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PAMÁľruÍr ruÁ onruÍHo pÍsF,MNTcľvÍ
Památník národního písemn ictví
Strahovské nádvořĺ Ĺ32/ t
118 38 Praha 1 - Hradčany
zastoupený:
Mgr. Zdeňkem Freĺslebenem' ředitelem
IC: 00023311, tel.: 
bankovní spojení: ČNB Praha,
104379ru0710
(dále jen PNP)

Mgr. Hana Nováková' Ph.D.

Pľaha 5 - Košíře, 150 00
IC:734Ż0972
bankovní spoJení : 
tel.: 
email : 
(dále ien kuľátorka)

uzavřeli podle občanského zákoníku tuto

sMLoUvu o sPolupnÁcr

I.
předmět smtouvy

Tato smlouva upravuje podrobnosti týkající se spoIupráce PNP, který je pořadatelem
výstavy, a kurátorky na přípravě a reallzaci výstavy s pracovním názvem ,,Setiny -
Bohumlla Griígerová" (dále jen výstava). Výstava je oslavou stého výročí narození
spĺsovatelky a překladatelky Bohumily Grögerové a zároveň seznámením s její bohatou
literární tvoľbou.

u.
Základní údaje o proJektu

Hlavní organizátor: PNP
Místo konání výstavy: letohrádek Hvězda, 160 oo Praha 6 - Liboc
Termín konání: 77.6, - 31' 1o. 2021
Kurátorka: Hana Nováková
Kurátor za PNP: Ladislav šeý
Produkce: Kateřina Kostková
Předběžný termín vernlsáže výstavy: 16. 6. 2021

III.
Rozsah a způsob spolupráce

Kurátor zajlstí tyto službyl

1, Vytvoří scénář pro výše uvedenou výstavu, finálnĺ verze scénáře bude předána
v elektronické podobě v rozsahu maxĺmálně 6 normostran Kateřině Kostkové
nejpozději do 1. 3' zoŻt na adresu: Z důvodů
návazných schvalovacích a produkčních procesů nebude tento termín dále
posouván. Veškeré textové podklady k výstavě, jakož i jejĺch dodatečné úpravy a
korektury budou předávány v digltální podobě.

2. Dále poskytne PNP autorská práva k užití scénáře pro architektonlcké a graÍické
řešení výstavy, pro realizaci výstavy v prostorách letohrádku Hvězda, případně
l na Jiných místech Ve světě, a záležitostí s výstavou souvĺsejících (tiskové
materĺály, propagace, WWW prezentace apod.) bez teritoriálního, časového
a množstevního omezení. PNP bude s kurátorem tyto záležltosti konzultovat,
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3. Zavazuje se poskytnout odbornou součinnost v rámci výběrového řízení

spoJeného s realizacĺ výstavy (se zástupci PNP a zástupci vybrané firmy).

4. Bude aktivně spolupracovat se scénografem/architektem výstavy, kterému po
schválení scénáře PNP poskytne podklady k přĺpravě architektonického řešení
expozice. PNP vybere scénografa/architekta ve spolupráci s kurátory.

5. Bude aktivně spolupracovat s grafikem výstavy, kterému po schválení scénáře
PNP poskytne podklady k přípravě grafického vizuálu výstavy. PNP vybere grafika
ve spolupráci s kurátory.

6. Bude aktivně spolupracovat s grafikem a produkcí výstavy na přípravě textových
a vizuálních podkladů a redakčních pracích veškeré propagační a expozĺční
grafiky.

7. Na materiálech k výstavě bude uváděna jako kurátorka.

B. Kurátoři budou společně zajišťovat koordinaci činností při zapůjčeni děl od institucí
i soukromých zapůjčitelů. Mezi PNP a zapůjčiteli bude uzavřená samostatná
smlouva o výpů3ěce, V tomto kontextu produkce za PNP, Klára Voskovcová, zajístí
převzetí a kontrolu zapůjčených exponátů a zároveň podepíše za PNP předávaćí
protokol k dílům jak při zapůičení, tak při navrácení.

9. Kurátořĺ budou přítomni při instalaci, deinstalaci a vernisáži výstavy v letohrádku
Hvězda.

10. Kurátoľka se bude podílet na koncepci a realizacl doprovodného programu
výstavy, jehož realizace bude honorována nad rámec této smlouvy

rv.
Inťormační povinnost a odpovědné osoby

Účastníci této smlouvy se zavazují poskytovat si vzájemně potřebnou součinnost tak,
aby účel této smlouvy byl naplněn.

Účastníci smlouvy jsou si vědomi, že Letohrádek Hvézda Je národní kutturní památkou,
že jsou v něm uloženy sbírkové předměty PNP a majetek v něm uložený podléhá zvláštní
ochraně a ostraze.

Pro realizaci této smlouvy byl určen jako odpovědný pracovník za PNP Mgr. Vladimír Uhlík
(vedoucí oddělení prezentace sbírky PNP), tel: ,
email : 

v.
odměna a vyplacení odměny

Odměna za vytvoření a užití dila, za poskytnutí autorských práv k užití díla, vypracování
scénáře a za činnost prováděnou podle této smlouvy, včetně všech ostatních náklaaů činí
celkem 70.000,- Kč vč. DPH, Dohodnutá cena je konečná a nesmí být zvyšována.
Zdanění odměny je záležitostí autora.
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odměna bude vyplacena převodem na bankovní účet , Ve dvou
splátkách na základě vystavených faktur:

1) 40'000,_ Kč z celkové částky bude vyplaceno k L6.3. 2o2L
2) 30.000,- Kč z celkové částky bude vyplaceno po vernisážl výstavy k 17, 6. lozL

vr.
Kontrola

oba účastníci, příp. statutárním zástupcem pověřená třetí osoba, mají právo kdykoliv se
přesvědčit, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené v této smlouvě.

vtr.
odstoupení od smlouvy

Účastníci' jsou oprávnění, v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy
druhou smluvní stranou, od této smlouvy odstoupit. odstoupení se děje písemnou
formou a odstoupením se tato smlouva ruší ke dni doručení dopĺsu o odstoupení.

VIII.
Závěľečná ustanovenÍ

Talo smlouva je vyhotovena Ve dvou exemplářích, každý účastník obdrží jedno
vyhotovenĺ. Sm]ouvu lze měnlt a doplňovat pouze pĺsemně, Jlnak jsou změny a aoplňry
1eplatné. Tato smlouva byla sepsána na základě vzáJemné vůle ke spolupráci, zástupćl
účastníkrj prohlašují, že si obsah smlouvy řádně přečetll a na důkaz toho přlpojuJĺ
ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: Z l, -02- 20il

Mgr. leben Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
kurátorka
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