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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

 

uzavřena mezi 

 

 

Městským kulturním centrem Beroun, 

Holandská 118, Beroun-centrum, 266 01 Beroun 

zastoupeným ředitelem Mgr. Kateřinou Masopustovou 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

číslo účtu: 4933131/0100 

IČ: 00 335 371 

(dále jen MKC Beroun) 

      a 

 

Českým filmovým a televizním svazem FITES, z.s., 

Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7 

zastoupeným Mgr. Martinem Vadasem, předsedou 

bankovní spojení: Fio banka, pobočka Čs. armády 785/22, 160 00 Praha 6 

číslo účtu: 2200428617/2010 

IČ: 00 41 75 30 

(dále jen FITES) 

 

 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1) Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při  uspořádání slavnostního vyhlášení a 

udílení audiovizuálních cen za uplynulý kalendářní rok TRILOBIT 2017, které se 

uskuteční v sobotu 14. 1. 2017 ve večerních hodinách v Kulturním domě Plzeňka 

v Berouně a s tím spojeného celodenního doprovodného programu v Městském kině 

Beroun a v Městské galerii. 

Účelem této smlouvy je propagování města Beroun ve spojitosti se 

slavnostním  předáváním těchto výročních audiovizuálních cen a prezentace Berouna 

veřejnosti jako instituce podporující kulturní dění v České republice a s tím spojená 

organizační i finanční podpora slavnostního vyhlášení a udělení cen TRILOBIT 2017. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Propagování města Berouna se sjednává jako exkluzivní a veškerá propagace bude 

svým umístěním a rozměry tomuto postavení odpovídat. 

Městské kulturní centrum Beroun a FITES souhlasí se STATUTEM TRILOBIT 2017, 

který definuje rámec tradiční soutěže audiovizuálních cen a je přílohou této smlouvy. 

Městské kulturní centrum Beroun zajistí ozvučení sálu pro slavnostní předání cen 

květiny pro oceněné, pohoštění pro hosty, fotodokumentaci, vystoupení hudební skupiny, 

propagaci akce, guest servis, eventuální ubytování hostů a oceněných. 

Městské kulturní centrum Beroun a FITES zajistí dopravu oceněných a hostů (dle 

dohody: FITES zajistí dopravu pro oceněné, hosty, novináře, autobusem z Prahy do 

Berouna a zpět, MKC zajistí individuální dopravu pro VIP hosty). 
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FITES dle možností zajistí pokrytí eventuální peněžité odměny oceněným. 

FITES zajistí a finančně pokryje činnost poroty. 

FITES zajistí zhotovení symbolů hlavních cen sklárnou Rückl Crystal, a.s. v Nižboru. 

FITES zajistí tisk diplomů, jejich popis a desky na tyto diplomy. 

FITES zajistí tisk pozvánek a uhrazení dalších režijních nákladů (poštovné, tel., fax). 

FITES zajistí kulturní program, a to: 

- celodenní doprovodný program: Dopoledne s Večerníčky, dále pak odpolední, 

podvečerní a večerní promítání filmů v Městském kině Beroun 

- večerní program: scénář, režii a moderování slavnostního předávání cen včetně ukázek 

oceněných filmů a pořadů. 

FITES dohodne s Českou televizí odvysílání akce prostřednictvím České televize (jako přímý 

nebo posunutý přímý přenos) s pracovním názvem TRILOBIT 2017. 

FITES zajistí dominantní propagování města Beroun takto: 

- uvede logo města na tiskových materiálech tj. na diplomech, pozvánkách a v časopise 

SYNCHRON (časopisu FITESu - náklad 1200 ks)  

- u každé zprávy otištěné v souvislosti s cenou TRILOBIT 2017 uvede město a MKC 

Beroun jako spolupořadatele  

- uvede město Beroun v závěrečných titulcích pořadu /přenosu/ České televize o vyhlášení 

cen TRILOBIT 2017. 

FITES zajistí osobní účast oceněných na slavnostním předávání cen (podle jejich možností a 

event. aktuálního zdravotního stavu) 

FITES i MKC Beroun zajistí, aby v souvislosti s cenou TRILOBIT 2017 nedošlo k poškození 

dobrého jména obou smluvních stran. 

FITES dodá pro archiv MKC Berouna DVD kopii odvysílaného televizního pořadu s pracovním 

názvem TRILOBIT 2017. 

Smluvní strany se dohodly, že tento materiál může MKC Beroun užívat pouze 

k nekomerčním účelům. 

 

 

III. 

Finanční podmínky 

 

1) Finanční rozpočet akce činí 1.420.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyřista dvacet tisíc 

korun českých). 

2) Smluvní strany se na rozpočtu budou podílet takto:  

a) FITES částkou 970.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát tisíc korun českých) 

b) MKC Beroun částkou 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun 

českých). 

3) MKC Beroun bere na vědomí, že v době podpisu smlouvy FITES není plátcem DPH. 

 

 

IV. 

Trvání smlouvy 

 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2017. 

Před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy mohou obě strany od této smlouvy okamžitě 

odstoupit v případě hrubého porušení ustanovení smlouvy některou ze stran. 

Za hrubé porušení se považuje zejména: 

porušení dohodnuté propagace nebo ohrožení dobrého jména města Beroun, či dobrého jména 

FITES, nebo změna charakteru udílení cen tak, že je shledána jako nevhodná pro propagaci 
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města Beroun, prezentaci FITESu nebo hrubě nekvalitní nebo opakované méně kvalitní či 

pozdní plnění ze strany FITESu , či MKC Beroun. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Strany, stejně tak jejich zaměstnanci, jsou zavázáni, že o všech důvěrných a utajovaných 

informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu vzájemné spolupráce, budou 

zachovávat mlčení, s výjimkou informace třetí osoby nutné z důvodu plnění této 

smlouvy. 

Tato smlouva vstoupí v platnost i účinnost dnem podpisu. Lze ji měnit či zrušit na základě 

písemné dohody stran. 

Tato smlouva sestává ze tří stran a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má 

hodnotu originálu a každá strana obdrží jeden. 

Není-li dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva ustanovením platného Občanského zákoníku - č. 

89/2012 Sb. 
 

 

 

 

V Praze dne: 7. ledna 2017     V Berouně dne: 3. ledna 2017 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

--------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Mgr. Martin Vadas     Mgr. Kateřina Masopustová 

   předseda FITES         ředitelka MKC Beroun 

 

 

 

Příloha: STATUT TRILOBIT 2017  
 


