
REALMEDIA

Smlouva o spolupr6ci v oblasti reklamnf dinnosti
kterou uzaviely dne5niho dne, mdsice a roku tyto smluvni strany

Mdstsk6 divadlo Brno, piispdvkov6 organizac
se sfdlem LidickA l-863/16, 602 00 Brno
reo: oororggz, ord: cz00ror397
jednajfcf Stanislavem Mo5ou, ieditelem
zapsan6 v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskym soudem v Brn6, oddfl Pr, vloZka 35
(d6le jen ,,divadlo")

na stran6 jedn6

REALMEDIA s.r.o.
se sfdlem Prokofjevova 91-2131b,623 00 Brno
je_dnajicf panem Pavlem Heidem, jednatelem spolednosti
ICO: 607 21677, DIC: C26072I677
zaps6na v obchodnfm rejstiiku veden6m Krajsklim soudem v Brn6, oddfl C vloZka 16570
(d5le jen ,,agentura")

na strand druh6

takto:

L

Uvodni prohl65eni

Agentura je spolednost(,1ejh2 pievaZujfcfm piedm6tem podnik6nf je poskytovdnf reklamnf dinnosti.

It.
Piedmdt smlouvy a cena plndnf

1,. Piedm6tem t6to smlouvy je vz6jemn6 podpora a spolupr6ce smluvnfch stran v oblasti reklamy a propagace dinnosti divadla
a stanovenf rdmcorrych podm(nek dlouhodob6 spoluprdce smluvnfch stran pii propagaci a prezentaci divadla, jeho aktivit
a zviditeln6ni dobr6ho jm6na.

2. Agentura zazavazuje zajiSt'ovat pro divadlo reklamni dinnosti. Jednotliv6 zakdzky budou realizovdny na z6klad6 konkr6tni
objedndvky divadla, kdy agentura a divadlo se dohodly na tdchto zfvaznych cendch:
a) rny'roba paplrov6ho billboardu o rozm6ru 5040 x 2380 mm na z6kladd grafick6ho podkladu dodan6ho elektronicky agentuie,

jeho rnilep na dohodnutou plochu poskytnutou agenturou a prondjem t6to plochy na 1 m6sic - 2.OZL,- Kd + DPH;
nAkup polykarbon6tov6 desky 41-1-0 x 2500 mm o tlouSt'ce l-0 mm, u.iroba f6liov6ho plakatu o stejn6m rozm6ru na zdkladd
grafick6ho podkladu dodan6ho elektronicky agentuie, jeho u-ilep na podkladovou plochu a instalace na plochu divadla
umistdnou na tf. kpt. Jaro5e - 7.550,- Kd + DPH;
rny'roba f6liov6ho plak6tu o rozm6ru 4IIO x 2500 mm na z6klad6 grafick6ho podkladu dodan6ho elektronicky agentuie, jeho

rny'lep na podkladovou plochu a instalace na plochu divadla umfstdnou na ti. kpt. Jaro5e - 5.280,- Kd + DPH;
n6kup polykarbondtov6 desky 4235 x 2000 mm o tlouSt'ce 25 mm (na hudebnf sc6nu divadla), v_iroba foliov6ho plakdtu
o stejn6m rozmdru na zdklad6 podkladu dodan6ho elektronicky agentuie, vflep plakatu na desku - 10.485,- K6 + DPH;
odi5t6ni stdvajici polykarbondtov6 desky 4235 x 2000 mm o tlouSt'ce 25 mm (na hudebnf sc6nu divadla), vyroba f6liov6ho
plakdtu o stejn6m rozmdru na z6klad6 podkladu dodan6ho elektronicky agentuie, vylep plakdtu na desku - 4.550,- Kd + DPH.
u-iroba polepu a polep reklamni plochy v podloubf MDB (2850 x 2500 mm) v cen6 4.450,- Kd + DPH

b)

c)

d)

e)

D

REALMEDIA

V-Smlouva o spolupráci v oblasti reklamní |nnosti
kterou uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace:-
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno
IČO: 00101397, DIČ: 020010139?
jednající Stanislavem Mošou, ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35
(dále jen „divadlo")

na straně jedné

a

REALMEDIA s.r.o.
se sídlem Prokofjevova 912/31b, 623 00 Brno
jednající panem Pavlem Heidem, jednatelem společnosti
IČO: 60721677, DIČ: CZ60721677
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 16570
(dále jen „agentura“)

na straně druhé

takto:

|.
Úvodní prohlášení

Agentura je společností, jejímž převažujícím předmětem podnikáníje poskytování reklamní činnosti.

II.
Předmět smlouvy a cena plnění

1. Předmětem této smlouvy je vzájemná podpora aspolupráce smluvních stran voblasti reklamy a propagace činnosti divadla
astanovení rámcových podmínek dlouhodobé spolupráce smluvních stran při propagaci aprezentaci divadla, jeho aktivit
a zviditelnění dobrého jména.

2. Agentura za zavazuje zajišťovat pro divadlo reklamní činnosti. Jednotlivé zakázky budou realizovány na základě konkrétní
objednávky divadla, kdy agentura a divadlo se dohodly na těchto závazných cenách:
a) výroba papírového billboardu o rozměru 5040 x 2380 mm na základě grafického podkladu dodaného elektronicky agentuře,

jeho výlep na dohodnutou plochu poskytnutou agenturou a pronájem této plochy na 1 měsíc — 2.021,— Kč + DPH;
f b) nákup polykarbonátové desky 4110 >< 2500 mm o tloušťce 10 mm, výroba fóliového plakátu o stejném rozměru na základě

grafického podkladu dodaného elektronicky agentuře, jeho výlep na podkladovou plochu a instalace na plochu divadla
umístěnou na tř. kpt. Jaroše —- 7.550,- Kč + DPH;

o) výroba fóliového plakátu o rozměru 4110 x 2500 mm na základě grafického podkladu dodaného elektronicky agentuře, jeho
výlep na podkladovou plochu a instalace na plochu divadla umístěnou na tř. kpt. Jaroše _ 5.280,- Kč + DPH;

d) nákup polykarbonátové desky 4235 x 2000 mm o tloušťce 25 mm (na hudební scénu divadla), výroba fóliového plakátu
o stejném rozměru na základě podkladu dodaného elektronicky agentuře, výlep plakátu na desku — 10.485,- Kč + DPH;

e) očištění stávající polykarbonátové desky 4235 x 2000 mm o tloušťce 25 mm (na hudební scénu divadla), výroba fóliového
plakátu o stejném rozměru na základě podkladu dodaného elektronicky agentuře, výlep plakátu na desku — 4.550,- Kč + DPH.

f) výroba polepu a polep reklamní plochy v podloubí MDB (2850 x 2500 mm) v ceně 4.450,- Kč + DPH



Zak1zky nasluZby,kter6.nejsouuvedenyvpiedchozimbodu,budounace^.-. -:--ntad6konkretnfchpozadavkridivadla.
Do t6to kategorie spadajf zejm6na opravy reklamnich nosidri,'rnile j,, ,-. ^_. : : : _-. agentu ry, vyrobareklamnfch m6difneuvedenych v piedchozi'm bod6, rn.irobitisk& a polepri n"ru.!=l: _- . :,:::_ozim bod6.

4' Divad lo se zavazuje prezentovat ag entu ru jako svel-,0 . ?. .-. - - : . 
=-1- =ia

1,.

Iil.

prdva a povinnosti smluvnfch stran

Povinnosti agentury:
1.1. poskytnout divadlu patridn6 informace o rozsahu a cendch jednotlivych sluZeb;
1 2' sjednat konkretnf podmfnky kaZd6 jednotliv6 zakdzltl r pouor"ny111 iestupcem divadla;1.3. potvrdit objedndvk"
1''4' zalistil realizaci jednotliv6 sjednan6 zakazky tak, aby vedla ke zd6rn6mu ukondeni a spokojenosti obou zainteresovanychstran;
15' dodrZovatvsechny podminky pii pln6ni piedm6tu teto smlouvy, piedevsim dohodnut6 terminv.

Povinnosti divadla:
2'1 pisemn6' e-mailov6 di telefonick6 objedndvky pro jednotliv6 zakazl<'l piedat agentuie, podle moznosti s dostatednym dasovympiedstihem:
2.2.
2.3. nnost pii upiesn6ni konkr6tnich smluvnich podmfnek jednotliwch zak6zek;
2.4. tu teto smlouvy;

2.5. ich vliv na plneni piedmdtu teto smlouw.

6

^ 
an pro

" budoua radn6
i lh0ty

lv.
Doba trv6ni smlouvy

L Tato smlouva se ,zavir6 na dobu urditou od i-. 1. zo2L do 3t. L2. zozL.2 Kter6koliv smluvnf strana m6 pr6vo tuto smlouvu pisemn6 uypouooct a to i bez ud6ni d0vodu. Vypovddni lhrjta cinf tii m6siceazatlnd bbZet prvnlho dne mdsice n6sleduifcfho po dni dorudeiriyipovooi druh6 smluvnI strane.

Odstoupeni od smlouvy

KaZd6 podstatn6 porusenI z6vazk0 pievzatych v t6to smlouv6 i v jelich jednotlivych ujednanfch zakazktchdle dl. lll t6to smrouwopraviuje druhou smluvnI stranu k odstoupenf od t6to smlouvy r i,r.urzityr rjdinkem.

vt.
Z6v6redn6 ustanoveni

aZdaze smluvnlch stran obdrZf po jednom.
dodatkem k t6to smrouv6, podepsanyim ob6ma smruvnimi stranami

., ldinnosti ndkterych smluv,
Divadlo je povinnym sub_
objedn6vka divadla a na-

isem piecetlfl',.2e byla uzaviena po vz'jemn6m prolednanf podle
i v tisni a za n6padn6 nernj,hodnfch podminek.

V Brn6 dne -{/ ZZ. Z? 2-t
V Brn6 dne ./7 ,4L . 2ozrd
za MEstsk6 divadlo Brno, piispdvkovou organizaci:

Pavel Heide, jednatel

w: — = _ W—'_ !

Zakázky na služby, které nejsou uvedeny v předchozím bodu, budou naceněfcy na zášrei'adě konkrétních požadavků divadla.Do této kategorie spadají zejména opravy reklamních nosičů, výlepy mim-n gminy.-agentury, výroba reklamních médií,neuvedených v předchozím bodě, vyroba tisků a polepů neuvedených uú'eůhezím bodě.
Divadlo se zavazuje prezentovat agenturu jako svého reklamu—dita „fair-ae-

lili.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Povinnosti agentury:

1.1. poskytnout divadlu patřičné informace o rozsahu a cenách jednotlivých služeb;1.2. sjednat konkrétní podmínky každé jednotlivé zakázky s pověřeným zástupcem divadla;1.3. potvrdit objednávku
1.4. zajistit realizaci jednotlivé sjednané zakázky tak, aby vedla ke zdárnému ukončení a spokojenosti obou zainteresovanýchstran;
1.5. dodržovat všechny podmínky při plnění předmětu této smlouvy, především dohodnuté termíny.

2; Povinnosti divadla:
2.1. písemné, e-mailové či telefonické objednávky pro jednotlivé zakázky předat agentuře, podle možností s dostatečným časovýmpředstihem;
2.2. paknami agEn'tuřE' Vaškerůu nezbytnou součinnost při upřesnění konkrétních smluvních podmínekjednotlivých zakázek;2.3. dadržavat všechny-půdmínky při plnění předmětu této smlouvy;2.4. řádně; provedan'uuzákázlitu nd agentury převzít;
2.5. informovat.-agenturu .o všech okolnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy.

333;- Fru" realizaci jednotlivým zí-akázek budou smluvními stranami sjednány kankrémí trn'dmínky, “práva-a Egyinng_5jj_-;Em|wnfgh-Wan probitů iEE'HDUiUÉ-ttikcn ti- iai-méhafiiřatim'ěh .mnnžfštvf. 'één-á. temín dcidá'nf. pdsauhlasenéztemn- gra-inka atp; Tyto podminky.. budouájétšlná'ný-s Héstatéěhým časovým nfadaúůšm tak. “aby'-„zatimníé smluvní strany byly sang—any“_sptnitf-všrechrtv "Strč pát—iliinéátl" řádněň-UČÉIS V případě ĚHÉDVÉ ÍTS'ÍÍÍĚ:UĚÍhfS-mÍUWlÍ ' strany VŠE“ BFD "zdárný “průběh JůdnůtlÍVÉ z-akáaky-a, Wnasnažj' 5551 aby důdáůl lhůty
lišili!- ltá' Haikai-šíi-

IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.2. Kterákoliv smluvní strana má právo tuto smlouvu písemně vypovědět a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsícea začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V'.-
Odstoupení od smlouvy

Každé podstatné porušení závazků převzatých v této smlouvě i vjejích jednotlivých ujednaných zakázkách dle čl. Ill této smlouvy,opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od této smlouvy s okamžitým účinkem.

VI.
Závěrečná ustanovení

1: -;a,tP'-'-'SU1|GUHH£ býla'iyýhtitbtiěháflife-“531%“ Whateveniah. :! níqhž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.':Éa- změnit neba doplnit-amu am“-inund- inuhiaufárriluviif Strany péuze dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma sm'uvními “ranami
' ája-HÚ dodatek *'ÝSWW-Ě'qmačaným'

.
3 Divadla lutra “smlouvu zveřEJ'nT v registru smluvními-e zákona-“č.“ BABIEDÉB-Eb.. .a zvláštních pndmirikách Účinnos“ některý/Ch smluv!UFEFĚÍŘUVÉHÍ těfEh'tb-smluv a o tEtlíšt'raCiasmluv ('Eákon o [EQ,ÍEI'FU BMW)-. ve ZHÍěl'i'l p'DÉHějšifčh 'ÚřédpiSů.. Divadlo je povinným sub-„faktem Podle tahala gamma. PDWEI'IEdnEitiNÉ.nbjeídh'átika p'řesěthne 50 mii.- KČ'ÍIIÉE DPH. “buůelákůiiá ObjednáVka divad'a & na-

bldRaÍňGĚHWY ravhěž zverejněna .v registru “smluv “cile-“zákona“ č adm-2615 ".sb., o registru smluv.*. Willi-mí „strany prd_hlaŠUJ'ír-ŽÉ' 51 wtf: aěmlnuv'u před, jejím nadpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
“jaj-ch pravé—=agstrobůůůÉ vůle, Ur.-čítá“ vážilĚífa'i-Ériz'iáumlttšlhěi nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

\?Brně dne 227,45, . 2020 VBrně dne JZ,-fi Ž,;š) Že)
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci: za R ALMEDIA 5. no.: .c- .

Stan—iai ? Máša—,řeu'itei




