
Dohoda o poskytnutí grafických služeb v souvislosti se stoletým výročím založení České společnosti 

aktuárů 

 

Jan Rihak – Grafické studio Eternia 

se sídlem: Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1 

IČO:  766 192 49 

(dále jen „Eternia“) 

a 

Česká společnost aktuárů 

se sídlem: Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 

IČO:  492 760 34 

zastoupená: Jan Šváb, předseda výboru České společnosti aktuárů, 

(dále jen „ČSpA“) 

se dohodli, že Eternia vytvoří pro ČSpA ucelený návrh grafické identity pro materiály a akce vytvořené a 

pořádané v souvislosti se stoletým výročím založení České společnosti aktuárů pro využití v tištěných i 

elektronických materiálech, na internetu a na sociálních sítích. Na základě této grafické identity připraví 

Eternia pro ČSpA materiály dle potřeby a webové stránky www.pojistnamatematika.cz. V rámci příprav 

bude Eternia spolupracovat s PR agenturou Hero & Outlaw a.s. (Máchova 431/21, Vinohrady, 120 00 

Praha 2, IČ 07118724) zastoupenou panem Ivo Půrem (ivo.pur@heroandoutlaw.com, tel: +420 725 

785 750) (dále jen „PR agentura“). 

Spolupráce bude probíhat na základě dílčích objednávek ze strany ČSpA, a to následujícím způsobem: 

1. ČSpA předá Eternii poptávku na konkrétní dílčí dodávku v rámci výše definované spolupráce. 

Tuto poptávku může předat i PR agentura jménem ČSpA. 

2. Eternie připraví a předá ČSpA nabídku na dodání poptávané dodávky, která bude obsahovat 

časové a finanční prametry dodávky. 

3. ČSpA posoudí nabídku a případně začne vyjednávat s Eternií o parametrech nabídky a poptávky 

dokud nabídku nepřijme nebo nestáhne poptávku. 

4. Pokud bod 3) neskončí stažením poptávky, potvrdí ČSpA Eternii finální verzi nabídky a Eternie 

začne pracovat na poptávané dodávce. 

Komunikace ohledně poptávek a nabídek v rámci výše uvedených bodů bude probíhat formou e-mailové 

komunikace a bude vždy zahrnovat následující osoby: Jan Šváb (jsvab@koop.cz), Jan Rihak 

(jan@eternia.cz), Kateřina Vlčková (katjapas@centrum.cz), Aleš Král (ales.kral@nn.cz) a Miroslav Šimurda 

(miroslav.simurda@willistowerswatson.com). Potvrdit nabídku může pouze předseda ČSpA Jan Šváb z e-

mailové adresy jsvab@koop.cz. 

Dohoda se řídí obchodními podmínkami Grafického studia Eternia uvedenými v Příloze 1. ČSpA může 

sdílet výsledky spolupráce se Slovenskou společností aktuárů. 

 

V Praze dne _________________ 

 

 Za Grafické studio Eternia Za Česká společnost aktuárů 

__________________________ __________________________ 

 Jan Rihak Jan Šváb 

 __________________________ 

 XXX 

 __________________________ 

 XXX 

Příloha 1: Obchodní podmínky 
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Upozornění 

Korektury, modelování, nákup fotografií, skenování, změny barevných výtisků a dopravní náklady poštou 

nebo kurýrem se bude fakturovat nad rámec výše uvedených sazeb. Návrhy rozvržení (layouty), online 

náhledy a výtisky náhledů se mohou barevně lišit od finálního produktu. Fotografie, texty a celkové 

grafické dílo dodané grafickým studiem Eternia je majetkem grafického studia Eternia. Dílo bude 

zálohováno pouze 2 roky. 

Jestliže se část nabídky oddělí nebo změní, může se následně změnit i celková cena. Designy mohou 

obsahovat fotografie. Fotografie z online knihoven, pokud budou použity, budou fakturovány nad rámec 

této cenové nabídky a klient bude o ceně předem informován. Výrobní cena díla je založena na 

parametrech uvedených v této nabídce a může se změnit po obdržení konečných instrukcí. 

Platební podmínky 

Práce na projektu bude zahájena až po obdržení zálohy (50% z celkové částky). Doplatek bude fakturován 

po ukončení práce na projektu fakturou splatnou do 14ti dnů od data vystavení. Pokud nebude faktura 

uhrazena do data splatnosti, celková cena zakázky bude navýšena o 10%. Všechny uvedené ceny jsou 

platné pouze 30 dnů od data nabídky uvedeného výše. Celková cena neobsahuje DPH (21%). 

Fakturace 

V případě nesrovnalostí kontaktujte během reklamační doby (7 pracovních dní od data vystavení faktury) 

naše grafické studio. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Prosím, nezapomeňte zkontrolovat 

také Vaše fakturační údaje. 

Faktury po splatnosti 

Pokud nebude faktura uhrazena do data splatnosti, celková cena zakázky bude navýšena o 10% a bude 

vystavena nová faktura. 

Živnostník je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 (č. j.: 

ÚMČP1/8957/2010/ZAC/4). 


