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Statutární město Zlín
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/Astatutární město Zlín
sídlem:
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

S00JP0186SCJ

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora

oddělení prevence kriminality a sportovišť
00283924

dále jen „objednatel"

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídlem:
zastoupená:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku u
bankovní spojení:

dále jen „dodavatel"

Obeciny I 3583, 760 01 Zlín

26910071
CZ26910071

Kr 801

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů ,

číslo smlouvy: 4100190010

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zajištění akce „Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
města Zlína za rok 2018," konané dne 12. 3. 2019 v Kongresovém centru Zlín (dále také
,,dílo“).

2. Předmětem organizačního zajištění akce je zejména:

- technické zabezpečení akce,
- pronájem Kongresového centra Zlín,
- moderátor slavnostního večera,
- doprovodný kulturní program na jevišti,
- doprovodný kulturní program ve foyer,
- fotograf slavnostního vyhlášení,
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- věcné ceny pro oceněné sportovce (alespoň pro nejlepšího sportovce, 
nejúspěšnější sportovní kolektiv a věcné ceny pro kategorie Cena za 
mimořádný přínos zlínskému sportu a Cena primátora v kategorii mládeže),

- slavnostní raut pro 600 osob po dobu nejméně 2 hodin po skončení 
slavnostního večera ve foyer Kongresového centra Zlín,

- zajištění veškerého potřebného personálu pro realizaci.

3. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu nabídky, zpracované v rámci 
veřejné zakázky „Sportovec roku 2018“ (příloha č. 1 této smlouvy) a objednatel se 
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu (článek III. této smlouvy).

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Přípravné práce budou zahájeny bezodkladně po uzavření smlouvy, zajištění samotné akce 
„Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2018“ bude zahájeno 12. 3. 2019 
v 19.00 hod. a ukončeno 12. 3. 2019 cca ve 24.00 hod.

2. Místem plnění je Kongresové centrum Zlín.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Dodavatel zajistí celé dílo dle čl. I. tzv. na klíč, tj. s převzetím veškerých souvisejících 
organizačních a produkčních jDovinností. Personální obsazení produkčního týmu bude 
zajištěno i hrazeno z vyčíslené dohodnuté ceny. Z dohodnuté ceny budou hrazeny i další 
organizační a produkční náklady jako je např. doprava, ohlášení a potřebná povolení k akci, 
zákonné poplatky - OSA, Dilia, pronájem Kongresového centra Zlín včetně energií apod.

3. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídkového rozpočtu dodaného dodavatelem 
v rámci výběrového řízení ve výši:

390 500 Kč bez DPH 
82 005 Kč DPH 

472 505 Kč vč. DPH

5. Dodavatel je vázán cenou do ukončení celé zajišťované akce.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Dodavatel bude objednateli fakturovat cenu za dílo 
po skončení slavnostního galavečera fakturou (daňovým dokladem).

2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový 
doklad), pokud nebude obsahovat uvedené náležitosti, a to s uvedením důvodu vrácení. 
Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.



3. Obě smluvní strany se dohodly, že datem uskutečnění zdanitelněho plnění bude datum 
12. 3. 2019. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude do 30 dnů od data realizace akce.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních 
prostředků z účtu objednatele.

Článek V.

Změna díla

1. Změny v obsahu díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem. Takový zápis musí odsouhlasit zástupce ve věcech technických obou stran.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem 
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína.

Článek VI.

Smluvní pokuty

1. V případě porušení kterékoliv povinností dodavatele, vyplývajících zči. I. odst. 2. a 3. 
(např. neodsouhlasená změna programu, účinkujících či věcných cen, nedostatečné 
zajištění pohoštění) zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodavatele. Takový případ musí být 
zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. 
V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být 
tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

2. V případě prodlení se zahájením slavnostního galavečera, zavazuje se dodavatel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

3. Objednatel je oprávněn jednostřánně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či 
přiměřené slevy z ceny díla vůči nárokům dodavatele na úhradu ceny díla.

Článek Vil.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.



5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Dodavatel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
Údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů
osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlín.eu/adDr.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé

a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka na organizační zajištění akce.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 12. 2018 č. j. 3/1Z/2018, schválení rozpočtu SMZ na rok 2019

Schválení uzavření smlouvy o službu:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. j. 74 /2R/2019, schválení uzavření smlouvy na
organizační zajištění akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2018

Ve Zlíně dne 7 -02- 2019

MUDr. Miroslav Adámek
náměstek primátora

objednatel

Ve Zlíně dne

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
dodavatel
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sídlo spolednosTi: Ubedny I 3!jS3. TGO Dl irtír,
IČO: 10 071 ; DIČ; C2 269 10 071
w'.vv.'.'.'<í'rvba.c.2 4

CENOVÁ nabídka

na organizační zajištěni akce

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
města Zlína za rok 2018

Zadavatel:
Magistrát města Zlína,

Zarámí4421, 760 01 Zlín

Předkladatel:
AGENTURA VELRYBA s.r.o.
IČ: 26910071, zapsána u KS Brno, oddíl C,vložka 44801

sídlo společnosti: Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, CZECH REPUBLIC
kontaktní osoba:

kontakt:

činnost; reklamní služby, produkce firemních eventů, pořádáni veřejných kuiturních a sportovních
produkcí, zprostředkovatelská činnost, obchodní činnost
Rok založení:1992 - AGENTURA VELRYBA), od roku 2003 kontinuální
činnost jako společnost s ručením omezeným
Nabídka služeb: full-servisové eventové služby (produkčí tým má bohaté zkušenosti s realizací akcí
různého typu - od firemních večírků a piesů až po kompietní realizaci kongresů, prezentací, osiav, rautů,
klientských dnů, sportovních turnajů... po celé České republice). Produkce a pořádání veřejných
kulturních akcí (koncerty domácích i zahraničních interpretů)
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rekapitulace zadání 
datum a místo:
v rámci akce budou oceněni nejlepší sportovec, nejúspěšnější sportovní kolektiv města 
Zlína, devět individuálních sportovců dle abecedního seznamu, nejúspěšnější zdravotně 
postižený sportovec nebo kolektiv zdravotně postižených sportovců a Cenou primátora 
nejlepší sportovci v kategorii mládeže. Může být udělena i Cena fair-play za mimořádný 
čin na sportovním poli a Cena za mimořádný přínos zlínskému sportu.

Požadavky zadavatele:

Technické zabezpečení akce - předkladatel zajistí pronájem Kongresového centra Zlín, 
včetně ozvučení, centrální projekce, světel, uvaděček, hostesek a dalšího potřebného 
personálu pro realizaci akce, režii a dramaturgii programu, přímý přenos dění na jevišti 
na projekční plátno, dodá jím připravené videoklipy nominovaných sportovců, které bude 
předem konzultovat se zadavatelem. Předkladatel dále zajistí výrobu 200 ks pozvánek, 
400 ks brožur, 690 ks vstupenek, šek pro zdravotně postiženého sportovce. Text, rozměr 
a design tiskovin bude upřesněný zadavatelem.
Moderátor večera - předkladatel zajistí moderátora slavnostního večera.
Doprovodný kulturní program na jevišti - předkladatel zajistí kvalitní doprovodný 
kulturní program na jevišti mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií sportovců. Zadavatel 
požaduje minimálně 4 programové vstupy (živá hudba, umělecké vstupy nebo jejich 
kombinace).
Doprovodný kulturní program ve foyer - předkladatel zajistí hudbu k podkreslení 
atmosféry při rautu ve foyer po skončení slavnostního vyhlášení sportovců.
Fotograf slavnostního vyhlášení - předkladatel zajistí fotografa, který pořídí snímky 
ze slavnostního vyhlášení sportovců. Zadavatel obdrží minimálně 15 ks fotografií 
z průběhu v elektronické podobě.
Věcné ceny pro oceněné sportovce - předkladatel zajistí věcné ceny alespoň 
pro nejlepšího sportovce v minimální hodnotě 5 000 Kč, nejúspěšnější sportovní kolektiv 
v minimální hodnotě 10 000 Kč a dále zabezpečí věcné ceny pro kategorie Cena 
za mimořádný přínos zlínskému sportu a Cena primátora v kategorii mládeže, 
každá v minimální hodnotě 3 000 Kč. Předkladatel je povinen zajištěné věcné ceny 
konzultovat se zadavatelem.
Slavnostní raut - předkladatel zajistí raut pro 600 osob po dobu nejméně 2 hodin 
po skončení slavnostního večera ve foyer Kongresového centra Zlín.

datum: 12. 3. 2019
lokace: Kongresové centrum Zlín (na uvedené datum KC rezervováno zadavatelem)
počet osob; cca. 600-700 (bude upřesněno zadavatelem)

časový plán: 14:00-19:00 příprava akce, zkoušky umělců, technická příprava...
19:00-20:30 slavnostní program na jevišti velkého sálu s vyhlášením výsledků 
a doprovodným programem
20:30-23:00 afterparty ve foyer a dalších prostorách KC s pohoštěním
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návrh celkové organizace:
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

prostor:

videoprojekce:

scénografie:

tiskoviny:

ostatní:

předkladatel k realizaci zajistí pronájem prostoru - Kongresové 
centrum Zlín, včetně ozvučení, světel, centrální projekce (velké plátno 
na pódiu velkého sálu cca 6x4 m), uvaděček a dalšího personálu.

předkladatel dodá připravené videoklipy nominovaných sportovců, které bude 
konzultovat se zadavatelem, plus střižnu a kamerový systém pro přímý přenos 
dění na jevišti na projekční plátno

dominantu scény tvoří opět "sportovní kavárna"... několik stolečků 
a pohodlných sedaček a křesílek, s náležitým žánrovým light-designem 

na základě zadání předkladatel zajistí výrobu tiskovin - 200x pozvánky,
400x brožury, 690x vstupenky...

Veškerý potřebný personál pro realizaci zajišťuje předkladatel, včetně 
produkčního dohledu, inspice, režie, dramaturgie celé akce.

koncept programu:

FOTOSTĚNA - upomínkové foto pro hosty akce

r-tEsslxJ:.?Tav'tiif

(S ia

Ú3

při příchodu hostů a posléze také na aTterparty je k dispozici ve foyer žánrová fotosténa 
„Sportovec města Zlína 2018“, před níž se hosté můžou na památku vyfotit, přítomný fotograf 
s profesionální technikou hostům fotografii ihned ZDARMA vytiskne a předá jako pamamátku na tento 
slavnostní večer, včetně naklíčovaněho loga a datumu a místa akce v rohu fotografie...

osvědčený princip „SPORTOVNÍ BAR - KAVARNA NA JEVIŠTI"
BAR-KAVÁRNA:
dominantu scény tvoří opět "sportovní bar - kavárna"... několik 
stolečků a pohodlných sedaček a křesílek, s náležitým žánrovým 
light-designem, kam postupně přicházejí vyhlášení a ocenění 
sportovci -jednotlivci i sportovní kolektivy...
BARMAN;
Profesionální barman za barovým pultem všem hostům (oceněným 
vyhlášeným sportovcům) nabídne míchané drinky, které barman 
míchá přímo před zraky hostů.
ŠIPKY:

’ NAVRŽENÁ NOVINKA LETOŠNÍHO ROČNÍKU - v rámci kavárny na jevišti bude 

umístěn také profesionální šipkařský terč. Každý příchozí na jeviště (sportovci i 
předávající z řad zástupců SMZ) se zúčastní jednou sérií 5-ti hodů šipkami. 
Výsledek se sčítá a zapisuje na tabuli hostů.
Na závěr večera bude vyhlášen vítěz „šipkařskě soutěže" se speciální cenou.
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moderátor večera: ONDŘEJ BLAHO

redaktor a moderátor České televize - pořad „Dobré ráno s ČT“. Na 
obrazovkách se objevuje pravidelně každý týden už více než 5 let.
Kromě toho moderuje i v rádiích (Kiss, Krokodýl).
Ondřej je mladý a pohotový moderátor, sám s velmi kladným vztahem ke 
sportu. Svoje moderátorské schopnosti osvědčil na mnoha eventech 
různého typu - od sportovních závodů, firemních večírků až po 
společenské akce na nejvyšší společenské úrovni.

doprovodný program na jevišti;

populární kapela SUPPORT LESBIENS

populární česká kapela, jejíž comeback 
v novém složení v současné době hýbe 
žebříčky českých hitparád na Evropě 2 
i v jiných rádiích.
V průběhu večera zahrají ve vstupech 
cca 5-6 songů.
Některé z písní budou hrány v akustické 
verzi.

PARKOUR ACADEMMY ZLÍN - GYM PARK

vystoupení mládého zlínského parkourového 
„top teamu" včetně lektorů na 
mobilních překážkách umístěných na jevišti... 
V současné době hlavně mezi mládeží velmi 
populární sportovní disciplína využívající ke 
cvičení jak přirozené městské překážky 
(travnaté plochy, lavičky, průlezky...) tak i 
překážky ve specializovaných tělocvičnách. 
Velmi efektní a moderní show pro diváky!

bike trial show JOSEF DRESSLER

česká sportovní legenda bike trialu, popularizátor cyklistiky a autor 
několika knih. Sám mnohonásobný Mistr ČR a Mistr Evropy. Se 
svým bike trialovým vstupem využívá přirozených překážek v rámci 
Kč Zlín (jeviště, schody, podium ...) a předvede divákům co vše se 
dá s kolem provádět, včetně aktivního zapojení vybraných hostů... 
Nadstavbový návrh; všichni ocenění sportovci obdrží aktuální knihu 
J.D. „Škola kola", kterou napsal společně se zlínskou fotografkou 
Markétou Navrátilovou...
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doprovodný program na jevišti i na afterparty ve foyer 
DJ KAMIL T.

fussion dj KAMIL T. - chill out mix „fussion hudby", který vhodně a „trendy" 
podkreslí atmosféru přátelského setkání sportovců a zástupců města a partnerů 
na afterparty po skončení slavnostního programu na jevišti.

dj Kamil je na jevišti také součástí slavnostního programu - mixuje polohlasnou 
hudbu při příchodu diváků do sálu, pouští podkresy a fanfáry při vyhlašování 
jednotlivých sportovců ... atd.

FOTOREPORTZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENI: předkladatel zajistí
fotografa pro zhotovení reportážních fotografií z předávání ocenění nejlepšim sportovcům. 
Zadavateli bude dodáno minimálně 20 ks. fotografií v digitální podobě se zajištěním autorských 
práv k fotografiím.

POPULARIZACE NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE: předkladatel zajistí
po vyhlášení výsledků reklamní kampaň formou 20 radio spotů ve vysílání stanice Radio Zlín a 
Radlo Rock Max (na každé stanici vysílání 5x denně ve dnech 13.-16.3.2019) v nichž bude 
prezentováno jméno a sportovní odvětví absolutního vítěze - Nejlepšího sportovce města Zlína 
za rok 2018.

zajištění cen pro oceněné 
sportovce:
Předkladatel zajistí věcné ceny pro oceněné sportovce, a to v tomto minimálním příkladovém plnění:

- pro všechny ženy - vyhlášené ženy - sportovkyně:
KVĚTINOVÝ DAR (hodnota cca 300,-/ks.)

- věcný dar pro každého vyhlášeného sportovce jednotlivce (9 nejůspěšnějších, nejúspěšnější 
zdravotně postižený sportovec nebo kolektiv zdravotně postižených sportovců. Cena 
primátora - nejlepší sportovec v kategorii mládeže, případně (bude-li udělena) Cena fair-play a 
Cena za mimořádný přínos zlínskému sportu.
KNIHA „ŠKOLA KOLA“ JOSEFA DRESSLERA (hodnota 490,-/ks.)
VSTUPENKA NA FESTIVAL HOLEŠOVSKÁ REGATA 2019 (hodnota 750,-/ks.)

- věcný dar pro nejlepšiho sportovce ^ ^ _
v hodnotě minimálně 5.000 Kč - přiklad: LETENKA PODLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

- věcný dar pro nejúspěšnější sportovní kolektiv: ^
v hodnotě minimálně 10.000 Kč - příklad; ŠEK NA TÝMOVOU NÁVŠTĚVU PIVOVARU 
ZUBR V PŘEROVĚ S EXKURZÍ PIVOVAREM A NÁSLEDNÝM POHOŠTĚNÍM 
V PIVOVARSKĚ HISTORICKĚ VARNĚ

- věcný dar pro vyhlášeného sportovce s Cenou primátora v kategorii mládeže:
v hodnotě minimálně 3.000 Kč - přiklad: výše uvedený věcný dar (kniha+vstupenka) + 
POUKAZ NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 2.000 KČ ve vybrané prodejně.

- věcný dar pro případně vyhlášeného sportovce s Cenou za mimořádný přínos zl. sportu;
v hodnotě minimálně 3.000 Kč - příklad;^ výše uvedený věcný dar (kniha+vstupenka) + 
POUKAZ NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 2.000 KČ ve vybrané prodejně.

POZN.: uvedené návrhy cen pro sportovce jsou pouze ORIENTAČNÍ, uváděné Jako modelové 
příklady. Všechny ceny budou předem konzultovány se zadavatelem.
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návrh menu cateringu:
v tomto modelovém menu cateringu počítáme se spoluprací restaurace BISTROTÉKA VALACHY, 
která hostům nabídne zážitkové degustační menu gastronomického konceptu valašské gastronomie.

Snažili jsme se - společně s šéfkuchařem Bistrotéky Valachy - v návrhu nabídnout atraktivní 
nekonvenční koncept, který ale přináší nejen „klasické" pokrmy, ale také položky u kterých jsou 
akcentovány kvalitní suroviny a jejich výživová hodnota, na což sportovci určitě dbají!

Celkový objem je pro 2-hodinovou afterparty určitě dostatečný - obnáší cca. 0,3 kg. jídla na osobu... 
Menu cateringu případně rádi upravíme dle konzultací se zadavatelem.

Nápoje budou zajištěny v rozsahu nealko (voda, džus), alko (víno a pivo) v dostatečném množství. 
Ostatní nápoje bude možné dokoupit na baru ve foyer KC.

Studený raut (porce cca 25 gr) počet porcí:

Karásky s rozhudou a kyselou hořčicí 600

Hovězí paštika z čestru, jablka, vanilka 600

Pečenáč po našem, sladká cibule, zázvor 600

Cibulový chléb, zauzené tvarůžky, slunečnice 600

Mini burger se sekaným masem 600

Honzovy buchty, zelí, škarky 600

Kanapky s pomazánkou z červené řepy a křenu 600

(Studený raut - celková gramáž na osobu: 175 gr.)

Teplý raut (degustační porce cca 25 gr)

počet porci:

Brambory v popelu, kyška, uzený kapr 600

Červená pšenice, cidr, houby 600

Trhané vepřové, slivovice, tuřín 600

Kuře ze zádveřic, palačinka, majoránka 600

Spálená řepa, tvaroh, loupákové máslo 600

(Teplý raut - celková gramáž na osobu: 125 gr.)

Dezerty počet porci:

Valašský frgál 600

Černé kremrole 600

Karamelové větrníky 600

Trhanec, švestky, kyselá smetana 600
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počet porcí:

Pečivo 1200

NÁPOJE počet porci:

Minerální voda s citrusy - rozlévané porce 0,2L 600

Džus rozlévaný - porce 0,1 L 300

Víno rozlévané červené - porce 0,1 L 300

Víno rozlévané bílé - porce 0,1 L 800

Pivo čepované alko (Zubr 11, nebo Radegast 12) - porce 0,3L 500

Pivo čepované nealko (Zubr free, nebo Birell) - porce 0,3L 200

Míchané drinky - alko a nealko - do sportovní kavárny 100

organizační zajištění:
Předkladatel tohoto projektu - Agentura Velryba s.r.o. zajistí celý event „na klíč", tj. s převzetím 
veškerých organizačních a produkčních starostí a povinností.

Personální obsazení produkčního týmu bude plně zajištěno i hrazeno agenturou z vyčíslené 
nabídkové ceny.

Z nabídkové ceny budou hrazeny i další organizační a produkční náklady - doprava, 
ohlášení a potřebná povolení k akci, zákonné poplatky - OSA, Intergram, Dilia ... atd.

Celkové náklady realizace předkládaného projektu budou kryty;

1. ) z prostředků zadavatele (viz. dále Cenová nabídka)

2. ) z prostředků reklamních partnerů akce, které smluvně zajistí
předkladatel.

Jména případných reklamních partnerů i forma jejich propagace budou vždy 
předem konzultovány (schvalovány) se zadavatelem.
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cenová nabídka:
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za činnosti související s realizací tohoto projektu
předkladatele, včetně případných dalších organizačních a produkčních nákladů jako jsou např.
ohlášení a potřebná povolení k akci, zákonné poplatky - OSA, Dilia, ubytování, doprava, personální
náklady atd.

CENOVÁ NABÍDKA:

cena bez DPH:

DPH 21%:

390.500 Kč /tři sta devadesát tisíc pět set korun českých/

82.005 Kč /osmdesát dva tisíce pět korun českých/

nabídková cena včetně DPH: 472.505 Kč /čtyři sta sedmdesát dva tisíce pět set pět korun českých/

Předkladatel je plátcem DPH.

Za správnost, úplnost a obsah cenové nabídky ručí:

AGENTURA VELRYBA s.r.o.

Zlín, 7.1.2019

závěrem:
Při tvorbě tohoto návrhu jsme vycházeli z kusých informací obsažených ve stručném zaslaném
zadání.
V případě zájmu projekt velmi rádi upravíme a doplníme podle Vašich přání, představ a možností.

Na případnou spolupráci se upřímně těší

s.r.o.
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reference předkladatele
seznam významných služeb eventového charakteru realizovaných předkladatelem v posledních letech:

CONTINENTAL BARUM
na základě výběrového řízení realizace eventů Reprezentační plesy
společnosti Barum Continental 2008- 2018.

_ ovozech společnosti.
DuPont česká Republika

realizace Slavnostního večera v Paiáci Žofín Praha u příležitosti 20
iet DuPont v České Repubiice 2012.

LISS a.s. realizace Slavnostního večera u příležitosti 20 let společnosti LISS
v České Republice 2011. Realizace eventů „Otevření nové budovy
LiSS a.s. v Rožnově p. Radhoštěm v září 2014". Reaiizace osiav

čnosti v roce 2016. Realizace další eventů...
NESTLÉ - závod Sfinx Holešov

Realizace série akci k 80. výročí závodu Sfinx v roce 2013,
kompietní produkce a realizace REPREZENTAČNÍCH PLESŮ
SFINX 2014-2016. Realizace akcí „Rodinný den Sfinx" 2013-2018

TESCOMA kompletní realizace série eventů „20 let společnosti
TESCOMA" a „25 let společnosti TESCOMA včetně Slavnostního
vánočního večera pro zaměstnance a VIP hosty.
Pravidelná realizace zaměstnaneckých a klientských akcí
společnosti 2012-2018.

Zlínský kraj
kompletní realizace eventů SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE
2011-2017, kompletní produkce a dramaturgie akce CHARITATIVNÍ
NOVOROČNÍ KONCERT ZLÍNSKÉHO KRAJE A MĚSTA ZLÍN

statutární město Zlín
kompletní produkce a dramaturgie akce ZLÍNSKÝ NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ 2016 - 2019, kompletní produkce a dramaturgie
akce Sportovec roku města Zlína 2016, 2017, kompletní produkce a

ventní Zlín 2018... atd.
GIENGER

Realizace eventů k 20. výročí společnosti Gienger pro čtyři tisíce
hostů v areálu společnosti v Napajedlích.
Realizace eventů „Show Novinek 2015“ v areálu společnosti

_ v Ostravě - Kunčičkách.
HOLEŠOVSKÁ REGATA (festival pořádaný předkladatelem)

Kompletní realizace sedmi dosavadního ročníků největšího
rodinného festivalu v České Republice, s každoroční účastí okolo
20.000 diváků.

a proč si vybrat právě nás?
zkušenosti
Již více jak dvacet let se zabýváme organizováním koncertů pro veřejnost i firemních akcí. Náš produkční tým má za tu dobu
bohaté zkušenosti s kompletní realizací eventů - od velkých koncertů na fotbalových a hokejových stadionech až po
společenské akce na vysoké společenské úrovni. Za dobu existence agentury se ustálil produkční tým, který hned tak něco
nepřekvapí, a problémy je schopen řešit flexibilně.

kreativita
Náš tým je složen z lidí, kteří získali praxi v reklamních agenturách, divadlech, filmových štábech ... Jednotlivé eventy neděláme
podle šablony, ale přistupujeme k nim jako k jedinečnému kreativnímu dílu, které respektuje záměr klienta, a vždy se snaží přijít
s originálním řešením, které zaujme hosty.

transparentnost
Od přípravy až po realizaci zakázky spolupracujeme s klienty formou transparentního rozpočtu. Všechny nákladové položky
komunikujeme v rozpočtu bez jakékoliv přirážky či marže, agenturní provizi vyčíslujeme vždy zvlášť, z konečného součtu
přímých nákladů.

komplexní služby
v rámci připrav a realizace eventů automaticky řešíme všechny související složky. Formální ohlášení hudebních produkcí,
zajištění všech povoleni ke konání akce, starost o zázemí účinkujících, i vyřízení autorských poplatků OSA a dalších autorských
organizací... to vše je pro nás samozřejmosti.

nejnižší ceny
Díky velkým ročním objemům zakázek máme od našich subdodavatelů nastaveny velmi výhodné ceny, popřípadě množstvevní
slevy a bonusy. Ani tyto výhody netvoří složku našich příjmů, tyto slevy transparentně zohledňujeme v rozpočtu akce.
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a navíc................................................... Výzvy nás stále baví!

Rádi Vás o tom přesvědčíme :-)

AGENTURA VELRYBA s.r.o. 
event marketing agency

www.velry6a.cz
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Předmět: RE: Změna v cenové nabídce - akce "Sportovec 2018"
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Dobrý den všem,

původní bod programu: „BIKE TRIAL SHOW JOSEF DRESSLER”
nemůžeme realizovat s tímto jménem jezdce, protože Josef Dressier se na konci minulého roku rozhodl s ohledem na
aktuální zdravotní potíže ukončit svoji aktivní bike-trialovou kariéru, jezdí už jenom výukové workshopy a to není to,
co potřebujeme do dramaturgie večera...
nahradíme jej pouze jiným, ale stejně kvalitním jezdcem:

„BIKE TRIAL SHOW - ADAM PROCHÁZKA” Adam Procházka je přední bike trialový jezdec, člen české
reprezentace. Mistr Evropy 2007, Vicemistr světa 2007, několikanásobný medailista MS, několikanásobný Mistr ČR...
Jeho vystoupení je velmi efektní, nepostrádá prvky interakce tím, že do něj zapojuje přítomné vybrané diváky.

pro info všem - nadstavba programu večera:
Jako dalšího hosta máme potvrzenu fotografku Markétu Navrátilovou, která je renomovanou světovou fotografkou
sportovního prostředí, navíc sama s kořeny ze Zlína, kde vyrůstala. Markéta je známá jako jediný český fotograf
s foto-akreditací pro peloton Tour de France, účastnila se jako oficiální fotograf několika olympiád a různých
sportovních MS...
(Wikipedie: „Začala pracovat pro anglickou agenturu Photosport International, od roku 1997spolupracuje s
nizozemskou tiskovou agenturou Cor Vos. Je jedinou ženou-fotografkou, která má možnost v rámci Tour de France
fotografovat cyklisty z motocyklu. Po dvouletém pobytu v Londýně mezi roky 2001-2002 navázala na svou předchozí
práci na profesionálních cyklistických závodech. Společně s dokumentací vrcholového sportu vytvořila soubory o
londýnském metru nebo fotografické deníky z cest po světě. V současné době pracuje na dokumentu o české
amatérské cyklistice nazvaný Kola pro život. V minulém roce vydala vlastním nákladem obrazovou knihu Re-cycling.“)

Markéta bude „osvěžujícím" přímým hostem sportovní kavárny na jevišti, v cca dvou krátkých vstupech si
s moderátorem povypráví o své kariéře sportovní fotografky ... a každému vyhlášenému sportovci „online" podepíše
s osobním věnováním svoji knihu sportovních fotograficí Re-Cyciing (hodnota knihy 750 Kč)
Zde přikládám link na tuto knihu z idnes: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/obrazem-nahlednete-do-knihv-iedine-
fotoreporterkv-na-tour-de-france.A081121 151205 literatura iaz

m
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MONOGRAFIE

stačí tedy takto? Ostatní bychom pořešili při osobní schůzce.

Hezký den přeje

AGENTURA VELRYBA s.r.o. Obeciny i 3583, 760 01 ZLÍN, Czecn Republic, telefon: f420 577 218 84
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