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dále jen „poskytovatel"

uzavírají tuto

SMLOUVU
dle ustanovení § 1746 (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

na realizaci veřejně zakázky:

„Adventní Zlín 2020“

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy poskytovatele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit kulturní a doprovodný program
akce „Adventní Zlín 2020“ v období od 28. 11. 2020 do 1. 1. 2021 včetně technického
zabezpečení (dále také „služby") v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohami č. 1 a 2
této smlouvy, a závazek objednatele k zaplacení ceny za tyto poskytnuté služby (Článek III.)

2. V souvislosti se zajištěním kulturního a doprovodného programu je poskytovatel povinen:

2.1. Zajistit kulturní a doprovodný program v termínu od 28. 11.2020 do 23.12. 2020 dle níže
uvedených požadavků objednatele:
a) v termínu od 28.11. 2020 do 23.12. 2020 od 10.00 do 22.00 hodin
b) v době, kdy neprobíhá kulturní program, zajistit reprodukovanou hudbu (koledy,

vánoční písně či tematická hudba)
c) zajistit bohatší kulturní a doprovodný program:

- každou sobotu po dobu trvání akce
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- 1. adventní neděli 29. 11. 2020 - program spojený se slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu; do programu zakomponovat slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu primátorem města Zlína a zahájení Ježíškovy pošty

- 2., 3. a 4. adventní neděli 2020
- 6. 12. 2020 (téma „Mikuláš")

d) do programu zakomponovat:
- děkovný vánoční koncert konaný v rámci plánování sociálních služeb - přímý přenos 

z obřadní síně radnice - termín bude upřesněn objednatelem
- celorepublikovou akci Česko zpívá koledy se Zlínským deníkem
- předávání Betlémského světla návštěvníkům akce
- podporu charitativní akce organizované Korunkou Luhačovice

e) zajistit bloky věnované dětem

2.2. Zajistit program v termínu od 26. 12. 2020 do 1.1. 2021 (včetně) od 16.00 do 19.00 hodin 
dle níže uvedených požadavků objednatele:
od 26. 12. 2020 do 1.1. 2021 zajistit kulturní program na malém pódiu ve Vánoční stodole 
v době od 17.00 do 18.00 hodin
v době, kdy neprobíhá kulturní program, zajistit vhodnou reprodukovanou hudbu.

2.3. Obsah a rozsah kulturního a doprovodného programu akce „Adventní Zlín 2020“:

Kulturní program:
- zajistit vhodnou a pestrou skladbu programu
- zapojit do programu místní hudební a divadelní soubory včetně dětských souborů a 

místních interpretů, a to v rozsahu minimálně 20% celkové skladby kulturního 
programu (zakomponovat do programu rovnoměrně a průběžně)

- objednatel upřednostňuje umístění programu na hlavním pódiu (ve vhodných 
případech může dodavatel využít malé pódium ve Vánoční stodole)

- zajistit optimální hlasitost kulturního programu na základě pokynů objednatele 
Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu kulturního programu - do 30% jeho obsahu. 
V případě požadavku objednatele na změnu či úpravu kulturního programu, předloží 
poskytovatel aktualizovaný kulturní program objednateli do 1.10. 2020 k odsouhlasení.

Doprovodný program:
- zajistit vhodný doprovodný program včetně případného prostoru pro něj (např. dětské 

dílny, malování na obličej, filmové projekce, videomapping, promítání na budovy, 
ledové sochy, fotokoutek apod.)

- objednatel si vyhrazuje možnost změny doprovodného programu, po dohodě 
s dodavatelem, a to např. v případě nevhodnosti jeho realizace s ohledem na 
technické parametry náměstí apod.

Konkrétní harmonogram a obsah kulturního a doprovodného programu (včetně jeho popisu a 
případné fotodokumentace s uvedením konkrétních kalendářních dat, kdy bude realizován a 
návrh Jeho umístění tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

2.4. V rámci plnění je poskytovatel povinen zejména:

plnit časový harmonogram kulturního a doprovodného programu odsouhlasený objednatelem 
zajistit technické zabezpečení akce (ozvučení a osvětlení pódia atd.) po celou dobu trvání akce 
„Adventní Zlín 2020“, tj. od 28. 11.2020 do 1. 1.2021 (vyjma 24. a 25. 12. 2020) 
zajistit security službu po dobu trvání kulturního programu
po schválení objednatelem zajistit grafické podklady a tisk propagačních materiálů (plakáty, 
letáky aj.).
zajistit propagaci akce minimálně 1 měsíc před začátkem akce a v průběhu akce v tištěných 
médiích (Magazín 21, inZlín atd.) a na výlepových plochách
zajistit propagaci akce a případných sponzorů prostřednictvím minimálně jednoho rádia 
(audiového mediálního partnera)
zajistit propagaci akce prostřednictvím sociálních sítí (facebook, instagram) 
zajistit aktivní zapojení návštěvníků akce, např. sdílení fotografií z akce 
vyrovnat veškeré závazky plynoucí z uskutečnění akce (odměny umělců nebo agentur 
zastupujících umělce v souvislosti s jejich vystoupením, autorská práva z hudební produkce)
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3. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen uvedené služby zajistit. Služby jsou provedeny, jsou-li 
dokončeny a realizovány.

4. Poskytovatel má možnost v rámci plnění předmětu smlouvy propagovat sponzory, jejichž 
seznam a způsob jejich prezentace předloží objednateli do 1. 10. 2020 k odsouhlasení. 
Reklama nesmí býí v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv 

diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo 
národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou 
důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. 
Reklama nesmí napadat politická přesvědčení. Objednatel si vyhrazuje právo vyslovit 
nesouhlas s konkrětním sponzorem v případě nevhodnosti sponzora nebo upravit způsob jeho 
propagace s ohledem na druh pořádané akce.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu kulturního programu - do 30% jeho 
obsahu. V případě změny či úpravy kulturního programu dle požadavku objednatele předloží 
poskytovatel aktualizovaný kulturní program objednateli do 1.10.2020 k odsouhlasení.

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Poskytování sjednaných služeb se uskuteční v období od 28.11.2020 do 1.1. 2021 na náměstí 
Míru ve Zlíně - dle harmonogramu a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 
Poskytovatel je oprávněn po dohodě s objednatelem (zástupcem ve věcech technických) 
zahájit přípravu služeb před sjednanou dobou jejich poskytování (např. umístění atrakcí, 
příprava technickěho zabezpečení akce).

2. Poskytovatel organizačně zajistí zábor vybraných lokalit včetně připojení k elektrické energii 
(náklady za energie hradí poskytovatel) v místech, kde je to umožněno. Zajistí rovněž veškerá 
nutná povolení a oznámení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Poskytovatel je povinen řídit se pokyny objednatele - přesný čas zahájení a ukončení, popř. 
harmonogramu a uspořádání jednotlivých akcí bude koordinováno objednatelem - zástupcem 
ve věcech technických.

Článek III.
Cena za poskytnutí služeb, platební podmínky

1. Cena za zajištění služeb (dále také jen „cena služeb") je stanovena dohodou smluvních stran 
jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. V ceně služeb je 
zohledněn veškerý materiál, prostředky a náklady na technické zabezpečení akce, zajištění a 
odměny účinkujících a technického personálu, které bude poskytovatel k zajištění služeb dle 
ČI. I. této smlouvy potřebovat.

2. Cena služeb: 2.867.842,40 Kč bez DPH
602.246,90 Kč DPH 21%

3.470.089,30 Kč včetně DPH (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc osmdesát devět korun a 
třicet haléřů)

3. Cena služeb bude zaplacena na základě skutečně a řádně poskytnutěho plnění. Poskytovatel 
bude objednateli fakturovat služby (dle příloh této smlouvy) daňovými doklady (fakturami) 
s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Poskytovatel vystaví 3 
faktury - daňově doklady se soupisem skutečně provedených služeb v těchto termínech:

- k7.12. 2020,
- k21.12.2020,
- k 1.1. 2021,
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění jsou uvedené termíny pro vystavení faktur.

4. Podkladem pro vystavení každého daňového dokladu (faktury) poskytovatelem je 
objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasený soupis
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skutečně a řádně poskytnutých služeb k datu vystavení faktury - daňového dokladu. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, postačí odsouhlasení uvedeného soupisu prostřednictvím 
e-mailu. Pokud nebudou služby poskytnuty v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, 
bude cena služeb přiměřeně a adekvátně snížena.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu 14 dnů ode dne jeho 
doručení do sídla objednatele.

Článek IV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě existence důvodů hodných zvláštního 
zřetele, bránících jejímu uspořádání na veřejnosti (mimo jiné opatření či doporučení orgánů veřejné 
moci, preventivní opatření, epidemie, hrozby teroristických útoků, atp.).

Objednatel v těchto případech neponese odpovědnost za ztráty, náklady, škody či výdaje, vzniklé 
poskytovateli v souvislosti s neuskutečněným plněním na základě této smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že má pro tento případ vhodně upraveny smluvní vztahy s vystupujícími a 
dalšími osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, popř, vhodně upraven rozsah 
pojištění.

V.
Pojištění

Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, se sjednaným limitem pojistného plnění 
v minimální výši 1 000 000 Kč. Tuto smlouvu je povinen udržovat v platnosti po celou dobu 
poskytování služeb dle této smlouvy.

Článek VI.
Sankční ustanovení

1.

2.

3.

V případě prodlení smluvní strany s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu za každý 
den prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky.

V případě porušení povinností poskytovatele, vyplývajících z Článku I. bodu 1 - 4 a Článku IV. 

této smlouvy, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. Takový případ musí být zdokumentován 
např. písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že 
některý ze zástupců odmítne podpis takového dokumentu, musí být tato skutečnost včetně 
důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

Povinnost zapiatit smluvní pokutu se nedotýká případného nároku na náhradu škody. 
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či 
škody vůči nárokům poskytovatele na úhradu ceny služeb.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

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

se řídí zákonem

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
spor rozhodován u věcně a místně příslušného soudu.
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3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými, vzestupně číslovanými 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 poskytovatel 1 vyhotovení.

5. Zhotovitel 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 ůdajů).
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní
údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty
na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních
ůdajů a další informace ke zpracování osobních ůdajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

6. 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.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Harmonogram kulturního programu se specifikací konkrétních vystupujících
Příloha č. 2: Harmonogram doprovodného programu včetně jeho popisu a případné

fotodokumentace a plánku rozmístění

Schválení rozpočtu na rok 2020
Doložka dle §41 z.6.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
datum a číslo jednací: 12. 12. 2019, č. usn. 4/8Z/2019

Schválení veřejné zakázky a výběr dodavatele:
Doíožka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a čísloJednací: 1.6.2020, č.j. 199/11R/2020 (schváíení zadávacího řízení), 27.7.2020, č.J. 58/15R/2020
(výběr dodavateíe)

kSh-lsšs,

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

objednatel poskytovatel
AGENT .r.o.

jednatel

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně
ídta

právně OP c/&o

flnanřn OE

Předběžná řídícf kontrola dle zákona i.

tunkc€ podpis

pnkazce

operace

správě?

rozpotíu

,
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adventní zun 2020 - veřejná zakazka, NEN. N006/20.V00013831

Příloha č. 1 SMLOUVY: Harmonogram kulturního programu se specifikací konkrétních vystupujících:

kulturní

PROGRAM

sobota 28.11. 15.00- 18.00

16.00- 17.00

Tvořivé dílničky pro děti a maiováni na obiičej

EVENT JAZZ TRiO

Stan

podium

10 000,00

20 000,00

neděle 29 11 15:00-16:00 DFS Vonička + CM Paléska + CM Moravěnka podium bezplatný program
první

adventní 16:00-16:45 ZVUKOVKA JELENI (reprodukovaná hudba)

16:45-17:45 Pěvecký sbor SPŠ Kroměříž podium 6 000,00

17:45

"ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ" krátký happening rozsviceni vánočniho 
stromu u Stromu 10 000,00

18:00 -19:00 JELEN - koncert populární kapely podium 211 000,00

pondělí 30.11.

16:00-17:00

v pondělí ráno stavba stanu 25x10 na náměstí - tzv. "Vánoční stodola"

Dětské kinečko Stan 3 000,00

17:00 -18:00 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR - adventní koncert podium 8 000,00

úterý 1.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-18:00 Dale B Williams podium 7 000,00

středa 2.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-18:00 Party Leaders podium 25 900,00

čtvilek 3.12. 16:00-17:00 Přimý přenos koncertu odboru sociálnich věcí z obřadní sině radnice bezplatný program

17:00-18:00 Light&Love - populární kapela pódium 28 000,00

pátek 4.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00 -18:00 F- DUR JAZZBAND podium 15 000,00

18:00-20:00 Kačes , Dyják a spol stodola 7 000,00

sobota 5.12. 15:00-18:30 Mikuiášské tvořivé diiny a maiováni na obiičej stan 8 000,00

16:00 -16:30 MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL + Čerti z Býlnice podium 25 000,00

16:30-18:00 Mikulášská nadílka pro děti podloubí již V ceně výše

17:00-18:00 RITMO FACTORY - světelná bubenická show podium 24 000,00

18:00-20:00 sobotní Adventní "DJ jukebox" ve Vánoční stodole - dj Martin stodola 3 000,00

neděle 12 10:00-11:00 Čert a Káča - Divadlo PARNAS Brno podium 10 000,00
DRUHA
ADVENTNÍ 15.00-18.00 Vánoční tvořivé dílny + malování na obličej s DDM Astra stan 6 000,00

15:00-17:00 FESTIVAL VÁNOČNÍCH PUNČŮ stodola bezplatný program

17.00-18.00 MŇÁGA & ŽĎORP - koncert populární kapely
podium 90 000,00

18.00-20.00 Marek Soldán - busking biues stodola 4 500,00

pondělí 7.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-18:00 Vánoce s Městským divadlem Zlín Pódium 15 000.00

úterý 8.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-18:00 Lucie REDLOVÁ s kapelou Podium 17 000,00

středa 9.12. 16.00-17.00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-17.45 Hudebni škola YAMAHA Zlin podium bezplatný program

18:00-18:20 Česko zpívá koledy s Deníkem
podium bezplatný program

18:30-19:30 PREMIER 89 podium 12 000,00
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čtvrtek 10.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 3 000,00

17:00 -18:00 FUNNY FELLOWS koncert energické kapely podium 25 000,00

18:00-20:00 Malá scéna band stodola 3 000,00

pátek 11.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 3 000,00

17:00-18:00 MAMMA MIA - muzikálová show pódium 28 200,00

18:00-20:00 Dale B Williams stodola 7 000,00

sobota 12.12. 15:00-18:00 Ledoví sochaři - "zlínský ledový anděl" outdoor 45 000,00

15.00-18.00 Vánoční tvořivé dílny + malování na obiičej stan 8 000,00

17:00-18:00 Petra ČERNOOKÁ a Jiří PRACNÝ podium 33 000,00

18:00-21:00 sobotní Adventní "DJ jukebox" ve Vánoční stodole - dj Malar stodola 4 000,00

netfčie 13.12,
třetí

adventní

10:00-11:00

15.00-18.00

Kouzelné vánoce pro děti s Jirkou Hadašem

Vánoční tvořivé dílny s Moji dílnou

podium

stan

15 000,00

6 000,00

15:00-17.00 Jirka Hadaš a Maxipes Fík podium již v ceně výše

17:00-18:00 OLGA LOUNOVÁ & BAND podium 68 500,00

18:00-20:00 Cestující hudba - blgbeatová cover kapela stodola 7 000,00

pondělí 14.12. 16:00-16:30 Dětský soubor podium bezplatný program

17:00-18:00 Dalibor Gondík & His Dixieland Band Dodium 40 000,00

úterý 15.12. 16:00-16:30 Dětský soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-18:00 kapela ZÁŘÍ podium 6 000,00

středa 16.12. 16:00 -16:30 Dětský soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00 -18:00 české srdce - česká hudební legenda podium 38 500,00

čtvrtek 17.12. 16:00 -16:30 Dětský soubor ZUŠ Zlín podium bezplatný program

17:00-18:00 Golden Delicious podium 23 000,00

18:00-20:00 Kačes, Dviák a spol stodola 7 000,00

pátek 18.12. 16:00-16:30 Dětský soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-18:00 LIKE IT podium 35 000,00

18:00-20:00 Lucie REDLOVÁ - sama s kytarou v programu "Lidová Redlová" stodola 7 000,00

18:30

"svíčkový happening Srdce pro Václava Havla" (svíčky na 
zeleni - srdce) k výročí úmrtí VH 1 000,00

sobota 19.12. 10:00-20:00 Radnice plná Betlémů - výstava v přízemí radnice radnice

naceněnov 
dofyov.programu

15:00-18:00 Vánoční dílna + malování na obličej stan 8 000,00

17:00-18:00 POKÁČ - koncert populárního písničkáře podium 90 000,00

18:00-21:00 sobotní Adventní "DJ jukebox" ve Vánoční stodole - dJ Čenda stodola 3 000,00

neděle 20.12 10:00-20:00 Radnice plná Betlémů - výstava v přízemí radnice radnice

naceněno v 
doprov.programu

adventní 10:00-11:00 Divadlo SEMTAMFOR - Vánoce s pejskem a kočičkou podium 10 000,00

15:00 -18.00 Vánoční floristická dílnička pro děti s Charitou Zlín stan 10 000,00

Sváteční odpoledne osobností s Nadací
15.00-18.00 Korunka Luhačovice podium bezplatný program

16.00-17.00 Živý betlém - Doubravánek stodola 1 000,00

17:00 -18:00 Katarina KNECHTOVÁ - koncert s kapelou podium 135 000,00

18:00-20:00 Vojtěch SZABÓ - adventní akordeon stodola 12 000,00

pondělí 21.12. 16:00-17:00 Dětský soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-18:00 OTTO BALLAGE BAND feat Tereza podium 36 000,00
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Úterý 22.12. 16:00-17:00 MUSICA ANGELICA - Lucie a Magdalena podium 8 000,00

15.00-19.00

Betlémské světlo - Skauti Zlin, Lucernička pro 
Anetku - Charita Zlín Stan bezplatný program

17:00-18:00 gospelové zpívání - ADD GOSPEL Přerov podium 6 000,00

18.00-21.00 VÁNOČNÍ dj PARTY NA NÁMĚSTÍ - DJ Martin Hrdinka + hosté podium 10 000,00

středa 23.12. 15:00-16:00 AVION BIG BAND Zlín podium 15 000,00

17:00-18:00 JAZZBOOK podium 6 500,00

MODERACE v období "Adventní Zlín" (různí moderátoři) - CELKOVÁ ČÁSTKA - za 26 DNŮ 
á 2.000,- / DEN (28.11. - 23.12.)

52 000,00

CELKEM PROGRAM 28.11. - 23.12. bez DPH: 1 399 100,00

23.12. večer (po 21:00) bude demontováno hlavní podium včetně příslušné techniky, zůstává Adventní stodola se 
samostatným ozvučením a technikou pro živou i reprodukovanou hudbu na období od 26.12. do 1.1.

dle instrukcí zadavatele ve dnech 24. a 25.12. bude náměstí bez programu

sobota 26.12. 17:00-19:00 Kačes, Dyják a spol Stodola 7 000,00

neděle 27.12. 17:00 -18:00 Adam Caha Stodola 2 000,00

pondělí 28.12. 17:00 -18:00 Markéta Vodičková a Filip Vítů Stodola 4 000,00

úterý 29.12. 17:00-19:00 Cestující hudba stodola 7 000,00

středa 30.12. 17:00-18:00 Outěr & Řezňa stodola 3 000,00

čtvrtek 31.12. 17:00 -18:00 Zpiváni a capella k rozloučeni se starým rokem (pěvecký sbor] stodola 6 000,00

Pátek 1.1.

17:00-18:00 

a 18:30

21:00

Novoroční Ohňostrojová afterparty - dj (návaznost na 
novoroční ohňostroj)

stodola 6 000,00

CELKEM PROGRAM 26.12. -1.1. bez DPH; 35 000,00

TECHNIKA

PODIUM
střecha 9x6 m zastřešení podia, jako pódium použity díly podia v majetku SMZ (viz. realizace r. 2018 a 2019) 80 000,00

pronájem zastřešení od 28.11. do 23.12.2020 vč. dopravy, staW>v a demotáže

podium - 
zázemí

backstage 6x6 pronájem profi stanu 6x6 s certifikátem, vč. dopravy, stavby a demontáže na celou dobu realizace 30 000,00

ZVUK A 
SVĚTLA

SET
STANDART ozvučení podia standart AP + zákl.světla + ozvuč, ván.stodoly • denní paušál 10.000,- Kč

kalkulovány pro dny v program: 28.11.-23.12. s výjimkou 4x adventní neděle

22 dnů 220 000,00

SET EXTRA ozvučení podia velká AP efektová.světla + ozvuč, ván.stodoly - denní paušál 19.000,- Kč

kalkulovány pro dny v program: adv. neděle 29.11.. 6.12., 13.12.. 20.12.

4 dny 76 000,00

SET
STODOLA ozvučení programu pouze ve vánoční stodole - denní paušál 5.000,- Kč

kalkulovány pro dny v proqram: 26.12.-1.1.

7 dnů 35 000,00

PŘÍPLATEK
EXTRA denní příplatek ve sváteční dny - denní příplatek 1.000,- Kč (dny 26.12.. 31.12., 1.1.) 3 dny 3 000,00

STAN 25x10 m "VÁNOČNÍ
STODOLA”

party stan 25x10 na dobu OD 30.11. D01.1. vč. stavby, kotvení, mobiliáře (sedací sety, bistro

96 076,00

vánoční dekorace a osvětlení stanu (světelné girlandy 50m) • viz. dekorace 2019 qqq qq

vytápěni podia
infra-zářič 10 

ks.
vytápění pro vystupující umělce, zápůjční paušál na dobu realizace (28.11.-1.1.) qqq qq

CELKEM TECHNIKA bez DPH: 076.00
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PERSONAL

technický
personál STANDART

denně 15:00-21:00 2x pomocníci (stěhování aparatur, rekvizit, koše atd.) á 150,-/h/os.- tj.denní 
paušál 1.800,- 18 DNŮ 32 400,00

(naceněno jen 
28.11.-23.12.) po 
vánodch bez

kalkulovánv dn^ pro "STANDART" režim (dnv mimo svátky):

EXTRA-vikend
denně 11:00-21:00 2xpomocnid (stěhování aparatur, rekvizit, koše atd.) á 150,-/h/os.-^.denní 
paušál 3.000,- 8 DNŮ 24 000,00

kalkulovánv dnv "EXTRA-víkend" režim (sobory a nedbej:

PRODUKČNÍ
STANDART denně 14:00-21:30 produkční supervize a dohled nad realizací - denní paušál 2.000,- 22 DNŮ 44 000,00

DOZOR DENNÍ
kalkulovány dnv pro "STANDART" režim (dnv mimo so, ne a svátky?

(naceněno 28.11.
1.1.)

EXTRA-vfkend denně 10:00-21:30 produkční supervize a dohled nad realizací - denní paušál 3.000,- 11 DNŮ 33 000,00

kalkulovánv dnv "EXTRA-víkend" režim (soboly a neděle + 26.12., 31.12. a 1.1.j:

SECURITY STANDART do 
23.12. denně 15:00-21:00 2x pracovník pro dozor security - (2x6hod. á 160,- = denní částka: 1.800,-) 26 DNŮ 46 800,00

(období 28.11.
23.12. plus 26.12.- {2 pracovnícil (ostraha podium + Adventní stodola - 2 muži)
1.1. denně
15-21 h.)

STANDART od 
26.12. denně 16:00-20:00 1x pracovník pro dozor security - (4 hod. á 150,- = denní částka: 600,-) 7 DNŮ 4 200,00

<1 pracovník) (ostraha pouze Adventní stodola - stačí 1 muž)

OELKEM PERSONAL bez DPH: 184 400,00

FOTOSTÉNY průběžné v 
adventu „Křídla Adventní Zlín" - fotostěna ve Vánoční stodole - andělská křídla na pozadí z cihlové stěny vi^ottara tr.sofo

Adventní
Jukebox každou sobotu každou adventní sobotu DJ ve Vánoční stodole - hraie na přání diváků + party produkce naceněno v programu

Festival punčů
6.12. přehlídka vánočními punčů místních prodejců k podpoření prodeje naceněno v programu

Ledové sochy
12.12. sochaři na místě tvoři velkou sochu "Zlínský ledový and^" + "Vánoční beran" + vyorskhop pro děti naceněno v programu

Srdce pro V.H. 18.12. (den 
vvr.smrtii "oňneste svíčku, na trávníku wtvoříme velké srdce na památku pana prezidenta Václava Havla" naceněno v programu

Détské
dílničky

průběžně v 
adventu v rámci víkendových prodramů - viz. pronramový rozpis naceněno v prottramu

Dětské
kinečko

průběžně v 
adventu v rámci programu - viz. programový rozpis naceněno v programu

Radnice plná

betlém ů 19.-20.12. cca 10 ručních betiémů - výstava ve vestibulu radnice celý víkend (půjčovné, doprava...) odhad 25 000,00

1

CELKEM DOPROVODNÉ ATRAKCE bez DPH: 25 000,00

grafické práce
ODHAD počítáme s využitím modifikace logo-manuálu "Adventní Zlín 2019"

pouze odhad grafických prací - příprava všech vizuálů. tiskovin, reklam... atd. odhad 40 000,00
tiskoviny - 
postery plakáty A2 tisk plakátů - s celkovým proqramem, odhad na tisk 300 ks. 4 000,00

výlepy Plakátů - odhad - výlepy plochy KM, UH, VS, ZL 10 000,00

letáky A5 tisk letáků A5 oboustranný - s celkovým programem, odhad na tisk 3000 ks. 5 000,00
tisková
reklama ODHAD Ixinzerát v kajrském periodiku Magazín 21 - Č.12 (17.000,-), 2x inzerát vinZlín č. 11 a 12 (2x4.000,-) 25 000,00

2x inzerce v Maaazínu města Zlína (Wdává zadavat^) beiplstně

radio reklama ODHAD základní propagace realizována 50x spot v partnerském Rádiu Čas (jen natočení spotu) 2 200,00

sf>otová kampaň v regionálních rádiích (Zlín. Rock Max, Čas) - odhad na cca 150 spotů 20 000,00

facebook správa fb 
událostí ODHAD - admin, zadávání některých příspěvků a 4x boost příspěvků u události odhad 20 000,00

správa sdílení fotografif veřenosti na sociálních sítích...

POZN.: reklamní AKTIVITY BUDOU ROZŠÍŘENY V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ SPOZORŮ AKCE, VÍCE-REKLAMA BUDE HRAZENA ZE SPONZORSKÝCH PROSTŘEDKŮ

CELKEM PROPAGACE bez DPH: 126 200,00
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AUTORSKÉ

POPLATKY
ODHAD poplatky OSA a Intergramza licenční provozování živé hudby

(odhad vychází z výpočtu letošního roku s přihlédnutím k navýšení počtu dnů a produkci!

odhad 30 000,00

ubytováni

účinkující
ODHAD pro větší kapely dle ríderu (bude upřesněno dle aktuální potřeby plynoucí ze smluv s umělci) odhad 20 000,00

občerstvení

účinkující
ODHAD pro větší kap^y dle ríderu + teplý čaj pro soubory... atd.

I odhad dle minulého roku + navýšeno s ohledem na prodloužení programu o 7 dnů

odhad 48 000,00

CELKEM DALŠÍ NÁKLADY bez DPH: 98 000,00

celkové přímé náklady (program,technika,personál,dopr.atrakce,propagace,další) 2 493 776,00 Kč

agenturní provize - snížená 15% 374 066,40 Kč

celková částka včetně agenturní provize bez DPH: 2 867 842,40 Kč

DPH 21%: 602 246,90 Kč

celková částka včetně agenturní provize a včetně DPH: 3 470 089,30 Kč

POZN.1: kromě časů uvedených u účinkujících hraje každý den v čase požadovaném zadavatelem 
reprodukovaná hudba - mix žánrové hudby.

POZN.2;_předkladatel si vyhrazuje právo na změnu některých bodů programu -s ohledem na 
délku VŘ, kterou odmitaji akceptovat někteří umělci s tím, že opci na termín nám poskytnou 
pouze do chvíle, než o rezervovaný termín projeví zájem někdo Jiný... (u hiavnich bodů 
programu - tJ. hlavně u stěžejních Jmen na adventní neděle - máme vyjednány opce delší)



ADVENTNÍ ZUN 2020 syst.cisio NEN- NQ06,'20A^00013831 nabídka AGENTURA VELRYBA s.r.o strana dslo 15

Příloha č. 2 SMLOUVY:
Harmonogram doprovodného programu včetně jeho popisu, fotodokumentace a plánku rozmístění

„Vánoční stodola"
v posledních dvou letech velmi oblíbené 
posezení pro návštěvníky náměstí v průběhu 
akce od pondělí 30.11. (28.-29.11. bez stodoly 
s ohledem na množství diváků a kapacitu 
náměstí při první adv. neděli) do 1.1. 
Certifikovaný velkoprostorový stan 25x10 m. 
se zátěžemi, osvětlením a dekoracemi a 
s mobiliářem pro návštěvníky (28x sedací set 
stůl+2 lavice, 20x stůl loketový dřevěný) a 
malým pódiem pro menší hudební produkce. 
Vánoční stodola slouží k posezení návštěvníků 
u občerstvení, ale takě k menší části kulturního 
programu a doprovodných atrakcí.

Fotostěna ADVENTNÍ ZLIN
počítáme s využitím foto-pozadí „Andělská křídla", kterě byly za tímto 
účelem vyrobeny v roce 2019. Instalace ve Vánoční stodole po celou 
dobu realizace.

Foto-point světelné logo 
ADVENTNÍ ZLÍN
pro foto-point počítáme také s využitím 
světelného loga „Adventní Zlín", které bylo 
také vyrobeno při minulé realizaci (umístění 
na kraji dlážděně plochy vpravo vedle 
hlavního podia)

cedulemi
—- Zlín -----

trtriiiu-

Festival vánočních punčů
plánováno na neděli 6.12. jako zajímavá doprovodná 
aktivita náměstí s propagací místních prodejců punčů 
(v loňskěm roce prodejci velmi chválená jako originální 
podpora prodeje!). V tento den se pro diváky uskuteční 
moderovaná ochutnávka a představení punčů všech 
prodejců z náměstí.

Ledové sochy na náměstí
další tradiční - a divácky velmi oblíbená - atrakce Adventního 
Zlína: žívá výroba ledových soch profesionálními sochaři. Přímo 
na náměstí vznikne oblíbená socha „Zlínskěho ledového Anděla" 
+ menší socha (např. hvězda, nebo beránek...). Tato aktivita 
naplní programovou část (plánováno na sobotu 12.12.) a 
zároveň v následujících dnech zajistí i orginální dekoraci 
náměstí (dle aktuálního počasí). Součástí programu je také 
dětský sochařský workshop, kdy si děti můžou bezpečně na 
místě vyzkoušet tesání do ledových kvádrů.
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Světelný happening
„svíčkové srdce pro Václava Havla“
dne 18.12., v den výročí smrti prvního polistopadového 
prezidenta Václava Havla, vznikne za přímé asistence veřejnosti 
na travnaté ploše mezi radnicí a kašnou velké světelné srdce ze 
svíček na památku... Svíčky přinesou občané, část bude 
nakoupena z prostředků produkce (viz. kalkulace v programu)

„Radnice plná betiémů" 
víkend s výstavou betiémů
(sobota 19.12. a neděle 20.12.) 
výstava 10-12 betiémů, které vytvořili různí výrobci 
z regionu. Počítáme se spoluprací s koordinátorkou 
tradičních výstav betiémů z Hvozdné, která má 
kontakty na cca 20 výrobců ručních betiémů 
z našeho regionu. Betlémy jsou vyrobeny různými 
technikami (vyřezávaný, papírový, háčkovaný). 
Výstava má za cíl „vtáhnout" návštěvníky i do 
prostor radnice, která celý Adventní Zlín přináší - 
počítáme s využitím vstupního foyer ve dnech 
sobota a neděle se zajištěním dozoru security po 
dobu zpřístupnění (denně od 10:00 do 19:00 h.)

ukázky zapůjčených betiémů;

Dětské adventní dílničky (průběžně od 28.11. do 23.12. viz. programový rozpis) 
oblíbená aktivita pro děti a rodiče - ve vybraných dnech adventního programu jsou pro děti připraveny 
rukodělné dílničky s výrobou různých předmětů s vánoční tematikou ve stanu 8x4 m. vpravo vedle podia 
(společný prostor i pro dětské kinečko). Stan není v kalkulaci - počítáme se zápůjčkou od odboru kultury.

Dětské vánoční kinečko (průběžně od 28.11. do 23.12. viz. programový rozpis)
dětmi v minulých letech hojně navštěvované mini-kino s pohádkami a filmy s vánoční tematikou. Umístěno
také ve stanu 8x4 m. vpravo vedle podia (viz. dětské dílničky)
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Vánoční polární expres a řetízkový kolotoč pro nejmenší dětí
předpokládáme s umístěním této tradiční dětské atrakce na stejném místě, kde atrakce nenarušují 
toky návštěvníků programu, ale příjemně doplňují škálu programové nabídky pro veřejnost. Atrakce 
není v kalkulaci - tradičně si financování zajišťuje provozovatel formou výběru vstupného.

Další atrakce dramaturgie doprovodného programu Adventní Zlín 2020:

• Ježíškova pošta
tradiční akce plnění dětských vánočních přání ve spolupráci s Radiem Zlín

Rozsvícení vánočního stromu
happening s rozsvícením vánočního stromu primátorem města Zlína. Přesný scénář aktu 
rozsvícení stromu bude konzultován se zadavatelem.

Sobotní adventní DJ jukebox ve Vánoční stodole
každou sobotu večer ve stodole hraje na přání návštěvníků populární dj - programově 
ukotvená tradice sobotních večerů na náměstí pro podporu prodeje

Nadační den osobností s Korunkou Luhačovice
tradiční charitativní akce luhačovické nadace ve spolupráci s městem Zlín

Betlémské světlo
tradice, bez níž si někteří vánoce ve Zlíně už neumí představit... Rozdávání betlémského 
světla ve spolupráci s místními skauty, vždy s přidanou charitativní bodnout zlínské Charity a 
její akce „Lucernička pro Anetku". Realizace v úterý 22.12. z hlediska návaznosti na distribuci 
betlémského světla...

p n k místění atrakcí 
doprovodné o program

víz. následující strana přílohy;
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Plánek rozmístěni doprovodných atrakci 2020:

Várv!>čni stodola (stan 25x10 m.)

Foto stěna Adventní 2Hn*

Foto point • sviti togo .Adventní Zlin”

Festival vánočních [xinčů 

Ledové sochy

světelný happening. Srdce pro V.H."

Výstava ..Radnice plná betiémů"

Dét^é dílničky a kinečko ve stanu 8x4 m.

Vánoční polámi express a řetízkový kolotoč

O

i"‘>

O ;□!

POZN.: jako podklad schématu byl použitý plánek náměstí .Adventní Zlín" z realizace v roce 2019 poskytnutý zadavatelem 
v rámci dokumentace k výběrovému řízení.


