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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Město Beroun  
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
Zastoupené:   RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou města 
Bankovní spojení:  Komerční banka Beroun, č. ú.: 19-326-131/0100 
IČ:    00233129 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
Městské kulturní centrum Beroun 
Holandská 118, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun 
Zastoupené:  Zdeňkem Veselým, ředitelem 
Bankovní spojení: Komerční banka Beroun, č. ú.: 4933131/0100 
IČ:   00335371 
(dále jen „MKC“)  
 
a 
 
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7 
zastoupený Mgr. Martinem Vadasem, předsedou 
bankovní spojení: Fio banka, pobočka Čs. armády 785/22, Praha 6, č. ú.: 2200428617/2010 
IČ: 00417530 
(dále jen „FITES“) 

 
dále společně též jako „smluvní strany“ 
 
shodně konstatují, že jejich dosavadní spolupráce při pořádání kulturních akcí a slavnostním 
udělování a vyhlašování audiovizuálních cen TRILOBIT, která započala v  roce 2000,  
je všestranně prospěšná a významně přispívá k naplnění poslání FITES a k obohacení 
kulturního života Města. Smluvní strany se proto rozhodly v  této spolupráci pokračovat, 
rozvíjet ji a za tímto účelem uzavřít tuto smlouvu o spolupráci. 
 
 
 

1. Předmět smlouvy 
 
1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran  

při pořádání kulturních akcí a slavnostním udělování a vyhlašování audiovizuálních 
cen TRILOBIT (dále jen „Ceny“).   
 

1.2 Ceny mohou být navrženy jen za vynikající dílo, nebo mimořádný výkon v oboru 
některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl  
v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti  
a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, 
mravnosti, kulturnosti a demokracie. 

 

1.3 Společnou snahou smluvních stran je, aby slavnostní vyhlášení Cen bylo významnou 
kulturně společenskou událostí s  celostátní působností, která se svým obsahem  
a morálním kreditem výrazně odliší od jiných, na první pohled podobných akcí.   
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2.   Statut audiovizuálních cen TRILOBIT 
 

2.1 Vyhlašování a udělování Cen se řídí statutem schvalovaným Výkonným výborem 
FITES a Radou města Beroun vždy do 30. 9. v  roce, který předchází slavnostnímu 
udílení cen.   

 
2.2 Statut upravuje také podmínky pro udělování CENY DĚTSKÉ POROTY – 

BEROUNSKÝ MEDVÍDEK za audiovizuální dílo pro dětského diváka, kterou může 
udělit dětská porota. 

 
2.3 Ceny se uděluji za předchozí období definované statutem, zpravidla v 1. čtvrtletí 

následujícího kalendářního roku.  
 

2.4 Místem slavnostního vyhlášení Cen je Kulturní dům Plzeňka v  Berouně, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  
 

3. Pracovní skupina 
  

3.1 K organizačně-technickému zajištění Cen si smluvní strany vytvoří společnou 
pracovní skupinu, složenou z jejich zástupců. V čele skupiny stojí zástupce Města, 
pověřený zastupitel s gescí za kulturu. Závěry skupiny se vytváří konsensem 
přítomných a jsou pro smluvní strany závazné. 

 
3.2 Pracovní skupina si na své jednání může zvát další odborníky a osoby mající 

k problematice Cen vztah. Tyto osoby se jednání pracovní skupiny zúčastňují 
s hlasem poradním.   
 

3.3 Ve své činnosti se pracovní skupina řídí touto smlouvou. Pracovní skupina dále 
vyhodnocuje uplynulý ročník Cen a navrhuje opatření pro další ročník. Toto 
vyhodnocení se může stát podkladem pro obdobný postup v Radě města Beroun 
resp. ve Výkonném výboru FITES.    

 
3.4 Z jednání pracovní skupiny se pořizuje písemný záznam, jehož vyhotovení zajišťuje 

MKC.   
 

4. Společná ustanovení 
 

4.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že ve své činnosti podle této smlouvy vyvine 
maximální snahu k tomu, aby nedošlo k poškození dobrého jména ostatních 
smluvních stran.  

 
4.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že při plnění této smlouvy neučiní žádné 

nezvratné rozhodnutí v zásadních záležitostech Cen bez souhlasu ostatních 
smluvních stran. 

 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že při slavnostním udílení Cen využijí kapacitu sálu tak, 
aby se udílení mohli v odpovídajícím a předem stanoveném počtu zúčastnit jak 
ocenění a jejich doprovod, zástupci a hosté FITES, tak zástupci a hosté Města a také 
veřejnost města.  
 

4.4 Smluvní strany se v dostatečném předstihu dohodnou na základních rysech scénáře 
slavnostního udílení Cen, včetně osoby moderátora, kulturního programu a na 
osobách předávajících jednotlivá ocenění. Při předávání Cen bude vytvořen 
odpovídající prostor také pro cca 1-2 (s ohledem na časové možnosti případného 
televizního přenosu) zástupce resp. nominanty Města. 
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5. Vnější vztahy  
 
5.1 Strategickým základem v oblasti propagace a prezentace Cen je marketingový plán, 

schválený a průběžně aktualizovaný pracovní skupinou tak, aby co nejlépe reagoval 
na vývoj souvislostí a cílů. 

 
5.2 MKC v úzké součinnosti s FITES zodpovídá za koordinaci této činnosti, včetně 

jednotných, a co do zájmu smluvních stran, i vyvážených výstupů PR.  
  
5.3 Smluvní strany se dohodly, že při vědomí priority hlavního účelu akce – tj. upozornění 

na vynikající audiovizuální díla a tvůrce – využijí svých možností pro prezentaci 
vzájemné spolupráce a jejích výsledků ve sdělovacích prostředcích, do kterých budou 
mít přístup, s důrazem na posílení dobrého jména druhé smluvní strany. 

 
 

6.  Finanční záležitosti 
 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že každoročně nejpozději do 30. 9. společně vypracují 

návrh finančního rozpočtu dalšího ročníku Cen, ze kterého bude zřejmý podíl každé  
z nich. Rozpočet se stane nedílnou součástí dohod, každoročně uzavíraných podle 
ustanovení bodu 10.1 této smlouvy. Smluvní strany přitom berou na vědomí, že podle 
zákona o obcích je podíl Města schvalován zastupitelstvem Města v rámci rozpočtu 
Města na daný kalendářní rok.  

 
6.2 Město bere na vědomí, že v době podpisu této smlouvy není FITES registrovaným 

plátcem DPH. Případnou změnu této skutečnosti je FITES povinen neprodleně 
oznámit Městu.  

 
6.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna pozastavit jakoukoli svoji splátku (nebo její 

část) svého podílu na rozpočtu Ceny v případě nekvalitního, pozdního či jinak 
vadného plnění povinností druhých smluvních stran, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  
 

6.4 Smluvní strany se zavazují, že k finančnímu zajištění Cen budou společně i každá   
            samostatně vyvíjet maximální úsilí k získávání finančních prostředků i z jiných zdrojů,   

jako jsou příjmy z reklamy, sponzorství apod.  Smluvní strany se budou informovat o 
kontaktování konkrétních sponzorů a donátorů. 

 
6.5 Rámcové rozdělení činností a nákladů rozpočtu mezi smluvní strany:  
 
6.5.1 MKC 
 

plně zajišťuje a financuje: 
 
a) sál včetně technického vybavení, ozvučení, osvětlení, videoprojekci, zázemí    
       pro účinkující příslušenství, šatny atd., 
b) pořadatelskou službu, 
c) pohoštění pro hosty a účinkující, 
d) kompletní provoz Městského kina pro doprovodné pořady,  
e) květinové dary, věcné odměny pro soutěže dětí a členy dětské poroty, pokud   
       některá ze smluvních stran nenajde vhodného sponzora, 
f)     PR a marketing v dohodnutém rozsahu, 
 
v dohodnutém rozsahu spolufinancuje: 
 
g)    náklady související s vyhlašováním Cen, 
h)    zajištění televizního přenosu či pořadu, 
i) platby za užití a prezentaci log prostřednictvím vysílání ČT. 



4 
 
 

 
6.5.2 FITES 

 
plně zajišťuje a financuje: 

 
a) zhotovení cen dohodou FITES s firmou Rückl Crystal, 
b) činnost poroty,  
c)      případné odměny oceněným tvůrcům děl, 
d) tisk diplomů, jejich popis a desky na diplomy, 
e) návrh, tisk pozvánek a uhrazení režijních nákladů spojených s jejich rozesláním 

jménem FITES (např. poštovné, telefon), 
f) po projednání s Městem kulturní program spojený s  vyhlašováním Cen  

a moderování slavnostního předávání Cen, včetně ukázek oceněných filmů  
a pořadů na DVD, 

g) za samostatně sjednaných podmínek s Českou televizí (ČT) a smluvními 
stranami a v součinnosti s ČT přímý (nebo posunutý) televizní přenos 
slavnostního vyhlášení cen, nebo  

h) v případě, že k přímému přenosu dle předchozího ustanovení nedojde, natočení  
a odvysílání na ČT dokumentárního publicistického pořadu s  pracovním názvem 
TRILOBIT . . . , ve kterém bude zdokumentována příprava a předání Cen a také 
přiměřeným způsobem připomenuto Město, jako tradiční a úspěšný 
spolupořadatel akce. Smluvní strany se přitom dohodly, že Město může tento 
pořad užívat pouze k nekomerčním účelům v závislosti na podmínkách ČT, 

 
v dohodnutém rozsahu spolufinancuje: 
 
a)      náklady související s vyhlašováním Cen, 
b)      zajištění televizního přenosu či pořadu, 
c)      platby za užití a prezentaci log prostřednictvím vysílání ČT, 
d)      účast a dopravu oceněných na slavnostní udílení Cen. 
 

 

  
 

7. Doprovodné akce 
 

7.1 Doprovodnými akcemi Cen zpravidla jsou: Dopoledne s Večerníčkem pro děti, v roce 
2019 se poprvé uskuteční nultý ročník udílení nestatutární ceny, Cena diváků – 
berounský Klepáček.   
Dopoledne s Večerníčkem se tradičně koná v Městském kině Beroun ve stejný den 
jako slavnostní předávání Cen. Projekce filmů, na základě které budou berounští 
diváci hlasovat Cenu diváků – berounský Klepáček, se uskuteční v Městském kině 
Beroun. 
 

7.2 Pracovní skupina může navrhnout další doprovodné akce. 
 

7.3 Organizační a finanční zajištění doprovodných akcí je zajišťováno pořadateli. 
Doprovodné akce budou řešeny organizačně i finančně mimo slavnostní předávání 
audiovizuálních cen. 

 
 

8. Trvání smlouvy 
 

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

8.2 Smlouva může být ukončena: 
 

a) písemnou dohodou smluvních stran,  
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b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu,  
s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně,  

c) okamžitým odstoupením od této smlouvy některou ze smluvních stran z důvodů 
uvedených v bodech 8.3 a 8.4, přičemž okamžité zrušení musí být písemné  
a musí být doručeno druhé straně. 

 
8.3 Město Beroun je oprávněno okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě: 

 
a) porušení dohodnuté propagace města Beroun nebo ohrožení jeho dobrého 

jména,   
b) značně nekvalitního nebo opakovaného méně kvalitního nebo pozdního plnění 

povinností FITES,  
c) změny charakteru udělování a vyhlašování Cen tak, že je shledána jako 

nevhodná pro prezentaci města Beroun. 
 

8.4 FITES je oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě: 
 
a) nezajištění vhodného prostoru pro vyhlašování Cen městem Beroun,  
b) neplnění nebo opakovaného pozdního plnění finanční spoluúčasti MKC 

podle této smlouvy nebo dalších dohod, které budou na základě ní mezi 
smluvními stranami uzavřeny. 

 
 

9. Kontaktní osoby 
 

9.1 Kontaktními osobami smluvních stran jsou: 
 
9.2 Ve smluvních záležitostech: 

a) za Město: RNDr. Soňa Chalupová, starostka města Beroun 
tel.: 311 654 112, e-mail: mstar.tomco@muberoun.cz 

b)       za FITES: Mgr. Martin Vadas, předseda FITES 
  e-mail: martin.vadas@fites.cz 
c)       za MKC: Zdeněk Veselý, ředitel 

tel. 311 514 138, e-mail: vesely@mkcberoun.cz 
 

9.3 Ve věcech realizace této smlouvy:  
a) za Město a za MKC: Zdeněk Veselý, ředitel MKC 

tel., e-mail: vesely@mkcberoun.cz 
b) za FITES: MgA. Zdena Čermáková, 

e-mail: zdena.cermakova@fites.cz 
 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Podmínky spolupráce smluvních stran obsažené v této smlouvě budou pro každý 

ročník Cen konkretizovány dílčími písemnými dohodami uzavřenými smluvními 
stranami vždy do 30. 9. předchozího kalendářního roku.  Tyto dohody se po jejich 
uzavření stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

 
10.2 Pokud je v této smlouvě stanovena odpovědnost Města, tuto odpovědnost vykonává 

prostřednictvím MKC, pokud se v konkrétních záležitostech nerozhodne jinak.  
 

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 
10.4 Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků. 

mailto:vesely@mkcberoun.cz
mailto:vesely@mkcberoun.cz
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10.5 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

10.6 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá  
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

10.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že ji do registru smluv zašle MKC neprodleně, nejdéle však do 15 dnů po 
jejím podpisu všemi smluvními stranami. 
 
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna bez jakéhokoliv 
omezení na oficiálních webových stránkách města Beroun, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s  výjimkou informací, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

10.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun dne 9. 1. 2019, 
usnesením č. 2/4/RM/2019. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že 
byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 
 

10.9 Zrušuje se Smlouva o spolupráci ev. č. 0417/2017/SPO/OŠVA ze dne 17. 7. 2017.  
 
 

 
 
V Berouně dne ………………………..                          V Praze dne  20. prosince 2018 
  
 
 
…………………………………                                       ……………………………………… 
 
RNDr. Soňa Chalupová                                                         Mgr. Martin Vadas, 
    starostka města                                                                    předseda FITES 
 
v. z. Michal Mišina 
místostarosta města Beroun 
 
 
V Berouně dne ………………….. 
 
 

……………………………………… 
Zdeněk Veselý, 

ředitel MKC Beroun 


