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Zámecké návrší, příspěvková organizace, pracoviště Jiráskova 133, 570 01  Litomyšl,  
IČ: 71294058  DIČ: CZ71294058; zastoupené Davidem Zandlerem, ředitelem 
organizace tel. kontakt
plátce DPH 
(dále jen „vystavovatel“) 
 
a 
 
pan Ing. arch. Petr Šimr, Ph.D.,  Sedlecká 105, 267 12 Loděnice 
Jánská, e-mail:  IČ: 87762048, 
DIČ: CZ8312221929 
PLÁTCE DPH (dále jen „autor“) 
 

uzavírají tuto  

 
 

Dohodu o zřízení výstavní expozice 
 

Zámecké návrší, příspěvková organizace, pracoviště Jiráskova 133, 570 01  Litomyšl ve 
spolupráci s panem Petrem Šimrem realizují a pořádají festival stavebnic pod názvem 
,,Svět kostiček®“.  
Celkový počet vypůjčených exponátů a jejich pojistné hodnoty bude uveden v Příloze   
č. 1, vystavovatel zároveň chápe tuto cenu jako pojistnou. 
 
Tato výstava bude otevřena vernisáží v prostorách instituce  13. 07. 2019 v 15:00 hodin. 
 
Umístění výstavy:  Jízdárna - expozice SEVA + dětská herna (4 herní zóny) 
 Klenutý sál - Lego Technic 
 Sloupový sál - Lego + Gecco + dětské herny (2 - 3 zóny) 
Transport do Litomyšle: 08. 07. 2019 Sedlecká 105, 267 12 Loděnice Jánská 
Termín instalace: 08. - 09. 07. 2019 - Pivovarské sály odpoledne 
 10. - 12. 07. 2019 - Jízdárna 
Výstava potrvá:  od 13. 07. 2019 do 01. 09. 2019 - Pivovarské sály 
    od 13. 07. 2019 do 17. 09. 2019 - Jízdárna 
Termín deinstalace: 02. - 03. 09. 2019 - Pivovarské sály 
 18. - 20. 09. 2019 - Jízdárna 
Transport z Litomyšle: 24. 09. 2019 - do sídla autora 
Počet exponátů: seznam a počet tematických celků  viz Příloha č. 1  
 
Příprava výstavy: Autor na základě poskytnutých podkladů ze strany 

Vystavovatele připraví individuální návrh rozmístění 
expozičních ploch a jednotlivých expozičních témat. 
Podklady budou ze strany autora vyžádány s dostatečným 
předstihem na základě příslušných formulářů, požadavků a 
pokynů. 

  
Propagace výstavy: Vystavovatel zajistí na své vlastní náklady propagaci  

výstavy (plakáty, místní tisk, webové stránky). Autor bude 
propagovat výstavu na svých webových stránkách a 
Facebookovém profilu. 

Dovoz expozice: Dovoz zajistí vystavovatel skříňovou dodávkou ložné ploše 
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min. 8 palety ze sídla autora 

 
Instalace a deinstalace: Instalaci a deinstalaci exponátů na již připravené expoziční 

plochy ze strany vystavovatele zajistí autor výstavy od      
08. 07. 2019. K instalaci bezpečnostních prvků v expozici 
budou k dispozici pracovníci instituce Vystavovatele.  

 
Odvoz expozice: Odvoz do další instituce zajistí vystavovatel následující 

výstavy nebo autor dodávkou (o ložné ploše min. 4 palety) 
do místa následující výstavy nebo sídla autora dne 24. 09. 
2019 na vlastní náklady. 

.   
Hmotná zodpovědnost: Vystavovatel odpovídá za jakékoliv poškození, 

znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu výpůjčky, ať už 
vznikly jakýmkoliv způsobem, až do výše celkové částky 
pojistných hodnot expozice, uvedené v Příloze č. 1. 
Vystavovatel je povinen vzniklou škodu uhradit.  

 Odpovědnost vzniká okamžikem podpisu zápisu o předání a 
převzetí expozice před transportem v místě předchozí 
výstavy (Sedlecká 105, 267 12 Loděnice Jánská) a trvá až 
do okamžiku podpisu zápisu o vrácení expozice před 
transportem na následující výstavu nebo transportem do 
sídla autora. 

 
Umístění exponátů:  Vystavovatel je povinen užívat od doby převzetí (dle přílohy 

č. 2 této dohody) po dobu vrácení (dle přílohy č. 3 této 
dohody) Předmět dohody řádně a v souladu s účelem, který 
byl dohodnut a zajistí dostatečná opatření, aby byl chráněn 
před poškozením, ztrátou nebo zničením. 
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Dětský koutek: 

Workshop: Termín a náplň workshopu budou v případě zájmu ze strany 
vystavovatele ujednány individuálně a uvedeny v Dodatku 
smlouvy, číslovaném od 01. 

  
Stanovení výše 
vstupného: 

Autor a vystavovatel se o výtěžek ze vstupného dělí 
poměrem 2:3 

80 Kč / osoba od 3 let věku; 
290 Kč / rodina 2+2; 2+3; 1+3 
60 Kč / osobu, skupina od 20 os. 
80 Kč / osoba - vstupné do dětského koutku / všechny zóny 
40 Kč / osobu - vstupné do dětského koutku,  
skupina od 20 os. 
290 Kč / osoba – permanentka na 5 vstupů do dětských 
koutků 
Zdarma / dítě do 3 let věku 
 

Finanční úhrada: 
 

Vystavovatel je povinen předložit autorovi nejdéle do 7 dnů 
po skončení každého kalendářního měsíce probíhající 
výstavy podkladní informace o celkovém vybraném vstupném 
za uplynulý kalendářní měsíc nebo jeho část dle aktivního 
průběhu výstavy Svět kostiček®. 
Účetní vyúčtování na základě poskytnutých podkladů o 
vybraném vstupném ze strany vystavovatele a následné 
odeslání vygenerované faktury ze strany autora vystavovateli  
proběhne nejdéle do 7. kalendářního dne započatého 
kalendářního měsíce, nebo do 7 dní od termínu ukončení 
výstavy Svět kostiček®.   
 
Splatnost faktur generovaných ze strany autora vystavovateli 
je 14 dní.  Podíl na výtěžku ze vstupného po provedeném 
vyúčtování bude autorovi na základě vygenerované faktury 
zaslán na níže uvedený bankovní účet u Komerční banky, 
b.ú VS = číslo faktury. 
Výše honoráře pro autora bude fakturačně částkou v součtu 
provizního honoráře + 21% DPH. 
 

MINI-OBCHŮDEK: V prostorách pokladny instituce bude umístěn autorem 
výstavy výběr nových nerozbalených stavebnic LEGO®, 
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SEVA®, aj. ke komisnímu prodeji za ceny konečné. Z prodeje 
(konečných cen za jednotlivé stavebnice LEGO®) připadne 
vystavovateli provize 10%.  
 
A) Prodej nových stavebnic na základě Smlouvy o 
přednostním nákupu 
Přednostní nákup jednotlivých stavebnic označených jednou 
hvězdičkou (*) do zásoby lze provést v Mini-obchůdku 
projektu Svět kostiček na webových stránkách 
www.svetkosticek.cz/mini-obchudek, nebo dle náhodného 

výběru stavebnic Autorem dle potřeby Vystavovatele. Ceny 
uvedené v Mini-obchůdku nezahrnují provizi za 
zprostředkování prodeje. Ceny konečné prodejní u 
vystavovatele se rovnají součtu uvedené ceny za artikl v 
Mini-obchůdku projektu Svět kostiček plus 10% provize pro 
vystavovatele.  
Po ukončení výstavy budou od Vystavovatele neprodané 
artikly na základě Smlouvy Autorem odkoupeny za prodejní 
ceny nezvýšené o provizi pro Vystavovatele. Autor výstavy 
na základě výzvy ze strany Vystavovatele připraví zásilku s 
objednanými artikly a vygeneruje fakturu a dodací list, které 
budou součástí zásilky a v elektronické podobě zaslány 
Vystavovateli. Částka za objednané zboží bude autorovi na 
základě vygenerované faktury zaslána na níže uvedený 
bankovní účet u Komerční banky, b.ú  
VS = číslo faktury. Splatnost faktury je 14 dní.  
Dodací lhůty pro zásobování stavebnicemi do prodeje ze 
strany vystavovatele se pohybují v rozmezí 1 - 3 dní. 
 

  
 
 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
Práva, povinnosti a závazná stanoviska Vystavovatele:  
 

Vystavovatel poskytne autorovi podklady nezbytné k přípravě individuálního návrhu 
expozičních ploch a v souladu s potvrzením návrhu připraví expoziční prostor před 
příjezdem realizačního týmu projektu Svět kostiček®; zajistí dostatečné osvětlení a dozor 
ze strany personálu instituce vystavovatele. Vystavovatel není povinen realizovat žádná 
další zvláštní bezpečností opatření, neuvedená v této Dohodě. V případě ujednání o 
umístění pohyblivých exponátů uvede vystavovatel do půdorysného schéma 
expozičních umístění zásuvek el. energie 230 V, orientaci okenních a dveřních otvorů, 
umístění překážek (klenby, niky, uzavřené nepoužívané dveře, atd.).   
 
Vystavovatel se zavazuje, že výstava bude veřejnosti přístupna v době provozu objektu, 
tj. po - ne 10 - 17 hod; a to buď samostatně, nebo jako součást prohlídkového okruhu 
institucí, a to v doprovodu a výlučně za osobního dohledu pracovníků 
vystavovatele, kompetentních k nepřetržitému osobnímu dozoru veřejnosti 
otevřených expozic (stolů a dioramat). Dětský koutek bude veden v patrnosti za 
osobního dohledu pověřeného pracovníka instituce. Kamerový systém nelze považovat 
za dostačující bezpečnostní systém. 
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Vystavovatel není oprávněn měnit název výstavy, záměrně v průběhu výstavy měnit výši 
vstupného, ani jinak jednat v rozporu s ujednáním v této Dohodě.  
 

Vystavovatel se zavazuje, že se za osobní účasti podrobně seznámil s problematikou 
pohyblivých interaktivních exponátů, byl řádně autorem proškolen o povaze pohyblivých 
i stacionárních expozic umístěných v expozičních plochách se základním zabezpečením 
(lana na stojanech), které osobním dozorem ochrání před manipulací či poškození ze 
strany třetí osoby. 
 
Vystavovatel se zavazuje, že expozice bude ode dne převzetí (Příloha č. 2) do dne 
předání (Příloha č. 3) exponátů  autorovi pojištěna dle pojišťovacích hodnot uvedených v 
Příloze č.1, a to v plné výši.  

 
Vystavovatel se zavazuje v případě poškození expozice neprodleně kontaktovat autora 
a poškozené části shromažďovat stranou v uzavíratelném boxu, který bude poté 
autorovi předán k nápravě expozice. V žádném případě není povoleno přemísťovat části 
expozice do dětského koutku (podložky z expozice, atd.), ani tvorbu z dětského koutku 
do expozice. 
 
Vystavovatel se zavazuje, že nedojde k doplnění expozice o exponáty jiné povahy než 
exponáty realizované autorem, resp. Nevystavovat exponáty od třetí strany, nesjednané 
s Autorem. 
 

Vystavovatel se zavazuje, že údaje uvedené v této Dohodě neposkytne třetí osobě a 
zachová mlčenlivost i o obsahovém a duševním obsahu projektu Svět kostiček®, na 

který se vztahuje ochranná registrační známka a autorská práva. 
 
Práva, povinnosti a závazná stanoviska Autora:  
 
Autor se zavazuje, že vystavovateli poskytne všechny podklady a instrukce nezbytně 
nutné pro zajištění bezvadné a včasné tvorby propagačního materiálu a vytvoří 
individuální návrh rozmístění exponátů v dispozici k oboustrannému odsouhlasení a 
ujednání pro následnou bezvadnou a časově legitimní instalaci a deinstalaci expozice ze 
strany autora ve sjednaných termínech. 
 
Autor prohlašuje, že se řádně seznámil se způsobem zabezpečení objektu 
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vystavovatele a tento považuje pro účely výstavy svých exponátů za vyhovující a 
dostačující.  
 

 

SANKCE: 

V případě porušení bezpečnostních zásad sjednaných v této Dohodě, vedoucích k 
nenávratnému poškození exponátů třetí osobou si Autor vyhrazuje právo na finanční 
úhradu poškozených částí exponátů v plném rozsahu dle uvedených pojišťovacích 
hodnot. 
 
V případě porušení bezpečnostních zásad sjednaných v této Dohodě, vedoucích k 
odcizení exponátů třetí osobou si Autor vyhrazuje právo na finanční úhradu zcizených 
exponátů v plném rozsahu dle uvedených pojišťovacích hodnot. 
 
V případě porušení bezpečnostních zásad sjednaných v této Dohodě, vedoucích k 
poškození či odcizení vybavení dětského koutku třetí osobou si Autor vyhrazuje právo 
na finanční úhradu zcizeného vybavení v plném rozsahu. (Myšleny stavební podložky, 
modifikované stolky, stoličky, polštáře, stojany, rámy s textovou a obrazovou přílohou, 
atd.) 
 
V případě změny výše vstupného nebo změny výše věku návštěvníka ke stanovené výši 
vstupného ze strany Vystavovatele bez vědomí Autora bude Autorem požadována 
náhrada za újmu provize na vstupném v plné výši dle sjetiny stavu návštěvnosti za celou 
dobu otevřené výstavy Svět kostiček® v dotčeném provozu. 
 
V případě úhrady faktury vystavovatelem po termínu splatnosti si autor vyhrazuje právo 
účtovat úrok ve výši 0,5 % z částky uvedené na faktuře za každý započatý den v 
prodlení.  
 
 
Seznam tematických celků a exponátů s pojistnými hodnotami je uveden v příloze č. 1 
Výše finanční úhrady bude stanovena na základě zaznamenaných ztrát při porovnání 
skutečného stavu po ukončení výstavy Svět kostiček® s Přílohou č.1 této Dohody a 
fotodokumentací pořízenou před započetím výstavy. 
 
V případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany autora zejména nedodržení termínů 
instalace a deinstalace výstavy se sjednává smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý i 
započatý den prodlení.  
 
 
 

Ostatní ustanovení 
 
Touto smlouvou se nemění vlastnictví a všechna další práva k souboru exponátů vzniklá 
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přede dnem uzavření této smlouvy. 
 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze v 
písemné formě a po vzájemné smlouvě stran. Jednotlivé změny ve smlouvě budou 
řazeny ke smlouvě jako Dodatek č. X od počáteční číslice "1" vzestupně v platnosti od 
data podpisů obou dotčených stran. 
 
Autor bere na vědomí povinnost vystavovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 
uveřejnění smlouvy v registru smluv podá vystavovatel. 
 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
vystavovatel i autor. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 
340/2015 Sb. 

Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a odpovídá pravé vůli účastníků, kteří na 
důkaz s celým jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy. 
.  
 
 
 
 
 
 
V Litomyšli dne 9. 7. 2019               V Litomyšli dne 12. 6. 2019 

 
 
 
 
 
………………………………                                                ………………………………                        
                Autor                                                                              Vystavovatel 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam vypůjčených exponátů, jejich cen a pojistných hodnot  

Fotodokumentace bude pořízena před zahájením výstavy a zálohována 
na přenosném médiu.  

Příloha č. 2 – Potvrzení o převzetí předmětu dohody 
Příloha č. 3 – Potvrzení o vrácení předmětu dohody 
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Příloha č. 1 – Seznam vypůjčených exponátů, jejich cen a pojistných hodnot  
                       s fotodokumentací předmětů 
 
Fotodokumentace bude pořízena před zahájením výstavy a zálohována na přenosném 
médiu.  
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 Pojistná hodnota celkem 516.500,- 
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Příloha č. 2 Potvrzení o převzetí Předmětu dohody. 
 
Předměty byly převzaty   
 
- v pořádku 
 
- při přebírání byly zjištěny tyto závady 
  (nehodící se škrtněte) 
 
 
 
V .............................. dne:  
 
Předal:       Převzal: 
Ing. arch. Petr Šimr      ................................. 
(autor výstavy)       (vystavovatel) 
 
 
 
_________________    _____________________ 
 
 
 

 
 

 
 

Příloha č. 3 Potvrzení o vrácení Předmětu dohody. 
 
Předměty byly vráceny   
 
- v pořádku 
 
- při přebírání byly zjištěny tyto závady 
  (nehodící se škrtněte) 
 
 
 
V ........................ dne:  
 
Předal:       Převzal: 
Ing. arch. Petr Šimr      ................................. 
(autor výstavy)       (vystavovatel) 
 
 
 
_________________    _____________________ 
 
 
 


