Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

0 8 -03- 2007

Smlouva o spolupráci
uzavřená podle § 51 obč. zák.

ČJ-:

I.
Smluvní strany

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky
organizační složka státu
se sídlem: Kališnická 6, 130 00 Praha 3
doručovací adresa :Nuselská 39, 140 00 Praha 4
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 18228-011/0710
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
(dále jen AOPK)

a
Správa jeskyní české republiky
státní příspěvková organizace
se sídlem: Květnové nám. 3,252 43 Průhonice
IČO: 75073331
DIČ. CZ75073331
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 30037031/0710
zastoupená: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem
(dále jen SJ ČR)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci:

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran na vydávání časopisu —
dvouměsíčníku Ochrana přírody \ nákladu každého čísla 2000 ks , specifikovaná v čl. III.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. AOPK ČR zajistí publikační prostor v maximálním rozsahu 1/5 z celkového rozsahu 40
tiskových stran každého čísla časopisu Ochrana přírody pro prezentaci SJ ČR formou
žurnalistických materiálů včetně obrazového doprovodu, tj. maximálně 8 tiskových stran
včetně vnitřního suplementu a dále jednou do roka zajistí možnost prezentace SJ ČR na
první straně obálky.

2. SJ ČR se zavazuje zveřejňovat pouze materiály, které odpovídají schválené obsahové
koncepci časopisu a které nejsou v rozporu s dobrými mravy, a jejichž autoři souhlasí se
zveřejněním na stránkách časopisu. Za případné škody vzniklé porušením tohoto
ustanovení odpovídá výhradně SJ ČR.
3. AOPK ČR zajistí redakční úpravu materiálů v předem" dohodnutém rozsahu a jejich
otištění v dohodnutém čísle časopisu v odpovídající technické kvalitě. Dále zajistí výplatu
honorářů autorům dle platného sazebníku.

4. SJ ČR deleguje do redakční rady časopisu odpovědného pracovníka, který bude
spolupracovat na obsahové přípravě jednotlivých čísel časopisu a hájit odborné zájmy
SJ ČR.
5. Výsledky spolupráce mají právo využívat obě smluvní strany podle dohodnutého klíče,' tj.
400 ks z celkového nákladu obdrží SJ ČR, 1600 ks celkového nákladu obdrží AOPK ČR.
6. Dohodnutý počet výtisků si SJ ČR odebere z odběrního místa na adrese Nuselská 39,
140 00 Praha 4 po ohlášení vydání konkrétního čísla časopisu,* které provede odpovědný
pracovník AOPK ČR.
7. V tiráži časopisu bude uvedena formulace: „vydává Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 ve spolupráci se Správou jeskyni ČR, Květnové nám. 3,
252 43 Průhonice“.

IV.

Obě strany berou na vědomí, že s ohledem na uzavřené smlouvy týkající se vydávání časopisu
a další kalkulované náklady na jeho vydání činí náklad na vydání jednoho čísla časopisu
200.000,-Kč.

V.
Obě strany se dohodly na tom, že SJ ČR se bude podílet v každém roce na nákladech na
vydávání časopisu Ochrana přírody částkou 200.000,- Kč. Výše této částky7 byla stanovena
s ohledem na podmínky spolupráce dojednané v této smlouvě.

VL
Převod finančních prostředků bude proveden na základě rozpočtového opatření MŽP tak, že
z příspěvku na činnost SJ ČR budou prostředky přesunuty do rozpočtu AOPK CR. SJ ČR se
zavazuje požádat MŽP o přešun prostředků vždy do poloviny března každého roku.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet od měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Ohě

strany mohou dát písemnou výpověď z této smlouvy vždy pouze do pololetí každého
kalendářního roku. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních
stran.
2. Smlouva může být ukončena i vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od
smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo
z důvodů stanovených zákonem.
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných
číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma stranami této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
5

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně
souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Průhonicích dne 1.2.2007

V Praze dne

RNDf. František Pele
Agentura ochrany přírody a krajiny
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nuselská 39
14000 Praha 4
-1-

RNDr. Jaroslav Hrómas
ředitel Správy jeskyní ČR

«VA jeskyní české republiky
252 43 Průhonice, Květnové nám. 3

