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Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří I/I32, L18 38 Praha1
lČ:oo0233L1
bankovní spojení: ČNB Praha, 1o4g7o1I/o7 LO
zastoupený Mgr. Zdeňkem Freislebenem, řediteĺem
dále jen objednatel
a

MgA. Matouš Mědí|ek
r. č.:

, 160
olČ:

oo,?ł,nł*6,

bankovní spojení:

email:
dále jen Zhotovitel
uzavírají podle občanskéhoa autorského zákona tuto
sm]ouvu o vytvoření a užitídíta:

čIánek l.
Předmět smlouvy
1' Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele autorské
dílo, které zahrnuje vizuální koncepci, grafické
zpracování a dalšíspecifikované činnosti, které se týkají výstav y
SETINY - Bohumila Griigerová a uděluje
objednateli licenci k užitíautorského díla (dále jen dílo)'
2. Specifikace díla:

Druh

A

Návrh vizuální koncepce

(tj. grafického vizuálu)

Výstup

Datum odevzdání
obiednateli/Zhotovite

Elektronická vizu alizace

l

ům

odevzdání ke schválení: 22. 3
objednatel má týden na
schválení, tj. 29.3. nejpozději
obdržígrafik layout zpět

s připomínkami.

B Pozvánka, plakát, cLV

Textové podklady odevzdá objednatel
v českéma anglickém jazyce Zhotoviteli
do ].5. 3. Ż021'

Digitálnídata k

Digitálnídata k
korektuře

c Leták s doprovodnými programy
Textové podklady odevzdá objednatel
do 1' 5. Żo2L

1.

5.4.202I

2.

8.4.202L

korektuře

Digitální data
k 1. korektuře

Digitální data
k 2. Korektuře

15. 5. 202L

30. 5. 2021

Památnĺk náľodního písemnĺctví,Strahovské náĺlvoří 1ll32, l 18 3 8 Pľahal, tel.:
Bankovní spojení: ČNB Pľaha, 104370t1/07l0, IČ 00023311
e-rnai l :

\

E Samoobslužný pracovní list
Textové podklady odevzdá objednatel
do 1.5. 2021.

F Výstavní tiskoviny tN/OUT

_

popisky
úvod, tiráž
venkovní navigace
plotrované texty

bannery na budově
venkovní stojny

Tisková data

3.

Digitálnídata
k 1' korektuře

L5.5.2027

Digitálnídata
k 2. korektuře

30. s. 2021

Tisková data

3.

Digitální data

L5.5. Z0ZI

Tisková data

30.5. 2021

6.2021

6.202t

Textové podklady odevzdá objednatel
do L. 5. 2021.

3. Zhotovitel provede v tabulce popsané činnosti ve spolupráci pracovnÍky
s
PNP,

4.DílobudepředánopouvedenýchčástechvčetněDTP,ve-p

-

Místem předání díla bude sídlo objednatele, pokud se v této smlouvě
n.ffi.L
Před předáním
díla musí být dílo vždy předloženo objednateli ke schválení, před převzetím
díla nesmí Zhotovitel dílo
uveřejnit' o zveřejněnídíla rozhoduje objednatel. o předánĺ bude sepsán písemný
záznam, kteľý
Zhotovĺtel podepíše,
Zhotovitel poskytuje objednateli k vytvořenému dílu licenci v tomto
rozsahu: užítdílo na výstavách
pořádaných objednatelem nebo jeho partnery týkajících
se výstavy, ke své propagaci např' na
internetových stránkách, při vzdělávacích pořadech, v odborných publikacích,
kat]lozĺch, fropagačních
tiskovinách, které vydá sám, nebo ve spolupráci s třetími osobami, bez
teritoriálního, časovéhoa
mnoŽstevního omezení. objednatelje oprávněn dílo podle potřeby upravovat
a také překládat

do cizích

jazyků.

5' Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, použijĹli činnosti třetíosoby,
zavazuje se, že se s touto
osobou sám a na svůj náklad vypořádá, a to včetně autorských práv tak,
aby objeánatel získal licenci
k dílu dohodnutou V této smlouvě' NeučinĹli tak, odpovídá objednateli
za vznikiou škodu.

článek ll.
Cena za dílo
1' Cena za vytvořenídíla (včetně všech souvisejících nákladů, např. na
tisk) a jeho užití(poskytnutí licence)
činícelkem: 60.000,_ Kč vč. DPH a bude zaplacena na základě vystavených faktur po
částech

takto:

1.
2,

30.000,- Kč vč. DPH po předání grafických návrhů, a to nejpozději do 31. 3.2027,
30.000,- Kč vč. DPH po kompletním předánídíla, a to nejpozději do ].9. 6' 2021.

2. Dohodnutá cena je konečná a nesmí být zvyšována, a to ani v části ceny týkající
se souvisejících
nákladů.

Památník nĺĺľod
ního písemnĺctví,Strahovské náĺlvoří lĺl3Ż,118 38 Pľahal, tel.:
Bankovní spojení: CI\ĺB Pľaha, 10437 0lll0710, Ič 0002331 1
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článek lll. / Fakturace
1' Zhotovitel je oprávněn fakturovat svou odměnu
až po převzetí každéjednotlivé části díla' Faktury musí

obsahovat předepsané náležitosti tak, aby byly účetnímidoklady, jinak jejich
splatnost nenastane'
2. Faktury budou mít splatnost 14 dnů ode dne doručeníobjednaieli'

článek tV. / Součinnost

1' Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel
Zhotoviteli na jejich vyžádáníe-mailem
ĺnformace a podklady nezbytné k úspěšnérealizaci tohoto
díla. Za plnění této smlouvy a za poskytnutí
součinnosti odpovídá za objednatele Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucíoddělení
prezentace sbírky, tel:
e-ma il :

2' omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 se
můžeprojevit v prodloužení termínu dokončení
díla' Na takovou okolnost jsou však Zhotovitel povinnen předeń pĹemnc
upozornit Objednatele
a následně (nezjedná_li objednatel nápravu) navrhne
Zhotovitel nový termín dokončenídíla.

článek v.
Závěrečná ustanovení
]" Tato smlouva nabývá účinnostizveřejněním v registru
smluv, zveřejnění smlouvy zajistíobjednatel.
2' objednatelje oprávněn od této smlouvy odstoufit v případě
závažného porušenípovinností, kterým je
např' prodlení s předáním části díla o více než z dní. odstoupení
musí být provedeno písemně a je účinné
ke dni jeho doručeníZhotoviteli.
3' Změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze
V písemné formě na základě vzájemné
dohody smluvních stran.
4 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních,
každá smluvní strana obdržíjednovyhotovení.
5' Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí a
potvrzují, že je tato smlouva projevem jejich
svobodné vůle.
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Zhotovitele:

Mgr. Zden
ředitel

Freisleben

MgA' Matouš Mědílek

Památník náľodního písemnictví, Stľahovskénádvoř í_ltl32,1l8 38 Pľahal,
tel.:
Bankovní spojení: čľľ
Ŕľana , rc$i0llt0710, Ič oooissii

e-mail:

'

