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SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍ AKCE 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 
 
TIC BRNO, příspěvková organizace 
se sídlem: Radnická 365/2, Brno, 602 00  
IČ: 00101460  
DIČ: CZ00101460   
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx 
zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „TIC“) na straně jedné 
 
a 
 
Future Gate z.s. 
se sídlem: Jana Zajíce 973/5, Praha 7, 170 00 
IČ: 02444933 
zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, L 26531 
zastoupený: Ing. Mgr. Andrejem Štůlou, předsedou 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „ FG“) na straně druhé 
 

           (dále jen „smlouva“) 
 
 

I. 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. TIC je příspěvková organizace, jejíž předmětem podnikání je, mimo jiné, provozování 

kina Kina Art na adrese Cihlářská 19, 602 00 Brno. TIC toto kino samo provozuje. 
 
2. FG je nezisková organizace, které má mezi svými cíly, mimo jiné, podporu kulturních 

a populárně naučných aktivit o žánru sci-fi, osvětovou činnost prostřednictvím 
organizování kulturních akcí. 

 
3. Touto smlouvou hodlají strany upravit vzájemná práva a povinnosti při realizaci filmového 

festivalu uvedeného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. FG zajistí pro TIC dodání kulturní akce filmový festival „Future Gate Sci-fi Film 

Festival“ (dále jen „FESTIVAL“), v termínu 5. až 9. února 2020 v Kině Art. Za toto 
dodání náleží FG odměna, specifikovaná v čl. V. této smlouvy.   

 
III. 
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Povinnosti FG 

 
FG zajistí: 
 
1. Všechny filmy, které budou promítnuty v rámci FESTIVALU a jazykové titulky k filmům. 
 
2. FG si vyhrazuje právo výběru titulu filmů a nosičů. 
 
3. Účastníky diskusí v rámci FESTIVALU. 
 
4. FG pozve fanoušky v kostýmech sci-fi hrdinů. 
 
5. Včasné dodání programových skládaček a dalších propagačních předmětů 

k FESTIVALU (dále jen “propagační předměty”). 
 
6. FG dodá TIC programové podklady nejpozději do 1. 2. 2020; Při pozdějším dodání 

kompletních podkladů TIC neručí za zveřejnění programu. 
 
7. FG je povinna si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku TIC a na domovním 

majetku (dům, nacházející se na adrese Cihlářská 19, 602 00 Brno („Kino Art“). Pokud 
porušením povinností FG vzniknou uvedené škody, je FG  povinna je nahradit. 

 
 

IV. 
Povinnosti TIC 

  
TIC zajistí: 
 
1. Promítací prostor ve velkém i malém sále Kina Art v termínu 5. - 9. 2. 2020. 
 
2. Prostor ve foyer Kina Art (chodba a prostor kolem pokladny) pro 1 prodejní stánek 

FESTIVALU a 1 stánek partnera v termínu akce, vždy hodinu před začátkem první 
projekce do konce provozu Kina Art. 

 
3. Prostor foyer Kina Art (těsné předsálí kinosálu) a schodiště vedoucí k hlavnímu vstupu do 

sálu v termínu konání FESTIVALU pro tematickou výzdobu, dekorace. 
 
4. Oslovení současných mediálních partnerů s návrhem spolupráce na FESTIVALU. 
 
5. Roznos festivalových letáků a výlep plakátů dle možností TIC. 
 
6. Pro organizátory FESTIVALU volný vstup do kinosálu minimálně půl hodiny před prvním 

promítáním každého promítacího dne až do konce programu a volný přístup do foyer 
kina pro případné opravy výzdoby a dekorací během dne. Tyto případné opravy nenaruší 
běžný provoz kina.  

 
7. Bezplatné zajištění promítací techniky, titulkovací techniky včetně počítače s titulkovacím 

programem. 
 
8. Zajistí na vlastní náklady obsluhu titulků pro všechny festivalové projekce. 
 
9. V termínu 5. - 9. 2. 2020 možnost pro umístění log a propagačních materiálů sponzorů 

a partnerů FESTIVALU ve foyer kina a v prostoru samotného kinosálu. 
 
10. V termínu 5. - 9. 2. 2020 možnost pro umístění propagačních materiálů FESTIVALU ve 
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foyer kina a v prostoru samotného kinosálu.  
 
11. Zveřejnění podrobného programu FESTIVALU ve svých propagačních materiálech 

a webových stránkách (datum, čas, titul, jazykovou verzi programu a překladu, stopáž, 
synopse). 

 
12. Umístění materiálů propagujících FESTIVAL 5. - 9. 2. 2020 v informačních vitrínách Kina 

Art. 
 
13. Služby uvaděček, pokladních a promítačů. 
 
14. Prodej vstupenek na pokladně kina. 
 
15. Předprodej vstupenek na všechna promítání v Kině Art nejpozději od 1. 2. 2020. 
 
16. TIC zajistí, že pro držitele festivalových akreditací bude v sále Kina Art na každou 

projekci vyblokováno počet sedadel odpovídající počtu prodaných permanentek 
maximálně však 20 ks. 

 
V případě, že majitel permanentky nejpozději v čase zahájení jednotlivé projekce nebude 
přítomen v kinosále, jeho sedadlo pozbývá platnosti a TIC je oprávněno sedadlo na tuto 
projekci prodat. 

 
17. TIC poskytne FESTIVALU 10 ks volných vstupenek na každé představení pro partnery 

FESTIVALU. Pokud tyto vstupenky FESTIVAL nevyužije, vrátí je na pokladnu kina, aby 
vstupenky mohly být prodány. 

 
18. TIC zajistí volný vstup na všechny projekce produkci FESTIVALU na základě FG 

akreditace, náhled FESTIVAL zašle do 1. 2. 2020. Volný vstup pro produkci je omezen 
kapacitou kinosálu. 

 
19. TIC vyúčtuje FESTIVAL nejpozději do jednoho týdne po skončení (viz čl. V. této 

smlouvy). 
 
 

V. 
Prodej vstupenek a platební podmínky 

 
1. TIC bude prodávat návštěvníkům projekcí FESTIVALU vstupenky za cenu 120 Kč, na 

projekci Blood Machines za 100 Kč. Veškerý prodej vstupenek realizuje TIC svým 
jménem. 

 
2. Z hrubé ceny vstupenky odvede TIC zákonné poplatky (Fond kinematografie, OSA). FG 

není plátcem DPH. 
 
3. TIC zašle FG přehled vyúčtování čistých tržeb, na základě tohoto vyúčtování vystaví FG 

fakturu na celou čistou tržbu (po odvodu zákonných poplatků). Faktura bude vystavena 
nejpozději do 1. 3. 2020, splatnost faktury je 21 dnů od obdržení faktury.  

 
4. Odměna pro TIC je určena na 50 % z čisté tržby z prodeje vstupenek, 33 % z čisté tržby 

z prodeje permanentních vstupenek. TIC pošle fakturu FG na základě vyúčtování 
FESTIVALU a to nejpozději 1. 3. 2020, splatnost faktury je 21 dnů od obdržení faktury.    

 
5. Cena permanentní vstupenky bude 900 Kč a 1400 Kč. Permanentní vstupenka opravňuje 

držitele ke vstupu na veškeré projekce FESTIVALU. Permanentní vstupenka nebude 
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daňovým dokladem ve smyslu zákona o DPH. Hodnota prodaných permanentek se 
připočte k čisté tržbě FESTIVALU a jejích fakturace se řídí čl. V. odst. 3. a 4. 

 
 

VI. 
Další ujednání 

 
1. Strany se dohodly, že v prostorách kina a foyer nesmí být žádné reklamy, tyto prostory 

budou vyzdobeny pouze propagačními materiály FESTIVALU a TIC. 
 
2. Před filmy budou promítány pouze upoutávky, reklamy a propagační materiály dodané 

a spojené s FESTIVALEM. 
 
 

VII. 
Obchodní tajemství, ochrana osobních údajů, registr smluv 

 
1. FG tímto výslovně bere na vědomí, že TIC je subjektem povinným poskytnout informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
2.  FG tímto výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

 
3. Ochrana a zpracovávání osobní údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“), přičemž právní základ, rozsah a účel zpracování osobních 
údajů včetně uvedených práv subjektu údajů lze najít zde: https://ticbrno.cz/zasady-
zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno. 

 
4. Smlouva podléhá povinnosti registrace dle z. 340/2015 Sb. v platném znění.  

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, 

přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Účinností pak dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
2. Smlouvu zašle do registru smluv TIC. O této skutečnosti zašle informaci e-mailem druhé 

smluvní straně. 
 
3. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 

konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření 
dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 ObčZ. Smluvní strany rovněž 
vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 ObčZ. 

 
5. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy budou řešit 

zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu 
smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným 

https://ticbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno
https://ticbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno
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podle sídla TIC. 
 
6. FG bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

 
7. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení 

druhou smluvní stranou. 
 
8. V případě, že některé ustanovení smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 

na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku. 

 
9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. 
 
10. Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu,  obě strany obdrží po  

1 vyhotovení smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky 
ke smlouvě. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Brně dne 30. 1. 2020                                               V Praze dne 30. 1. 2020                                                                    
 
 
 
       xxxxxxxxxxxxxxxx                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
……………………………………………..                     …………………………………………….. 
za TIC                 za FG 

TIC BRNO, příspěvková organizace     Future Gate z.s. 
zastoupená                                                                  zastoupený 
Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou                      Ing. Mgr. Andrejem Štůlou 
ředitelkou organizace             předsedou 


