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POLOŽKOVÝ ROZSAH ZAKÁZKY NA GRAFICKÝ MANUÁL VIZUÁLNÍ 
IDENTITY MUZEA LITERATURY

Zakázka sestává z vytvoření grafického manuálu jednotné vizuální identity a licence k užití Díla; konceptu a principu 
fungování vizuální identity; pravidel a způsobu práce s logem, vytvoření aplikací vizuální identity na tištěných a online 
materiálech.

Grafický manuál se odevzdává v elektronické verzi se zajištěním sdílení všech výstupů a nástrojů. Data budou zpraco‑
vána pro další DTP zpracování v otevřených formátech programů Adobe InDesign či Adobe Illustrator. Datové soubory 
musí umožňovat tisk ve vysoké kvalitě. Autor ve spolupráci s Muzeem literatury zváží, jaké řešení bude s ohledem na 
praktičnost i náklady nejvhodnější (cloudové úložiště, interaktivní pdf manuál, apod.). Pro účely archivace bude grafický 
manuál odevzdán také v jedné tištěné verzi.

Dílo se skládá z následujících částí:

1. Logo/logotyp Muzea literatury a logomanuál
a) Logo a jeho definice

• varianty loga v ČJ: Muzeum literatury
• varianty loga v ENG: Museum of Czech Literature
• černobílé a barevné varianty v pozitivu a negativu
• barevné varianty na různých podkladových plochách (pokud budou součástí řešení barevné varianty)
• rozměry a minimální velikost loga, ochranná zóna
• logo s oficiálním názvem Památník národního písemnictví pro použití na administrativních dokumentech

b) Písmo
• hlavní písmo, kompatibilní pro Windows/Mac
• doplňkové písmo, kompatibilní pro Windows/Mac
• příklady jejich použití pro několik reálných výstupů
• doporučená sazba, způsoby zvýrazňování a min. 2 úrovně nadpisů

c) Barevnost
• základní barvy značky a jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby
• doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby

2. Grafické zpracování úředních tiskovin – formou šablon k dalšímu zpracování
• faktura, šablona faktury ve wordu
• ppt prezentace, šablona pro ppt prezentaci
• vzor vizitky ředitele PNP, vzor vizitky zaměstnance PNP vše v ČJ i AJ dvojjazyčně
• hlavičkový papír v české i anglické verzi zvlášť
• dopisní obálka v rozměru DL

3. Koncept vizuální identity Muzea literatury a její aplikace – materiály pro komunikaci
• koncept a principy fungování vizuální identity, písemný popis práce s vizuální identitou, principy práce se 
značkou „Muzeum literatury“ a oficiálním názvem pro administrativní účely „Památník národního  písemnictví“

Následující výstupy budou vytvořeny formou šablony k dalšímu zpracování a ukázkového vzoru/vzorů dle potřeby:
• pravidla pro tvorbu katalogů: obálka + 4 dvoustrany (budou vznikat různé formáty)
• tištěná pozvánka na výstavu Muzea literatury a e ‑pozvánka
• plakát na výstavu Muzea literatury pro CLV nosiče a formátu B1
• leták na výstavu Muzea literatury (přibližná velikost skládaná A3)

1/4



2/4

• online banner k výstavám
• tisková zpráva s obrazovým materiálem, šablona pro TZ ve wordu
• vstupenka (formát 1⁄4 A4) – předdefinovaná šablona na jedné straně a prostor

pro vizuál Muzea literatury na druhé straně

Následující výstupy budou zpracovány na základě konkrétního zadání:
• leták o Muzeu literatury s mapou v ČJ (přibližná velikost skládaná A3)
• měsíční e ‑newsletteru s programem Muzea literatury
• 5 ks merchandising produktů (taška, zápisník + 3 netradiční merchandising produkty dle návrhu 

 Zhotovitele)

4. Označení vstupů, budovy a návrh řešení navigačního systému uvnitř i vně Petschkovy vily
• označení budovy, označení hlavního vstupu a vedlejšího vstupu do budovy
• navigace ke vstupům do areálu včetně plotu podél ulice Pelléova
• návrh řešení navigačního systému uvnitř i vně budovy: systém navigace (informační a směrové tabule, 
piktogramy a další prvky, řazení prvků na nosičích), návrh vzorů pro jmenovky ke dveřím kanceláří, označení 
šaten, pokladen, WC, výtahu, pater)

5. Návrh objektu u vstupu do areálu
• grafické a architektonické řešení objektu u vstupu, jehož cílem je zvát kolemjdoucí k návštěvě, jeho cha‑
rakter bude souviset se stálou expozicí nebo vybranými exponáty

6. Grafické řešení stálé expozice Muzea literatury v Petschkově vile
• grafické zpracování popisků a textů, zpracování ilustračních obrázků, předtisková příprava, DPT a řešení 
3D nosičů (volba materiálu, forma nosiče atd.), nutno sladit s koncepcí architektonického řešení expozice 
studia Objektor
• úvodní grafika k videoprojekcím – vzor k dalšímu zpracování
• předpokládaný počet hodin práce na grafickém řešení stálé expozice včetně DTP: 315

7. Krátkodobá kampaň směřující směřující k slavnostnímu otevření nového sídla PNP, předpokládaný termín otevření 
je jaro 2021 – kampaň propagující značku Muzea literatury ve spojitosti s největší novodobou událostí instituce, 
v rámci které bude otevřena i nová stálá expozice Muzea literatury:

• 4 rozměry online bannerů (gif formát)
• plakáty pro outdoorovou reklamu (citylighty, 2 další formáty plakátů) – v centru a širším centru Prahy
• materiály pro kampaň na facebooku (několik variant cover photo, několik variant obrázků pro postování 
na zeď FB, profilové obrázky)
• tištěná i elektronická pozvánka na slavnostní zahájení

Pozn: Výstupy budou realizovány na základě ostrých textů a konkrétního zadání.

8. Art directing a implementace spolupráce (v max. rozsahu 30 hodin)
• uspořádání seznamovacího workshopu pro management a pracovníky oddělení prezentace sbírky PNP 
za účelem seznámení a užívání nové jednotné vizuální identity instituce
• art directing, zaškolení dalších grafiků s manuálem pracujících
• konzultace s architekty stálé expozice (studio Objektor)
• práce nespecifikované v rámcovém manuálu

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.



HARMONOGRAM 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 činí 1.130.000 Kč 
bez DPH. Výjimku tvoří platba za licenci, která je neměnná a činí 100.000 Kč bez DPH, a platba za návrh objektu u vstupu 
do areálu (dále „objekt“), která činí 110.000 Kč bez DPH. Návrh objektu bude oddělitelný od zbytku soutěžního návrhu. 
Zadavatel má právo se rozhodnout (po konzultaci s vítězem soutěže), že zakázku na projekt objektu oddělí od vítězné‑
ho návrhu a zakázku zadá autorovi návrhu objektu. Hodnota zakázky na projekt objektu je 110.000,‑Kč bez DPH; bude‑li 
zakázka na projekt objektu zadaná odděleně od vítězného návrhu, sníží se o tuto částku výše odměny za plnění zakázky.

Harmonogram zakázky (pracovní dny, pokud není uvedeno jinak):

ČÁST 1: Logo/logotyp Muzea literatury a logomanuál
• do 10 dnů od podpisu smlouvy: předání zpětné vazby na soutěžní návrh ze strany Objednatele
• do 20 dnů od předání zpětné vazby: odevzdání části 1 rozsahu zakázky
• do 10 dnů od odevzdání částí 1: zpětná vazba ze strany objednavatele
• do 10 dnů od zpětné vazby: dodání finální podoby části 1
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby části 1: dílčí platba ve výši XXX XXX Kč bez DPH, z toho 
licence ve výši 100.000 Kč (na základě zaslané faktury)

ČÁST 2 a 3: Aplikace vizuální identity - úřední tiskoviny a materiály pro komunikaci
• do 40 dnů od podpisu smlouvy: předání zadání pro části 2 a 3  ze strany Objednatele
• do 40 dnů od předání zadání: odevzdání části 2 a 3 rozsahu zakázky
• do 20 dnů od odevzdání částí 2 a 3: zpětná vazba ze strany Objednatele
• do 20 dnů od zpětné vazby: dodání finální podoby části 2 a 3
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby části 2 a 3: dílčí platba ve výši XXX XXX Kč bez DPH (na 
základě zaslané faktury)

ČÁST 4:  Označení vstupů, budovy a návrh řešení navigačního systému uvnitř i vně Petschkovy vily 
• zadání bude Zhotoviteli zadáno dle aktuálních potřeb PNP v průběhu roku 2020
• do 40 dnů od předání zadání: odevzdání části 4
• do 20 dnů od předání části 4: zpětná vazba ze strany Objednatele
• do 20 dnů od sdělení zpětné vazby: dodání finální podoby části 4
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby jednotlivého objektu: dílčí platba ve výši XXX XXX Kč 
bez DPH (na základě zaslané faktury)

ČÁST 5: NÁVRH OBJEKTU U VSTUPU DO AREÁLU
• zadání bude Zhotoviteli zadáno dle aktuálních potřeb PNP v průběhu roku 2020
• do 40 dnů od předání zadání: odevzdání části 4
• do 20 dnů od předání části 4: zpětná vazba ze strany Objednatele
• do 20 dnů od sdělení zpětné vazby: dodání finální podoby části 4
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby jednotlivého objektu: dílčí platba ve výši 110.000 Kč 
bez DPH (na základě zaslané faktury)

ČÁST 6: GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE MUZEA LITERATURY V PETSCHKOVĚ VILE
• zadání bude Zhotoviteli zadáno dle aktuálních potřeb PNP v průběhu roku 2020
• do 40 dnů od předání zadání: odevzdání části 5
• do 20 dnů od předání části 5: zpětná vazba ze strany Objednatele
• do 20 dnů od sdělení zpětné vazby: dodání finální podoby části 5
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby jednotlivého objektu: dílčí platba ve výši XXX XXX Kč 
bez DPH (na základě zaslané faktury)
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ČÁST 7: KAMPAŇ K OTEVŘENÍ PETSCHKOVY VILY
• zadání pro kampaň bude Zhotoviteli zadána dle aktuálních potřeb PNP v průběhu roku 2020
• do 20 dnů od předání zadání: odevzdání části 5
• do 10 dnů od předání návrhu: zpětná vazba ze strany Objednatele
• do 10 dnů od sdělení zpětné vazby: dodání finální podoby části 5
• do 30 kalendářních dní od dodání finální podoby části F: dílčí platba ve výši XXX XXX Kč bez DPH 

(na základě zaslané faktury)

     
ČÁST 8: ART DIRECTING A IMPLEMENTACE SPOLUPRÁCE

• čerpání hodin pro implementaci vizuální identity bude probíhat po celou dobu zpracování zakázky, a to v 
max. rozsahu 30 hodin, přičemž za každou hodinu Zhotoviteli náleží odměna 1.000 Kč bez DPH (tedy max. 
30.000 Kč bez DPH), bude propláceno na základě dílčích faktur dle dohody Zhotovitele a Objednatele
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