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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Č. SPR-S30/2021
o spolupráci ve smyslu zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů za účelem uspořádání výstavy
JOMA 100 leť'

čj. NTM-OVÚE/1034/2021

1. Smluvní strany

Národní technické muzeum
je příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku,
zříZená MK ČR č.j.: MK-S 7202/2013
IČ: 00023299
DIČ CZ00023299
se sídlem Praha 7, Kostelní 1320/42, PSČ 170 78
zastoupená: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel

(dále jen ,,NTM" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

FOMA BOHEMIA spol. S r.o.
IČ: 620240478
DIČ: CZ62024078
se sídlem: Jana Krušinky 1737/6, Hradec Králové, PSČ 500 02
Zastou ené: JUDr. Václav Sejkor& jednatel

" e jen ,,F ne o o ecne ,,sm uvni strana

1. Předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci při pořádání výstavy ,,FOMA 100 let" (dále jen
výstava).

1.2. výstava se koná v termínu od 28. září 2021 do 27. března 2022, ve foyer ve 2.patře
NTM Kostelní 42, Praha 7, deinstalace v ondělí 28.března 2022.

1.3

1.4
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2. Rozsah spolupráce

2.1. Výstavu pořádá FOMA ve spolupráci s NTM.
2.2. NTM odpovídá za přípravu výstavního prostoru, tj. drobné opravy po předchozí instalaci,

úklid, přípravu cl. rozvodů a osvětlení, zajistí provoz, ostrahu a služby během provozu
výstavy a zajisti součinnost při instalaci a propagaci výstavy.

2.3. NTM poskytne mobiliář a technické vybavení ze svého fundu dle návrhu prostorového
uspořádáni'.

2.4. NTM poskytne volný vstup do prostor muzea v době konání výstavy zaměstnancům
FOMA 1+1, na základě předložení jejich pracovního průkazu, jehož vzor bude předán na
pokladnu NTM.

2.5. Odborné podklady (texty, obrázky, výběr exponátů, popisky) budou připraveny ze strany
FOMA po konzultaci s NTM.

2.6. foma zajistí a uhradí výtvarné řešení výstavy, překlady do anglického jazyk% realizaci
výstavy (tisky grafiky, dopravu exponátů) a výrobu propagačních materiálů k výstavě (iq
ks plakátů 70x140 cm)

2.7. FOMA dodá návrh propagační grafiky, tj. pozvánek a plakátu, jehož výsledná podoba
bude konzultována s ntm nejpozději měsíc před zahájením výstavy.

3. Zahájení, setkání s médii ve výstavč, provoz výstavy, doprovodné akce

Slavnostní zahájení, setkání s médii, provoz výstavy a doprovodné akce se uskuteční, pokud
nebude provoz NTM z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů uzavřen.

3.1. ntm zajistí projekci a potřebné ozvučení na zahájení výstavy.
3.2. Vernisáž výstavy proběhne dne 30. září 2021 ve výstavních prostorách NTM. Náklady

na vernisáž vyjma pronájmu prostor a nákladů spojených s tímto prostorem nese FOMA.
3.3. Setkání s médii v prostorách výstavy se bude konat dne 30. září 2021, v rámci vernisáže

k výstavě. Veškeré tiskové materiály budou zpracovány v součinnosti obou smluvních
partnerů.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že NTM výstavu pro veřejnost zpřístupní v termínu od 28.
září 2021 do 27. března 2022 denně, mimo pondělí, dle otvírací doby NTM za vstupné
dle ceníku NTM. V rámci vstupu lze uplatňovat hromadné slevy pro školy, specifické
skupiny a držitele karet ICOM, ISIC, ITIC, aj.

3.5. Během trvání výstavy je možno uspořádat doprovodné akce (semináře, přednášky,
společenské akce atp.). jejich konání je možné pouze po dohodě obou stran.
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4. Náklady a výnosy

4.1. Náklady výstavy se dělí takto:

4.1.1. ntm zajistilo či zajistí a nese náklady na:
" a. úpravu výstavního sálu (přívod el. zdrojů, scénické osvětleni,

drobné opravy po předchozí instalaci)
b. kustódní, úklidovou a strážní službu během výstavy

c. energie a další související služby během výstavy
d. yýlep plakátů cv. bannerů na budově NTM

e. ozvučení a projekci při setkání s médii ve výstavě dne 30. září 2021 v rámci
slavnostního zahájení výstavy, pokud nebude provoz NTM z rozhodnutí
veřejnoprávních orgánů uzavřen.

f. instalaci exponátů ve výstavě ve spolupráci s FOMA

g. instalaci audiovizuálních pořadů na základě podkladů FOMA

4.1.2. foma zajistí a nese náklady na:
a. shromáždění exponátů z majetku FOMA nebo od soukromých osob, jejich

zabalení a transporty, případné vyřízení autorských a reprodukčních práv
b. instalaci exponátů ve výstavě ve spolupráci s NTM

c. autorský honorář za překlady, a grafické práce
d. realizaci výstavy a výrobu výstavní a propagační grafiky (plakáty), likvidaci

výstavy FOMA

e. náklady spojené s občerstvením během vernisáže a zahájením výstavy
30. září 2021

4.2. Výnosy
4.2.1. výnosy z prodge vstupného zůstávají ntm.

5. ZávěreČná ujednání

5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Uzavírá se na dobu
určitou do dne 28.3.2022

5.2. Poruší-li některá ze smluvních stran některou z povinností vyplývajících z této smlouvy,
jsou ostatní ze smluvních stran oprávněny od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí
být provedeno písemnou formou, včetně uvedení důvodu. Účinky odstoupení nastávají
v takovém případě dnem doručení písemnosti o odstoupení drúhé a třetí straně.

5.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž NTM obdrží jeden a FOMA jeden
exemplář.

5.4. Jakékoliv zrněny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaných
dodatků a se souhlasem všech stran.

5.5. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a porozuměly
jejímu obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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6. Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z. č. 340/2015 Sb.

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejnční prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv
nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy
hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví,
majetek nebo životní prostředí.

6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-
ii smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od
počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv
uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata
z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba
uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo
uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvčděla
o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že
uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1
nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata
prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí
bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být
neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů
upravujících svobodný přístup k iriformacím. Jiná metadata než pode odstavce 2 lze
opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata
vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto
smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany

6.3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakáZkách, je tím splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakáZkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní
mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo
informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných
jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočt& jde-li o smlouvu, která
má být zveřejněna podle jeho § lOď,

b. zákon o podpoře výZkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li
o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c. koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
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d. zákon o kolektivním vymlnávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně,
která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho
iritemetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní
smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

2 3. 03.V Prazedne,m. .?9? Ail

V Hradci Králové dne,...................

Národní technické muzeum FONLA

Mgr. Karel Ksandr JUDr. Václa Sejkora
egenerální ředitel jednatel
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