Mám/MW

Dodatek č. 5
ke Smlouvě

o spolupořádání výstavy

ze dne 14.1.2019
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona

Livingstone
se sídlem:

Č.

89/2012 Sb.,

občanský zákoník mezi

s. r. o.
Marešova 14, 60200 Brno

IČ:

26248051

zastoupená:

Ing. Jitkou Popelkovou,jednatelkou

(dále také jen .spotečnost")
a
Moravské zemské muzeum
se sídlem:

Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ:

00094862

zastoupené:

generálním ředitelem

osoba pověřená k
náměstek pro odborné záležitosti MZM

(dále také jen .rnuzeum '')

Preambule

1.

Shora označenésmluvní strany uzavřely dne 14.1.2019 smlouvu o spolupořádání výstavy pod
názvem IITAMTAMYČASU",v termínu od 14.2.2019 do 31.5.2019 ve výstavním
prostoru muzeav Paláci šlechtičen, Kobližná 1 v Brně.

2.

Shora označené smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně a doplnění smlouvy
specifikované v předešlémodstavci ve znění Dodatků 1. až. 5. jak je dále uvedeno:

A.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání výstavy IITAMTAMYČASU"o jeden
měsíctedy do 31.8.2019

B.
Smluvní strany se dále dohodly na změně čI. II. Právaa povinnosti smluvních stran odst. 3
písmo h) smlouvy tak, že toto ujednání nové zni:

Muzeumse zavazuje:
h) zajistitpo celou dobu trvání výstavy dozornad vystavenými exponáty, přičemž dle
výslovnéhopožadavku společnosti bude tato povinnost po dobu od 1.6.2019 do
31.8.2019 zajišťována pouze jedním dozorcem výstavy.
Společnost bere na
vědomí,že Muzeum nepovažuje rozsah ostrahy sjednaný po uvedenou dobu za
dostatečný a proto v tomto období neodpovídá za ztrátu, zcizení, či poškození
sbírkovýchpředmětů umístěných v expozicivýstavy dle této smlouvy.
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C.

Smluvní strany se dále dohodly na změně a doplnění článku III. Finančnívypořádání tak, že
tento článek nově zní:

ČI. IIL
Finanční vypořádání.
1. Nákladyspojené s plněním závazků vyplývajícíchz této smlouvy ponesou smluvní strany
samostatně a nebudou předmětem vzájemného vypořádánísmluvních stran, nebude-Ii v
konkrétníchpňpadech dohodnutojinak.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vypořádání příjmů z prodeje vstupenek
na výstavu:
a) Cena vstupenek na výstavu je po celou dobu trvání smluvní stranami
stanovena takto:
Dospělí
Zlevněné vstupné (děti, studenti, důchodci, ZTP)
Školní skupiny
Rodinné vstupné
Komentované prohlídky

10tJ,-Kč
7O,-Kč
5tJ,-Kč
200,-Kč
170,-Kč

b) Podíl smluvních stran na příjmu ze vstupného je smluvními stranami stanoven
vpoměru:
ba) podílspolečnosti
70%
bb) podíl muzea
30%
3. Společnost se s odkazem na odstavec 1. tohoto článku smlouvy zavazuje uhraditMuzeu
náklady vynaložené Muzeem na splnění povinností dle této smlouvy vobdobí od
1.6.2019 do 31.8.2019, zejména náklady na spotřebovanou elektrickou energii,
vodné a stočné. úklid, mzdové náklady dozorce výstavy a pokladníka, ponížené o
částku představujícípodRMuzeana vstupném za dobu od 1.6.2019 do 31.8.2019, a to
ve lhůtě do 15 dnů poté, co obdrží od Muzea vyúčtování výstavy provedené dle odst. 4
tohoto ďánku smlouvy.
4. Muzeum se zavazuje do desátého (10) měsíce následujícího po skončení výstavy
provést vyúčtování příjmů ze vstupného a podíl připadající společnosti poukázat
na její účet. Muzeum je oprávněno provést zápočet svého nároku z titulu práva
na úhradu nákladů dle odst. 3 tohoto článku smlouvy oproti své povinnosti
poukázat na účet společnosti podíl na vstupném, a to do výše, v níž se vzájemné
pohledávky smluvních stran kryjí.

D.

Ostatní ujednání smlouvy o spolupořádáni výstavy ze dne 14.1.2019 a dodatků Č. 1 a 2
zůstávají beze změny .
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E.

1. Tento

dodatek

nabývá

platnosti

dnem

podpisu

obou smluvních stran, účinnosti smlouva

nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží muzeum a
jedno vyhotovení společnost.
3. Smluvní strany prohlašují,

že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu připojují své
vlastnoruční

V

podpisy.

Brně 25. července 2019

generálm
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MZIV

Mora\lské

zamske

Jitka Popelková, jednatelka
Livingstone s.r.o.
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659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ:00094862,DIČ:CZ00094862
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