
 

PŘÍLOHA Č. 4 
 

SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
se sídlem: 17. listopadu 2/2, Josefov, 110 00 Praha, 
IČ: 00023442 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR 
jednající: PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 
 
…………………………….. 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé. 

 
VZHLEDEM K TOMU, že: 

zhotovitel vytvořil originální autorské dílo: návrh kreativního řešení stálé expozice          
Uměleckoprůmyslového musea, které se stalo vítězným návrhem v architektonicko-designérské         
soutěži s názvem “Kreativní řešení stálé expozice uměleckoprůmyslového musea v Praze” (dále jen            
“soutěž”) vyhlášené Objednatelem – Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (dále též “UPM“), 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY na následujícím: 

 
Článek I. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést a zpracovat ve sjednané době návrh              
kreativního řešení stálé expozice UPM, které se skládá z architektonického a grafického řešení             
expozice. To vše dle podmínek stanovených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele               
dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

1.2 Dílo je vymezeno Rámcovým obsahem následné zakázky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. V                
případě, že se během trvání smluvního vztahu situace změní a Objednatel změní rozsah následné              
zakázky, může tak učinit pouze po vzájemné dohodě se Zhotovitelem nahrazením jiné dílčí části              
Rámcového obsahu následné zakázky tak, aby byl rozsah objemu práce zachován. 

 
Článek II. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 Zhotovitel je povinen započít s realizací Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy,               
nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv. Zhotovitel je               
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povinen dokončit a předat Dílo a jeho dílčí složky (jednotlivé výstupy) Objednateli v termínech dle               
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram je možné po vzájemné písemné              
dohodě Objednatele a Zhotovitele upravit. Zhotovitel je povinen zapracovat všechny případné           
připomínky Objednatele k podobě Díla resp. jeho částí v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

2.2 Zhotovitel odevzdá Dílo a jeho části 3x ve vytištění podobě a dále na CD ve formátu .dwg (.dwf) a                    
pdf. Smluvní strany se dohodly na průběžném předávání Díla, kdy jeho jednotlivé části dle              
harmonogramu budou předány Zhotovitelem a na základě písemného protokolu odsouhlaseny          
Objednatelem. O předání tištěné a elektronické verze Díla bude sepsán finální předávací protokol V              
případě, že Objednatel Dílo nebo jeho jednotlivé části neodsouhlasí – vytkne mu vady, je Zhotovitel               
povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě stanovené             
Objednatelem. 

 

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v souvislosti s provedením Díla nebylo jakkoli poškozováno              
dobré jméno Objednatele. Zhotovitel je dále při prováděním Díla povinen chránit majetek, práva a              
oprávněné zájmy Objednatele. 

2.4 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy,             
zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže, a že činností dle této Smlouvy                
nebude zasahováno do práv třetích osob. 

2.5 Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění               
povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen na základě              
předchozí výzvy poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost, a to zejména poskytnout           
Objednateli v přiměřené lhůtě (minimálně dva (2) pracovní dny) požadované výstupy, poskytnout            
požadované informace atp. Oprávněným výkonem těchto práv ze strany Objednatele nesmí dojít k             
nadměrnému zásahu do práv a oprávněných zájmů Zhotovitele. 

2.6 Povinností Zhotovitele je se účastnit projednání návrhu s orgány památkové péče a zapracovat             
jejich případné připomínky. 

 
Článek III. 
LICENCE 

3.1 Zhotovitel předáním Díla Objednateli poskytuje licenci k užití Díla (vcelku i po částech) jakož i k                 
užití veškerých výsledků činnosti Zhotovitele předaných Objednateli v rámci Soutěže (dále v tomto čl.              
III společně jen jako „Dílo“) a to v následujícím rozsahu: 

a. k užití Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli                
obdobnými prvky, včetně oprávnění Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravit, zpracovat,            
změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či dynamicky               
(animace); 

b. k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) jakýmkoli způsobem užití (zejména                 
rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti atp.), bez omezení technologie,          
bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu; 

c. k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení teritoria, tj. na celém světě; 

d. k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času, tj. na celou dobu                    
trvání autorských majetkových práv. 

3.2 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně              
poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit             
třetí osobě. 
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3.3 Objednatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít. 

3.4 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo resp. jakákoliv                
jeho část byla zveřejněna. Zhotovitel se zavazuje uvádět autorství Zhotovitele v případech, kdy je to               
obvyklé. (Ve sporných případech v otázce, zda je uvádění autorství obvyklé, je rozhodující stanovisko              
Objednatele.) 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nebylo dosud zveřejněno. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem             
této Smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci k užití Díla, a to ani výhradní ani nevýhradní.                
Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití Díla nebo jeho části třetí osobě a sám se zdrží                 
výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. 

3.6 Oprávnění dle tohoto článku Smlouvy nabývá Objednatel okamžikem předání a převzetí            
jednotlivých částí Díla. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k Dílu a veškerým poskytnutým               
materiálům a výstupům dle této Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je k poskytnutí této              
výhradní licence ve výše uvedeném rozsahu oprávněn a že Dílem ani jeho užitím podle této Smlouvy                
nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Pokud budou vůči Objednateli             
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v             
souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k              
ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), je Zhotovitel              
povinen je na svůj náklad vypořádat, jakož i uhradit další škodu tím Objednateli vzniklou. 

3.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za poskytnutí licence dle této Smlouvy v rozsahu                
dle tohoto článku je již zahrnuta v ceně (Odměně) dle čl. IV. této Smlouvy a činí 200.000 Kč. Zhotovitel                   
nemá právo v souvislosti s poskytnutím licence dle tohoto článku této Smlouvy na žádnou dodatečnou               
odměnu. Smluvní strany se shodují, že Odměnu považují vzhledem ke všem okolnostem za             
přiměřenou. 

3.9 Zhotovitel může užít dílo pro účely své prezentace ve svém portfoliu prací včetně zveřejnění na                
internetu. 

 
Článek IV. 

CENA (ODMĚNA) A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Zhotoviteli náleží za provedení Díla a poskytnutí licence cena ve výši 1.250.000,- Kč (slovy: jeden                
milion sto tisíc korun českých) (dále jen „Odměna“). Odměna bude snížena o výši ceny, která byla                
účastníkovi vyplacena na základě umístění v soutěži. Odměna je udávána bez případného DPH.             
Odměna se skládá z částí: 

a/ Dílčí odměna za soutěžní návrh činí xxx Kč a bude vyplacena na základě faktury vystavené po                 
podpisu smlouvy. 

b/ Dílčí odměna za dopracování definitivního souborného architektonického a grafického řešení stálé            
expozice činí xxx,- Kč. 

c/ Dílčí odměna za vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice činí xxx,- Kč. 
  
d/ Dílčí odměna za spolupráci při realizaci činí xxx,- Kč. 
  
e/ Dílčí odměna za grafické řešení propagační kampaně stálé expozice xxx Kč. 
  
f/ Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení navigačního systému xxx Kč. 
  
g/ Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení interaktivního prvku xxx Kč. 
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4.2. Objednatel bude hradit Odměnu v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě               
faktur vystavených Zhotovitelem. Splatnost faktur činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne            
prokazatelného doručení Objednateli, přičemž faktury mohou být Zhotovitelem vystaveny až na           
základě protokolárního předání, převzetí a odsouhlasení provedených částí Díla. V případě, že faktura             
bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude mít veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu            
dle příslušných obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu do data její              
splatnosti vrátit a Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji nebo náležitostmi a s novou               
lhůtou splatnosti. Do uplynutí nové lhůty splatnosti není Objednatel v prodlení se zaplacením faktury. 

4.3 Odměna je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele,             
které mu vzniknou v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Odměna nesmí být měněna v souvislosti                
s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem                
na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla. 

4.4 Vznikne-li po předání kompletního Díla potřeba provedení dalších dodatečných prací na Dílu,             
přičemž potřeba nevznikla v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel k jejich              
provedení na základě objednávky Objednatele, a to za odměnu ve výši 1000 Kč bez DPH za hodinu. 

4.5 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu pouze za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s              
prováděním Díla dle této Smlouvy, které bude moci užít v souladu s účelem této Smlouvy. Objednatel                
uhradí Zhotoviteli Odměnu v několika fázích dle předpokládaného Harmonogramu plnění smlouvy a            
termínů vyplacení dílčích částek odměny, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, vždy po předání a                
převzetí jednotlivých částí plnění případně po odstranění vad, byly-li objednatelem vytknuty. 

4.6 Veškeré úhrady Objednatele dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na            
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo               
k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu               
Zhotovitele. 

4.7 Faktury bude Zhotovitel Objednateli zasílat v elektronické podobě ve formátu PDF e-mailem na              
adresu Objednatele seidl@upm.cz. 

 
Článek V. 

SMLUVNÍ POKUTY 

5.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčí části Díla vzniká Objednateli nárok na smluvní               
pokutu ve výši 0,5 %  odměny za dílčí část plnění (uvedené v příloze č. 2 Smlouvy), jehož se prodlení                  
týká, a to za každý byť jen započatý den prodlení. Objednatel se zavazuje být součinný a nejpozději                 
do 3 pracovních dnů od doručení příslušné žádosti Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli vyjádření ke             
skutečnostem souvisejícím s prováděním Díla, zodpovědět související dotazy či se vyjádřit ke stavu             
Díla (tj. odsouhlasit, nebo sdělit připomínky) v určitém stupni rozpracování; v případě prodlení             
Objednatele s vyjádřením podle tohoto písmene se příslušná lhůta pro plnění Zhotovitele prodlužuje o              
dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení. Úprava harmonogramu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy,                
je možná po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele v písemné formě. 

5.2 V případě prodlení Objednatele s platbou po splatnosti faktury Zhotovitele vzniká Zhotoviteli nárok              
na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5 % z celkové výše faktury, a to za každý započatý den prodlení. 

5.3 V případě nepravdivosti prohlášení dle čl. III. odst. 3.5. nebo 3.7 této Smlouvy nebo v případě                 
porušení závazku dle č. VI. odst. 6.3 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za               
každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),               
čímž není dotčen případný nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody nebo jiné majetkové              
či nemajetkové újmy vzniklé porušením povinnosti za niž byla sjednána smluvní pokuta. 
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5.4 Smluvní pokuty uplatněné v souladu s tímto článkem Smlouvy jsou splatné do dvaceti (20)               
kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené Objednatelem Zhotoviteli, a to na účet uvedený              
v takové faktuře. 

5.5 Ustanovení tohoto článku Smlouvy nezbavují Objednatele možnosti využít pro ochranu svých práv             
právní prostředky dle ustanovení Občanského zákoníku o nekalé soutěži nebo dle speciálních            
právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví. 

5.6 Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvu se nedotýká platnosti a účinnosti tohoto článku              
V. Smlouvy. 

5.7 Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle této Smlouvy je přiměřená s přihlédnutím k                
významu a důležitosti povinnosti, na kterou se vztahuje. V případě snížení smluvní pokuty soudem              
zůstává Smluvní straně zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku               
určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Zaplacení smluvní pokuty             
nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

 
Článek VI. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

6.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní             
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez                
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být            
zveřejněna na webových stránkách UPM a v Registru smluv v souladu s čl. 8.2 této Smlouvy, s                 
výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě. Zhotovitel je však povinen             
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této              
Smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnosti mlčenlivosti může            
Zhotovitele zprostit pouze Objednatel svým písemným prohlášením adresovaným Zhotoviteli. Závazek          
Zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez               
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli, že Dílo ani žádná jeho část nebudou obsahovat               
skutečnosti, které mohou bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob              
nebo mohou být v rozporu s platným právním řádem a taktéž v rozporu s dobrými mravy, dobrými                 
mravy hospodářské soutěže a že Dílo ani žádná jeho část nebude obsahovat skutečnosti, které by               
mohly zasáhnout do práv duševního vlastnictví třetích osob vyjma případů ošetřených smluvním            
vztahem objednatele s třetí stranou.  

 
Článek VII. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

7.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 

a. v případě neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu             
ani do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele s upozorněním na              
neplnění konkrétní povinnosti; 

nebo 

b. v případě, že z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele hrozí nebo vzniká Objednateli škoda a               
Zhotovitel neprovede nápravu (tj. neodstraní hrozbu škody či nenahradí vzniklou škodu) bez            
zbytečného odkladu; 

nebo 
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c. z jiných zákonných důvodů opravňujících Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

7.2 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení Zhotoviteli. 

7.3 Z důvodů uvedených výše je Objednatel rovněž oprávněn Smlouvu po předání dílčí část / dílčích               
částí Díla vypovědět. V takovém případě Objednatel uhradí dílčí odměnu za provedené části Díla a              
předané části Díla si ponechá včetně licencí k jejich užití. 

7.4 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna odstoupit od této Smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak                
jednostranně ukončit z jiných, než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených             
v této Smlouvě. 

 
ČLÁNEK VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá            
účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 

8.2 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 sjednávají, že uveřejnění               
provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které              
nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel           
některé informace uvedené v této Smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv               
dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této Smlouvy               
písemně upozornit. Pokud se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru            
smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti dnem uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že             
Objednatel v případě pochybností o tom, zda je dána povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru               
smluv, tuto Smlouvu v zájmu transparentnosti a právní jistoty uveřejní. 

8.3 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Záležitosti touto Smlouvou výslovně             
neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

8.4 Tato Smlouva obsahuje veškerá ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškerá              
předchozí písemná či ústní ujednání Smluvních stran v souvislosti s předmětem této Smlouvy.             
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy nemá charakter ustanovení            
podle § 1748 Občanského zákoníku a prohlašují, že není ani záměrem žádné ze Smluvních stran ve                
vztahu k jakémukoliv ustanovení této Smlouvy ustanovení § 1748 Občanského zákoníku uplatnit.            
Zhotovitel na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

8.5 Není-li dohodnuto jinak, veškerá podání, oznámení, návrhy, prohlášení či jiné úkony ve vztahu k               
některé ze Smluvních stran, které musí či mohou být učiněny v souvislosti s touto Smlouvou, mohou                
být zasílány prostřednictvím elektronické pošty, s výjimkou odstoupení, které musí být provedeno v             
písemné formě a musí být doručeno doporučeným dopisem na adresu příslušné Smluvní strany             
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nelze-li doručit písemnost na shora uvedenou adresu nebo             
odmítne-li adresát přijetí písemnosti, má se za to, že písemnost byla doručena sedmého (7)              
pracovního dne po jejím odeslání. 

8.6 V případě, že se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá                
tato skutečnost vliv na platnost a účinnost této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto              
ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým významem nejblíže            
vystihovat záměr Smluvních stran. 

8.7 Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy řešit               
dohodou. Nebude-li tato možná, předloží věc kterákoliv ze Smluvních stran k rozhodnutí výlučně             
věcně příslušnému soudu v Praze. 

8.8 Vzdání se práva Smluvní stranou, dohoda Smluvních stran o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu               
nebo prominutí dluhu vyžaduje vždy výslovný písemný projev vůle Smluvní strany 
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8.9 Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze                
Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení. 

8.10 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou jako její               
dodatky podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

8.11 Smluvní strany prohlašují, že jim jakékoliv závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této               
Smlouvy. 

8.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Rámcový rozsah zakázky 

Příloha č. 2: Harmonogram plnění smlouvy a termíny vyplacení dílčích částek odměny 

 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je               
výsledkem vzájemných jednání a Smluvní strany měly možnost se k jejímu obsahu vyjádřit, rozumí              
obsahu a podmínkám této Smlouvy a mají zájem být jimi vázány, na důkaz toho připojují níže své                 
podpisy. 

 

Za Objednatele: ..................................                                Za Zhotovitele: ............................... 

 
V Praze dne .................................                                        V Praze dne ......................................... 
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PŘÍLOHA Č. 1 

POLOŽKOVÝ ROZSAH ZAKÁZKY  
Následná zakázka, kterou získá vítěz soutěže, obsahuje následující práce a k nim navázané dílčí 
platby: (dílčí platby budou stanoveny před podpisem smlouvy na základě dohody s vítězem soutěže, 
celková částka je neměnná a činní 1.250.000  Kč, v této částce je  zahrnuta cena za umístění v 
soutěži) 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH 
Dílčí odměna za soutěžní návrh činí xxx Kč a bude vyplacena na základě faktury. 
 

ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE 
Stálá expozice se skládá z těchto částí: 

Chodba 4.01 – 33 m2  
Votivní sál 4.02 – Vstup, Úvod s připomínkou dějin a zakladatelů muzea – 82 m2  
sál A 4.21 – Rituály a slavnosti: liturgické umění a světská reprezentace – 234 m2 
sál B 4.20 – Mikrosvěty: panovnická kunstkomora  kabinety kuriozit – 148 m2 
sál C 4.19 – Domov a blízkost věcí (cca 90 m2), Organický pohyb (cca 90 m2) – 196 m2 
sál D 4.03 – Tělo a tělesnost: oděvní móda, šperk, reklama – 235 m2 
sál E 4.09 – Moderní mobilita: lehkost designu (cca 50 m2), Pohyb stroje: sériová výroba versus                
umělecké řemeslo (cca 70 m2), Pohyb obrazů: technický obraz a nová média (10 m2 a převážně                
stěny), Fenomén světla: světelný design a transparence materiálů (cca 60 m2) – 186 m2 
sál F 4.04.– Utopie a kosmos: vize ráje a futuristický design (cca 30 m2), Hra – odpoutání lidské                  
existence (cca 50 m2) – 78 m2 
 
Celková plocha stálé expozice ve 4. nadzemním podlaží činí celkem 1192 m2. Odhady plošných              
nároků pro jednotlivé celky jsou orientační - témata se mohou někdy prolínat více sály; v hrubých                
odhadech je počítána podlahová plocha sálů, bez ploch na stěnách a panelech. 
 
Dopracování definitivního souborného grafického a architektonického řešení stálé expozice: 

● zapracování připomínek a námětů zadavatele k soutěžnímu návrhu, 
● konzultace grafického a architektonického řešení s kurátory stálé expozice, 
● vypracování dispozičního řešení všech částí stálé expozice,  
● vypracování technického projektu pro provedení stálé expozice,  
● návrh pohybu návštěvníků, 
● vypracování grafického řešení všech částí stálé expozice, 
● rozpracování soutěžního návrhu do finální podoby grafického řešení všech částí stálé           

expozice dle zpětné vazby a spolupráce se zástupci UPM, 
● součinnost při projednání dopracovaného návrhu se zástupci orgánů památkové péče. 

 
Dílčí odměna za dopracování definitivního souborného architektonického a grafického řešení stálé 
expozice činí xxx,- Kč. 
 
Vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice: 

● projektová a technická dokumentace, 
● specifikace prvků a materiálů, vypracování podkladů pro zadání profesantům (elektro, 

případná požární ochrana), 
● vypracování podkladů pro vyhledání a nacenění dodavatele, vypracování podkladů pro 

uzavření smlouvy s dodavatelem, sestavení výkazů výměr,  
● vyhotovení kompletních podkladů pro realizaci grafického řešení stálé expozice včetně DTP 

prací a předtiskové přípravy, 
● spolupráce při výběru vhodných dodavatelů. 
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Dílčí odměna za vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice činí xxx,- Kč. 
Spolupráce při realizaci (max. 160 hodin, předpokládaný počet kontrolních dnů 20, při překročení se 
přistupuje k hodinové sazbě 1.000 Kč za hodinu) 

● dozor autora/autorů nad dodržením architektonické, grafické a celkové koncepce podle 
dokumentace, autorský dozor při stavbě dle potřeby,  

● konzultace s dodavateli v realizační fázi, 
● spolupráce při ukončení a odstraňování závad. 

 
Dílčí odměna za spolupráci při realizaci činí xxx,- Kč. 

 
 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PROPAGAČNÍ KAMPANĚ STÁLÉ EXPOZICE 
Vyhotovení grafických výstupů pro propagaci stálé expozice včetně kampaně k jejímu otevření: 

● 4 formáty plakátů ke stálé expozici (formát CLV, B1, A0), 
● online a tištěná pozvánka na stálou expozici (DL, DL na sklad, elektronická verze), 
● 10 formátů výstupů po sociální sítě, 
● 10 formátů pro tištěnou inzerci, 
● 5 formátů pro online inzerci (webové bannery), 
● výstup pro propagaci stálé expozice na stávajících webových stránkách UPM, 
● vstupenky, 
● 2 formáty letáků, 
● návrh na tištěný průvodce po stálé expozici (brožua s mapkou, max. 64 tiskových stran), 
● návrh propagace stálé expozice na obrazovkách uvnitř budovy (16:9), 
● návrh 3 merchandising produktů ke stálé expozici. 

 
Dílčí odměna za grafické řešení propagační kampaně stálé expozice xxx Kč. 
 
ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU KE STÁLÉ EXPOZICI 

● návrh pasivních prvků a grafického řešení navigace ke stálé expozici po budově včetně             
dokumentace k realizaci a dispozičního řešení (přenosné prvky a stálé prvky - nutné            
specifikovat podle jednotlivých nosičů a podle umístění systému v rámci budovy), 

● návrh označení hlavní budovy UPM (venkovní bannery u historického vchodu, označení           
budovy u příchodu ze Široké ulice, využití levé části vstupního prostoru ze zahrady). 

 
Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení navigačního systému xxx Kč. 
 
ARCHITEKTONICKÉ/UMĚLECKÉ/GRAFICKÉ ŘEŠENÍ INTERAKTIVNÍHO PRVKU V ZAHRADĚ      
UPM A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ NABÍDKY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ 

● návrh interaktivního objektu v zahradě UPM včetně dokumentace k realizaci, 
● součinnost při projednání návrhu se zástupci orgánů památkové péče, 
● návrh grafického řešení pracovních listů (sešit formátu A5), 
● návrh grafického řešení tištěného průvodce po expozici pro děti (max. 15 tiskových stran), 
● návrh měsíčního programového letáku a plakátu A4, 
● návrh propagace edukačních programů na obrazovkách uvnitř budovy (16:9). 

 
Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení dětského prvku xxx Kč. 
 
Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele.  
Pokud v průběhu projektu dojde k dílčím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být 
po společné dohodě vyhlašovatele a realizátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v 
adekvátním rozsahu. Pokud v průběhu práce dojde ke změnám v zadání, budou úpravy s tím 
spojené řešené jako vícepráce, a to za hodinovou sazbu 1.000 Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA Č. 2  
 
HARMONOGRAM ZAKÁZKY 
 
Harmonogram následné zakázky (kalendářní dny): 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE, NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU 
DĚTSKÉHO PRVKU 
 

● do 21 dnů od po podpisu smlouvy: dílčí platba ve výši xxx Kč (na základě zaslané faktury) 
● do 7 dnů od podpisu smlouvy: zpětná vazba na soutěžní návrh ze strany UPM, 
● do 14 dnů od sdělení zpětné vazby: zapracování připomínek a finalizace části návrhu, který 

byl odevzdán v soutěži, 
● do 7 dnů od odevzdání soutěžního návrhu se zapracovanými připomínkami: předání 

kompletního zadání na všechny části expozice ze strany UPM, včetně zadání pro navigační 
systém a dětský prvek,  

● do 7 dnů od předání zadání: schůzky Zhotovitele s jednotlivými kurátory stálých sbírek pro 
upřesnění specifických potřeb vystavených materiálů a exponátů, 

● do 28 dnů od předání zadání: předání dopracovaného definitivního souborného grafického a 
architektonického řešení stálé expozice, navigačního systému a dětského prvku, 

● do 7 dnů od předání dopracovaného řešení stálé expozice: sdělení zpětné vazby a 
připomínek UPM, 

● do 14 dnů od sdělení zpětné vazby: odevzdání finální verze definitivního souborného 
grafického a architektonického řešení stálé expozice, navigačního systému a dětského prvku, 

● do 21 dnů od odevzdání finální verze řešení: dílčí platba ve výši xxx Kč (na základě zaslané 
faktury), 

● do 28 dnů od schválení finálního řešení UPM: odevzdání vypracované dokumentace pro 
provedení stálé expozic, navigačního systému a dětského prvku, 

● do 21 dnů od odevzdání vypracované dokumentace: dílčí platba ve výši xxx Kč 
● po odevzdání vypracované dokumentace: spolupráce při realizaci v maximálním rozsahu 160 

hodin dle potřeby 
● po vyčerpání 160 hodin spolupráce při realizaci: dílčí platba ve výši xxx Kč. 

 
 
 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PROPAGAČNÍ KAMPANĚ 
 

● do 28 dnů od podpisu smlouvy: kompletní zadání pro grafické řešení propagační kampaně pro 
expozici ze strany UPM, 

● do 14 dnů od předání zadání: odevzdání základního konceptu a ukázky 3 vybraných výstupů 
kampaně, 

● do 7 dnů od odevzdání zákl. konceptu a 3 výstupů: zpětná vazba ze strany UPM, 
● do 7 dnů od obdržení zpětné vazby: odevzdání finálního konceptu a 3 vybraných výstupů, 
● do 28 dnů od schválení finálního konceptu: odevzdání všech výstupů v rámci propagační 

kampaně, 
● do 21 dnů od odevzdání všech výstupů: dílčí platba ve výši xxx Kč 
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