kč 

Individuální prohlídka – děti do 5 let, držitelé průkazu ZTP zdarma 

Individuální prohlídka – studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma 

Skupinová prohlídka s komentářem (10 – 15 osob), nutné předem ohlásit 50,-Kč/osoba 

Šatní skříňky  

Použití skříněk – zdarma proti vratné záloze 

Ztráta nebo odcizení klíče od šatní skříňky (zajištění nového zámku) 1500,-Kč 

Poplatek za neodevzdané klíče po ukončení provozní doby MS (Kč / pracovní 
den) 

100,-Kč 

 

 

 

http://www.cuni.cz/UK-3249.html
http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/Smlouva_o_spolupraci_MS_2011_komercni.pdf
http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/Smlouva_o_spolupraci_MS_2011_komercni.pdf

