
Nakladatelská a zprostředkovatelská smlouva
Aaaaaaaaaaaa Bbbbbbbbbbbbb
r.č.: 
adr.: 
jako objednavatel
číslo účtu objednavatele: 

Nakladatelství Jiří Nosek – KLIKA
IČ: 03674932 
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
jako zhotovitel
účet zhotovitele: 2701103220 / 2010 (Fio) 

uzavírají dne XX. X. XXXX  tuto smlouvu:

Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je grafi cká výroba a zajištění tisku knihy „Yyyyyyyyyyyyyyyy“ a zprostředkování platby za výrobu 
a dopravu tiskárně. Objednavatel svým podpisem stvrzuje, že je majitelem autorských práv nebo držitelem platné au-
torské licence na toto dílo a všechny materiály v něm použité.
Parametry knihy i cena zpracování jsou určeny vzájemnou domluvou objednavatele a zhotovitele prostřednictvím elek-
tronické komunikace (e-mail, sms). Objednavatel bere na vědomí, že při použití ofsetové tiskárny se může počet knih 
a tím i cena tisku lišit až o 4 %.

Článek 2 - Čas plnění, převzetí vytištěné knihy
Pokud nevzniknou větší zdržení na straně objednavatele nebo nebude dohodou určeno jinak, tiskové podklady budou zho-
toveny do čtyř měsíců od podpisu této smlouvy. Termíny zhotovení tiskárnami se mohou různit podle jejich vytíženosti.

Článek 3 - Cena, vyplácení zisku z prodaných knih
Zhotovitel se zavazuje vyrobit objednavateli knihu dle zadání, přičemž fi nanční náklady na výrobu nese Objednavatel 
a zhotovené knihy jsou poté jeho majetkem. Cena zahrnuje výrobu tiskového PDF a zprostředkování prací spojených s vý-
robou a dopravou knih. Případný rozdíl mezi výší předběžné kalkulace a konečné ceny se řeší dodatečným vyrovnáním.
Jakákoli větší změna v pozdějším stadiu výroby (sazby), která znamená zvýšení objemu grafi ckých prací, znamená i na-
výšení nákladů objednavatele nad rámec původní dohody. 
Zhotovitel nabídne knihu distributorovi a pokud ji tento přijme do prodeje, bude zhotovitel Objednavatele elektronicky 
informovat o počtu prodaných výtisků. 
Zhotovitel zprostředkuje platby distributorů za prodej knihy a za toto zprostředkování mu náleží 10 % ze zprostředko-
vané částky. Zhotovitel bude Objednavateli na účet posílat částky za prodané knihy vždy, když částka určená k zaslání 
přesáhne fi nanční částku určenou objednavatelem, nejčastěji však jednou za tři měsíce. 
Objednavatel se zavazuje řídit pravidly danými smluvním vztahem Zhotovitele s knižními distributory a bere na vědo-
mí, že na něj budou přeneseny náklady, které Zhotoviteli takto vzniknou v souvislosti s knihami Objednavatele. Pokud 
si Objednavatel případné distributorem vrácené knihy nepřevezme do 6 měsíců, může s nimi Zhotovitel naložit dle 
vlastního uvážení, a to včetně likvidace, bez jakékoli náhrady. 

Článek 4 – platební podmínky
Před započetím prací zašle objednavatel zhotoviteli nevratnou zálohu ve výši 5000,- Kč. Zbývající částku pošle Objedna-
vatel na účet Zhotovitele ve chvíli, kdy bude tiskové PDF připraveno k předání tiskárně, o čemž bude objednavatel včas 
informován.

Článek 5 – reklama a propagace
Reklamní a propagační činnost je plně v režii objednavatele. Zhotovitel může nabízet pomoc s reklamou a propagací 
prostřednictvím konzultací, webové prezentace na stránkách nakladatelství apod., není to však jeho povinností.

V Praze dne XX. X. XXXX

                       …………………                                       …………………
   objednavatel                                                     zhotovitel
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POUZE NÁHLED!

NEVYPLŇOVAT!
POUZE NÁHLED!


