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Smlouva o spolupořadatelství 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
Smluvní strany 
Múzeum mesta Bratislavy 
IČ: 00179744 
DIČ: 2020801761 
se sídlem Radničná ul. č. 1, 815 18, Bratislava 
zastoupená: Mgr. Zuzana Palicová, pověřená vedením 
(dále jen „Muzeum") 
a 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
IČ 60461071 
DIČ CZ60461071 
Se sídlem náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1  
Bank. Spojení:  
Zastoupená: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor 
(dále jen „Škola“) 
(Muzeum a Škola dohromady jako „Smluvní strany“) 
 
I. Předmět a účel smlouvy 
Muzeum a Škola se dohodly na vzájemné spolupráci při přípravě a uspořádání výstavy 
s pracovním názvem Koch + Jurkovič, která proběhne od 20.10.2022 - 29.1.2023 v prostorách 
Muzea (dále též jako „výstava“). 
 
II. Práva a povinnosti Muzeum 

Muzeum zajistí: 
a) poskytnutí výstavních prostor – výstavní sín na nádvoří Staré radnice, Radničná 1, 

Bratislava; 
b) pojištění exponátů – sbírkových předmetů, resp. archiválií; 
c) překlady popisků a resumé, tiskových materiálů do slovenštiny a angličtiny; 
d) provoz výstavy (energie, ostraha); 
e) vernisáž dne 20.10.2022;  
f) propagaci výstavy v rámci svých kanálů; 
g) smlouvy o zápůjčkách z České republiky a Slovenské republiky; 
h) spolupráci při instalaci/deinstalaci pod autorským dozorem architekta nebo kurátora 

výstavy; 
i) doprovodný program; 
j) prodej katalogu výstavy a souvisejících publikací na základe samostatně uzavřené 

komisionářské smlouvy; 
k) po skončení výstavy Škole poskytnout lhůtu 14 dní na deinstalaci výstavy. 

 
III. Práva a povinnosti Školy 
3.1  Škola zajistí kompletně výstavu, tj.: 

a) koncepci výstavy (kurátor, architekt); 
b) realizaci výstavy; 
c) dopravu exponátů včetně pojištění dopravy; 
d) repropráva k výstavě; 
e) tisk pozvánek, bannerů a plotrů;  
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f) včas předání textů v českém jazyce k překladu; 
g) propagaci výstavy v rámci svých kanálů. 
h) 7 ks katalógu pro potřeby MMB 

  
3.2 Škola se zavazuje výstavní systém kompletně předat Muzeu nejpozději 20.9.2022. 
 
IV. Další ustanovení  

 Obě Smluvní strany společně: 
a) si budou během platnosti této smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou a bezodkladnou 

součinnost k naplnění účelu této smlouvy; 
b) si vzájemně poskytnou svá loga za účelem propagace výstavy; 
c) budou spolupracovat při propagaci výstavy způsobem obvyklým, např. umístí prezentaci 

výstavy na své webové stránky; 
d) se zavazují o architektonickém řešení výstavy a požadovaném počtu výstavních vitrín a 

jiného fundusu (podstavce, zvyšováky, panely, stojky atd.) z majetku Muzea a o dalších 
podstatných záležitostech týkajících se výstavy neupravených v této smlouvě v době 
jejího podpisu sepsat samostatné dodatky k této smlouvě;  

e) prohlašují a činí nesporným, že veškerý příjem ze vstupného na výstavu náleží výhradně 
Muzeu; 

f) kontaktní osoby v projektu:  
1. na straně Školy:  
 Jitka Škopová,  
 Anna Palánová, 

             2. na straně Muzea:  
 PhDr. Daniel Hupko, PhD.,  

 
V. Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Škola v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje Muzeu souhlas se 
shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu 
poskytl při sepsání této smlouvy a pro účely s touto smlouvou související. 
 
5.2 Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků. 
 
5.3 Ostatní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 
5.4 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
V Praze dne 9.8.2021       V Bratislavě dne  
 
 
 
________________________________   ___________________________ 
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.   Mgr. Zuzana Palicová 
rektor        pověřená vedením MMB 


