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Smlouva o spolupořádání výstavy
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona

č

89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Livingstone s. r. o.
se sídlem:
Marešova 14, 60200 Brno

IČ:

26248051

zastoupená:
Ing. Rudolfem Švaříčkem,jednatelem
(dále také jen .společnost")

a
Moravské zemské muzeum
se sídlem:
Zelný trh 6, 65937 Brno

IČ:

00094862

zastoupené:
osoba pověřená k věcn
•••••••

Ph.D., generálním ředitelem
smlouvy:
, CSc., vedoucí zoologického oddělení PřM MZM

(dále také jen "muzeum '')

Či. I.
předmět smlouvy
1. Smluvní strany deklarují svůj zájem spolupracovatna realizad projektu věnovaného fenoménu
cestovatelství a poznávání mimoevropskýchkultur (s dLlrazem a dedikacízejménana 100. narozeniny
Miroslava Zikmunda).
2. Předmětem smlouvy je společné uspořádání a zajištění výstavy s názvem "Tajemná
Indonésie - TAMTAMY ČASU" (dále také jen "výstava"), která bude probíhat v termínu od
14. 2. 2019 do 31. 5. 2019 ve výstavním prostoru muzea v Paláci šlechtičen, Kobližná 1 v
Brně.

Či. II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se společně zavazují, že:
a) uspořádají výstavu specifikovanou v čI. 1. této smlouvy, přičemž obě smluvní strany
budou spolupořadateli výstavy;
b) zajistí, aby výstava byla návštěvník6m přístupná denně mimo pondělí, není-Ii státním
svátkem, v době od 10 do 18 hodin (út,st,pá,so,ne), ve čtvrtek v době od 12 do 20
hodin, a to po celou dobu trvání výstavy;
c) se budou vzájemně informovat o skutečnostechrozhodnýchpro plnění účelu této smlouvy, a
poskytovat si vzájemnousoučinnostpotřebnoupro řádnésplnění předmětutéto smlouvy;
d) nezveřejníinformacezískané v průběhuvýše vymezenéspolupráce,jež by byly způsobilé přivodit
újmujednéze smluvních stran,a to i po ukončení trvání této smlouvy;
e) se budou vůči sobě navzájempři realizaci této smlouvychovat eticky, korektně,transparentně a
v souladu s dobrýmimravy.
2. Společnost se zavazuje:
a) vytvořit ucelenou koncepci výstavy, provést výběr a opatřit vystavované předměty, a to
nejpozději do 31. 1. 2019;

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

realizovat

instalaci výstavy, včetně jejího výtvarného a technického řešení v termínu od
2. 1. 2019 do 13. 2. 2019;
na vlastní náklady vypořádat veškeré nároky vyplývající z autorského zákona, a to
nejpozději do zahájení výstavy;
zajistit předtiskovou přípravu propagačních tiskovin včetně doprovodných textu a to
nejpozději do 22. 1 2019;
v případě realizace instalací výstavy mimo provozní dobu muzea uhradit náklady spojené
se zvýšenou ostrahou budovy muzea, v níž má být instalace umístěna, a to do 15 dnu
poté, co obdrží vyúčtování těchto nákladů;
zajistit, aby v průběhu Instalace a deinstalace nedošlo k poškození majetku muzea;
pokud v souvislosti s instalací a deinstalací výstavy vznikne škoda, je společnost povinna
ji nahradit;
instalovat výstavu tak, aby byly 9?drženy bezpečnostní normy a předpisy vztahující se na
výstavní prostor a samotnou I v,ýstavu. Za případné škody způsobené porušením
bezpečnostních norem a předpisů, nese společnost plnou odpovědnost.
deinstalovat výstavu nejpozději do týdne po oficiálním ukončení výstavy.

3. Muzeum se zavazuje:
a)
b)
c)
d)
e)

umožnit uspořádání výstavy v prostoru objektu Paláce šlechtičen, nacházející se v 1. NP
podlaží objektu a sestávající ze čtyř výstavních sálu a kaple;
zajistit mediální propagaci výstavy, a to jak do slavnostní vernisáže výstav, tak po dobu
jejího trvání;
zajistit tisk propagačních materiálu, a to do 7. 2. 2019;
v případě potřeby poskytnout pro účely výstavy sbírkové předměty nebo jejich kopie či
reprodukce;
zajistit tiskovou konferenci dne 14. 2, 2019 a vernisáž v prostoru výstavy dne 14. 2.

2019;
f)

zajistit po dobu trvání výstavy prodej vstupenek na výstavu a evidovat každodenní tržby
z prodeje vstupenek vlastním systémem prodeje vstupného jakož i vlastním personálem;
g) do pěti (5) pracovních dní od ukončení výstavy poskytnout pověřenému zástupci
společnosti celkový přehled o počtu prodaných vstupenek;
h) provést v termínech uvedených v čI. III. této smlouvy vypořádání a rozdělení příjmu ze
vstupného na výstavu;
i) zajistit po celou dobu trvání výstavy dozor nad vystavenými exponáty.

Či. III.
Finanční vypořádání.
1.

Náklady spojené s plněním závazku vyplývajíách z této smlouvy ponesou smluvní strany samostatně a
nebudou předmětem vzájemného vypořádání smluvních stran, nebude-Ii v konkrétních případech
dohodnuto jinak.

2. Smluvní strany
výstavu:
a)

se dohodly

na následujícím

příjmu

z prodeje

vstupenek

Cena vstupenek na výstavu je po celou dobu trvání smluvní stranami stanovena takto:
Dospělí
Zlevněné vstupné (děti, studenti,
Školní skupiny - cena za osobu
Rodinné vstupné

b)

vypořádání

1001-Kč
důchodci, ZTP)

lO,-Kč
SOf-Kč

200,-Kč

Podíl smluvních stran na příjmu ze vstupného je smluvními stranami stanoven v poměru:
ba) podíl společnosti
70 %
bb) podíl muzea
30 %

na

3. Muzeum se zavazuje do desátého (10) mesice následujícího po skončení výstavy provést
vyúčtování příjmu ze vstupného a podíl připadající společnosti poukázat na její účet.

ČI. IV.
Další ujednání
1. Smluvní strany jsou oprávněny zapojit na své náklady a na svou odpovědnost do spolupráce podle této
smlouvy i třetí osoby.
2. Smluvní strany mohou vyčlenit kontaktní osobu jako odpovědného pracovníka zabývajícího se
koordinací jednotlivých aktivit.
3. Smluvní strany prohlašují, že po~ud si v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy
poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob, zavazují se s těmito osobními údaji
nakládat a tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v
souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních
údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (IIGDPR").

Či. V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti smlouva nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě porušení některého smluvního ujednání
kteroukoli smluvnl stranou, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené dodatečné IhUtě po výzvě
k odstranění zjištěných pochybení.
3. Dodatky a změny této smlouvy je možno učinit pouze se souhlasem obou smluvních stran
formou písemných číslovaných dodatků,
4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy a skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží muzeum a
jedno vyhotovení společnost.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem k ní připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 2.1.2019

generátní ředitel MZM

~

V Brně dne

Ing. Rudolf Švaříček
jednatel Livingstone s.r.o.
LlVINGSTO:-lE s.r.o.
Marcšuva J-l. (,02 (1(1 Brno
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