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SMLOUVA   O    SPOLUPRÁCI 
 

 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/ 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
zastoupená: Ing. arch. Naděždou Goryzckovou, generální ředitelkou 
Bankovní spojení:    
 
dále jen „NPÚ“  
 
a  
 
FOIBOS BOOKS s.r.o. 
se sídlem K Vápence 425, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 
IČ: 25053728 
DIC: CZ 25053728 
zastoupená: PhDr. Lenkou Jirátovou, jednatelkou 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „FB” 
 
(všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“); 
 
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

SMLOUVU  O  SPOLUPRÁCI 
     (dále jen „Smlouva“) 
uzavřenou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
 

 
I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při vydání 
publikace a přípravě výstavní expozice, oboje s pracovním názvem „Stavby století republiky 1918-
2018“ (dále též jen „publikace“ a „výstava“) s tím, že název publikace i výstavy může být po dohodě 
smluvních stran změněn. 
   

 
 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. FB se zavazuje, že: 
a) zajistí redakční a grafickou přípravu publikace, a to nejpozději do 31.10.2018; 
b) ve spolupráci s NPÚ zajistí autorskou (obsahovou) přípravu publikace; 
c) zajistí tisk a vydání publikace o rozsahu cca 250 normostran v počtu 5000 ks; 
d) zajistí celostátní distribuci publikace; 
e) zajistí propagaci vydané publikace;  
f) uvede NPÚ včetně loga v tiráži publikace jako spoluvydavatele publikace; 
g) uvede NPÚ včetně loga v propagačních materiálech k výstavě jako partnera výstavy; 
h) zveřejní poděkování za spolupráci NPÚ v publikaci s tím, že znění tohoto poděkování předem 

písemně odsouhlasí NPÚ; 
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i) zajistí licenční práva potřebná k vydání publikace, zajistí ve stejném rozsahu gramatickou a 
odbornou korekturu, návrh typografie, návrh obálky a tisk publikace; 

j) uvede ISBN NPÚ v publikaci;  
k) zajistí přípravu a realizaci výstavy, a to v termínu od 15.9. do 10.10 v prostorách Galerie 

Mánes, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak; 
l) uvede NPÚ jako partnera výstavy na panelu partnerů na výstavě a v propagačních materiálech 

k výstavě; 
m) poskytne NPÚ 400 ks výtisků publikace; 
n) bezplatně poskytne na vyžádání NPÚ ze svých archivů fotografie staveb včetně příslušného 

licenčního oprávnění k jejich užití pro archivní účely a k využití v rámci projektu NPÚ 
Architektura 1. republiky. 

 
 
2. NPÚ se zavazuje, že: 
 

a) nejpozději do 31.5.2018 bezplatně poskytne autorské texty za účelem jejich zveřejnění v 
publikaci a na výstavě od autorů v zaměstnaneckém poměru u NPÚ, a to dle specifikace 
uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy; 

b) bezplatně poskytne na vyžádání FB  ze svých archivů fotografie, další materiály a současné 
fotografie dokumentovaných staveb za účelem jejich zveřejnění v publikaci a na výstavě a 
poskytne FB k vybraným materiálům příslušné licenční oprávnění za účelem naplnění 
předmětu této smlouvy; 

c) poskytne FB finanční příspěvek ve výši 220 000 Kč bez DPH na přípravu a tisk publikace. 
 
 

III. Cena za vzájemně poskytované služby 
 
 

1. Částku ve výši 220 000 Kč bez DPH  dle platných předpisů NPÚ uhradí do 14 dnů od 
doručení faktury na účet FB xxxxxxxxxxxxx s tím, že FB je oprávněn vystavit příslušnou 
fakturu poté, co tato Smlouva nabude účinnosti. 

2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v 
souladu s citovaným zákonem uveřejnit NPÚ. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení   
 

 
1. FB je srozuměn s tím, že poskytnutý příspěvek ze strany NPÚ je z veřejných rozpočtů, a tudíž 

podléhá kontrole dle příslušných obecně závazných předpisů. K případné kontrole je FB 
povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

 
2. NPÚ je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že : 

a) prodlení s vydáním publikace nebo s konáním výstavy je delší než 30 
kalendářních dnů nebo 

b) FB nedoloží, že poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s touto 
Smlouvou nebo se ukáže, že byly použity v rozporu s touto Smlouvou nebo 

c) FB poruší tuto Smlouvu opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem (např. 
neuvede logo NPÚ v tiráži publikace). 

 
3. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou strany povinny vrátit si přijatá plnění, a to bez 

zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy 
druhé smluvní straně. 
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4. Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možno činit pouze formou písemných 
číslovaných dodatků. 

5. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit 
především smírnou cestou.  

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, 
svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani 
pod nátlakem, že si ji řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní a na důkaz toho 
k ní připojují vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha:  
 

1. Specifikace autorů a jejich příspěvků 
 
 
 
 
V Praze dne ............................    V Praze dne ........................... 
 
 
 
 
..................................................    ................................................ 
Ing. arch. Naděžda Goryczková    PhDr. Lenka Jirátová 
generální ředitelka NPÚ     jednatelka FOIBOS BOOKS 
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