
 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCE PŘI POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY 

František Skála a jiné práce 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

Smluvní strany: 

 

Galerie hlavního města Prahy 

Se sídlem: Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 

Příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou 

IČ: 00064416, DIČ: CZ00064416 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou 

 

(dále jen GHMP na straně jedné) 

 

a 

 

Památník národního písemnictví 

Se sídlem: Strahovské nádvoří 132/1, 110 00 Praha1 – Hradčany 

Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR 

IČ: 00023311 

Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx 

Zastoupený Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem 

(dále jen PNP na straně druhé) 

 

(GHMP a PNP společně jen „smluvní strany“) 

 

dnešního dne, měsíce a roku uzavírají následující 

 

Smlouvu o spolupráci při pořádání výstavy „František  Skála“  

Číslo smlouvy Z – 3100 – 158 - 2021  (dále jen smlouva) 



 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci při produkci výstavy s názvem: František Skála 

a jiné práce. 

2. Výstava se uskuteční v prostorách Domu U Kamenného zvonu, nacházejícího se na 

adrese: Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1 v termínu od 4. 5. 2021 do 29. 8. 2021 

(dále jen výstava): 

a) v určených místnostech v 1. patře 

b) v určených místnostech ve 2. patře                                                                               

(dále též jen „prostory“) 

3. V rámci výstavy budou prezentovány díla Františka Skály. 

 

Článek 2 

Povinnosti stran 

1. Pro naplnění předmětu smlouvy se GHMP zavazuje: 

a) poskytnout prostory pro konání výstavy specifikované v článku 1 smlouvy, a to po 

celou dobu trvání výstavy, spolu se zajištěním provozu výstavních prostor (vytápění, 

osvětlení), kustody, pokladní; 

b) zajistit a uhradit adjustování kreseb do vhodných paspart a rámů a uložení knih do 

vitriny; 

c) zajistit transport a pojištění děl dle dodaného seznamu před instalací a po 

deiinstalaci; 

d) zajistit instalaci výstavy v prostorách Domu U Kamenného Zvonu; 

e) zajistit a uhradit výmalbu prostor před zahájením a skončením výstavy; 

f) poskytnout vlastní zařízení k přehrávání filmů; 

g) zajistit, objednat a uhradit grafické práce pro tzv. „indoor“ a „outdoor“ výstavy; 

h) zajistit, objednat a uhradit výrobu tisku poutačů, pozvánky, řezané grafiky, textů a 

popisek do expozice výstavy; 

i) informovat neprodleně kontaktní osobu určenou PNP o veškerých skutečnostech, 

které mají význam pro řádné plnění této smlouvy, 

j) uvádět na tiskovinách k výstavě a ve výstavních prostorách, že výstava je pořádána 

ve spolupráci s PNP. 

 

2. Pro naplnění předmětu smlouvy se PNP zavazuje:                                                                    

a)  poskytnout texty do předem smluvených materiálů k výstavě, 

b)  podílet se na propagaci výstavy v rámci webových stránek a sociálních sítí PNP, 

c)  poskytnout příspěvek ve výši 100.000,- Kč na prezentaci výstavy, vzájemné   

spolupráce a samotného PNP jako spolupořadatele,  který bude uhrazen na účet 

GHMP do 30. 6. 2021,  

d)  poskytnout odbornou součinnost, 

e)  informovat GHMP neprodleně o veškerých skutečnostech, které mají význam pro 

řádné plnění to smlouvy. 

 

3. Veškerá plnění dle článku 2 této smlouvy poskytují smluvní strany na svůj náklad, není-li 

výslovně ve smlouvě uvedeno jinak. 



 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Zmocněnými zástupci pro tuto smlouvu jsou:  
a)   GHMP: Diana Brabcová, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
b)   PNP: Zdeněk Freisleben, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se řídí zákony České republiky. 
Veškeré rozpory a spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebyly 
vyřešeny smírně, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému českému soudu. 

 

3.  Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevykonatelným 
z jakéhokoliv důvodu, potom zbývající ustanovení této smlouvy, pokud nejsou 
považována za neplatná, zůstanou plně platná a účinná.  

 

4.  Poté, co si smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že obsah této smlouvy 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že tato smlouva byla uzavřena na základě 
vzájemné dohody.                                                                                                               

 

5. GHMP jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení 
(EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že 
jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv 
a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož I dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. PNP bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
GHMP v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. PNP výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v 
registru smluv GHMP zveřejněny. PNP prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuje za obchodní tajemství a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každá má platnost originálu a 
GHMP obdrží dvě vyhotovení a PNP obdrží po jenom vyhotovení. Jakékoliv změny a 
doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě 
a podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, zveřejnění zajistí GHMP.  

 

 V Praze                2021             

 

Galerie hlavního města Prahy    Památník národního písemnictví 

PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka                       Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel                                                    


