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statutární město Zlín
sídlem:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Odbor kultury a památkové péče MMZ
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen „objednatel"

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídlem: Obeciny I 3583, 760 01 Zlín

IČO: 269 10 071
DIČ: ČZ 269 10 071
Bankovní spojení: ČSOB Zlín, č.ú.:199448610/0300

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl Č vložka 44801

dále jen „poskytovatel"

uzavírají tuto

SMLOUVU

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

na realizaci veřejné zakázky:

„Galavečer u příležitosti oslavy výročí první písemné
zmínky o městu Zíínu“

číslo smlouvy objednatele: 2800 22 0168
číslo smlouvy poskytovatele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit tzv. „na klíč" Galavečer u příležitosti
oslavy výročí první písemné zmínky o městu Zlínu", který se uskuteční v Kongresovém centru
Zlín (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 rámci plnění je poskytovatel povinen zajistit zejména:
- dramaturgický plán akce s podrobným harmonogramem a obsahem

jednotlivých položek programu, zejména tématy moderované části
programu

- technické zabezpečení akce.
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- moderátora slavnostního večera,
- komponovaný kulturní program na jevišti Kulturního centra Zlín,
- doprovodný kulturní program ve foyer Kulturního centra Zlín,
- součinnost se subjektem, zajišťujícím přímý přenos kulturního programu 

na obrazovku na veřejném prostranství dle pokynů objednatele
- slavnostní občerstvení pro 600 osob ve foyer Kongresového centra Zlín - 

po skončení komponovaného kulturního programu dobu nejméně 1 
hodinu

- péče o VIP hosty pro 80 osob, spočívající v zajištění důstojného 
ubytování v hotelu ve Zlíně se zajištěním plné penze, zajištění 
doprovodného programu (u zahraničních hostů se zajištěním průvodce 
(delegáta) s jazykovými znaíostmí)

- veškerý potřebný personál pro realizaci.

3. Poskytovatel se zavazuje provést pro objednatele služby v rozsahu nabídky, zpracované v rámci 
veřejné zakázky „Galavečer u příležitosti oslavy výročí první písemné zmínky o městu Zlínu" 
specifikované v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, v souladu s odsouhlaseným dramaturgickým plánem, a 
objednatel se zavazuje za ně zaplatit sjednanou cenu (čl. III. této smlouvy).

4. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu harmonogramu, programů nebo skladby 
občerstvení - do 30% jejich obsahu. V případě požadavku na změnu či úpravu, předloží 
poskytovatel aktualizovanou část předmětu plnění ve stanoveněm termínu k odsouhlasení 
objednateli. Ke změně či úpravě smlouvy dojde na základě odsouhlasené změny či úpravy bez 
nutnosti uzavření dodatku.

5. Objednatel si dále vyhrazuje možnost změny (do 30% jejich počtu) v části péče o VIP hosty, ta bude 
poskytnuta dle aktuálního počtu VIP hostů, který poskytovateli objednatel sdělí nejméně 15 dní před 
zahájením slavnostní části Galavečera. Péče o jednotlivé VIP hosty bude zahájena a ukončena na 
základě pokynu objednatele.

6. V souladu s úsilím objednatele naplňovat principy sociální odpovědnosti a udržitelnosti rozvoje je 
poskytovatel povinen zajistit, aby slavnostní občerstvení včetně nápojů nebylo podáváno na nádobí, 
určeněm pro jedno použití. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po 
poskytovateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč.

7. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen uvedené služby zajistit. Služby jsou provedeny, jsou-li 
dokončeny a realizovány.

Článek II.
Doba plnění

Přípravné práce budou zahájeny bezodkladně po účinnosti této smlouvy, v rámci plnění jsou stanoveny
tyto dílčí termíny:

a) předložení dramaturgickěho plánu poskytovatelem k odsouhlasení objednateli:
do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy

b) činnost, směřující k napínění dramaturgickěho piánu:
bezodkladně po odsouhlasení dramaturgického plánu objednatelem

c) zajištění slavnostní části (komponovaného programu) Galavečera v Kongresovém centru
Zlín dle odsouhlaseného dramaturgického plánu:
25. 6. 2022 od 19.00 hod. do 24.00 hod.

d) zajištění doprovodného programu a slavnostního občerstvení v Kongresovém centru Zlín:
minimálně po dobu 1 hodiny po ukončení komponovaného programu

e) zajištění pěče o VIP hosty:
od 23. 6. 2022 do 26. 6. 2022 (u jednotlivých VIP hostů dle pokynů objednatele)



článek III.
Cena za dílo

1. Cena za zajištění služeb (dále také jen „cena služeb") je stanovena na základě oceněných položek 
služeb (příloha č. 1 a 2 této smlouvy). V ceně služeb jsou zahrnuty veškeré přímé í nepřímé nákíady 
poskytovateíe, související s plněním služeb dle této smlouvy.

2. Poskytovatel zajisti služby dle čl. I. tzv. na klíč, tj. s převzetím veškerých souvisejících materiálních, 
organizačních a produkčních povinností. Personáiní obsazení produkčního týmu bude zajištěno i 
hrazeno z vyčíslené ceny služeb. Z ceny budou hrazeny i další organizační a produkční náklady jako 
je např. nájemné, náklady za energie, doprava, náklady účinkujících, ohlášení a potřebná povoiení 
k akci, zákonné poplatky - OSA, Dilia apod.

3. Cena služeb dle Přílohy č. 3 této smlouvy:

1 830 000,00 Kč bez DPH 
384 300,00 Kč DPH 21%

2 214 300,00 Kč včetně DPH

4. Objednatel si vyhradil právo na odstoupení od smlouvy (čl. VI. této smlouvy) a změnu plnění (čl. I. 
odst. 4. a 5 této smlouvy). V těchto případech může být cena díla upravena dle skutečně 
poskytnutého plnění, odsouhlaseného oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických) 
bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena služeb bude zaplacena na základě skutečně a řádně 
poskytnutého plnění. Poskytovatei bude objednateli fakturovat služby dle jejich ocenění (přílohy této 
smlouvy) daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném 
znění. Poskytovatel vystaví 2 faktury - daňové doklady se soupisem skutečně provedených služeb 
v těchto termínech:
1. faktura ve výši 30 % z ceny služeb bude vystavena po odsouhlasení dramaturgického plánu 
objednatelem,
2. faktura ve výši zbývající ceny služeb bude vystavena po ukončení plnění služeb dle této smlouvy.

2. Podkladem pro vystavení každého daňového dokladu (faktury) poskytovatelem je objednatelem 
(zástupcem ve věcech technických) podepsaný protokol potvrzující provedení fakturovaných služeb 
k datu vystavení příslušné faktury - daňového dokladu. Pokud nebudou služby poskytnuty v souladu 
s touto smlouvou a jejími přílohami, bude cena služeb přiměřeně a adekvátně snížena. Dnem 
uskutečnění zdaniteiného plnění je den podpisu protokolu k příslušné faktuře - daňovému dokladu.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet poskytovateíe uvedený v 
záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu 30 dnů ode dne jeho prokazatelného 
doručení do sídía objednateíe. Částka se bude považovat za uhrazenou okamžikem odepsání 
příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Článek V.
Odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení delším než 15 dní s předložením dramaturgického piánu nebo delším než 2 hod. 
s piněním dle harmonogramu dramaturgického plánu (čl. II. písm. c). této smlouvy) se jedná o 
podstatné porušení povinností poskytovatele, kdy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a 
účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané ceny siužeb (čl. III. odst. 3 této 
smlouvy).

2. Objednatel si vyhrazuje právo mimo zákonných a v této smlouvě uvedených důvodů odstoupit od 
smlouvy (i částečně) v případě existence důvodů hodných zvláštního zřetele, bránících uspořádání 
či plnění akce na veřejnosti (mimo jiné opatření či doporučení orgánů veřejné moci, preventivní



opatření, epidemie, hrozby teroristických útoků atp.). V případě odstoupení od smlouvy bude cena 
služeb snížena o ekvivalent protiplnění (odpovídající cenu služeb v rozsahu odstoupení).

Objednatel nenese odpovědnost za ztráty, náklady, škody či 
v souvislosti s neuskutečněným plněním z důvodu uvedených v odst.

výdaje, 
1 a2.

vzniklě poskytovateli

4. Poskytovatel prohlašuje, že má pro případ odstoupení od smlouvy objednatelem vhodně upraveny 
smluvní vztahy s vystupujícími a dalšími osobami, kterě se budou podílet na plnění předmětu těto 
smíouvy, popř. adekvátně upraven rozsah pojištění.

Článek VI.
Pojištění

Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou 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 a na výzvu ji objednateli předložit. V případě porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek VII.
Smluvní pokuty

1. V případě porušení kterékoíiv povinností poskytovatele, vyplývající z čl. t. odst. 2. a 3., (např. 
neodsouhlasená změna programu nebo účinkujících, nedostatečné zajištění občerstvení, 
nedostatečná péče o VIP hosty) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. 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.

3.

V případě prodlení s předložením dramaturgického plánu dle čl.ll. písm. a) této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení s plněním služeb dle čl.ll. písm. c,d,e) této smlouvy, je 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení.

objednatel oprávněn

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či přiměřené 
slevy z ceny díla vůči nárokům poskytovatele na úhradu ceny díla.

5. Povinnost zaplatit 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 Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
zněni 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,
vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.

z nichž objednatel obdrží 2

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. Poskytovatel 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 zči. 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.zlin.eu/Qdpr.

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: harmonogram a obsah programů, konkrétní vystupující a popis položek
komponovaného a doprovodného programu - včetně ocenění položek

Příloha č. 2: obsah péče o VIP hosty (program, ubytování, stravování), skladba slavnostního
občerstvení s uvedením zdroje) - včetně cen položek

Příloha č. 3: rozpočet celé akce (součet položek z příloh č. 1 a 2)

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 10. 1. 2022, 45/1R/2022, RO 1/2022, Tabulka 33, schválen přesun FP
2021-2022

Schválení veřejné zakázky, schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo usnesení: 26. 7. 2021, 60/14R/2021, schválení zadávacího řízení,
datum a číslo usnesení: 6. 12.2021, 42/23R/2021, schválení uzavření smlouvy

Ve Zlíně dne
/l. l-otl

Ve Zlíně dne
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Příloha č. 1 SMLOUVY:
harmonogram a obsah programů, konkrétní vystupující a popis položek 
komponovaného a doprovodného programu - včetně ocenění položek

nisio k i
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Kongresové centrum Zlín

moderní a architektonicky i produkčně významná budova v 
centru krajského města Zlína. Dito světové architektky českého 
původu Evy Jiřičné.

Prostory KC Zlín skýtají ideální 
zázemí pro event zadavatele; od 
prostorného foyer, přes špičkové 
technické vybavení až po hlavni 
sál. Velkou výhodou je kvalitní 
standart technického vybaveni 
(zvuk, světla, video) v ceně nájmu.

yniřjíi

moderátor slavnostního programu 
Marek Eben
dlouholetá špička české moderátoi^ké scény! Moderátor s 
charismatem, puncem důvěryhodnosti a inteligentním 
humorem, který vždy umi použit s citem pro situaci a 
význam moderované události. Vždy precizně připravený tak, 
aby byl opravdovým "hybatelem děje".
Galavečeru vtiskne tvář, doplní výjimečnou skladbu 
účinkujících svoji řnmage moderátora výjimečných 
příležitosti!

návrhy témat moderovátorských vstupu M Ebena v rámci programu na Jevišti

Zlín historický - Zlaté japko (zdroje texty prvních písemných zmínek 
z kronik a historických pramenů, kniha Starozlinské pověstí)
Zlirs historický - lidový odkaz regionu (zdroje národopisné 
sborníky historické publikace OA Kiečůvka. nová publikace o Zlínu?) 
Zlín - Baťova éra rozmachu (zdroje historické publikace, zástupci 
Nadace T B. případné pflmo rodiny Baťů)
Zlín - významní zlíňáci (VIP hosté v sále vtdeozdravice předtočené 
rozhovory, archivní video a foto materiály - příklady jmen Miroslav 
Zikmund Eva Jifičná, Jiří Devát, Leona Machálková a další)
Zlin - současnost a vize kam dál {současní představitelé města a 
osobnost! aktivní v rámci mésta )
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Jiří Paviica 
a Hradišťan
typid<ý představitel "novátorství" - kombinace tradice 
(lidová hudba) s moderním trendem woridmusic. 
Hradišťan v programu hraje pečlivě vybraný playiist 
skladeb, které jsou právě takovým výsledkem snahy 
jít stále vpřed a neustrnout.
Skladby jako Voda, Anděl strážný, O slunovratu a 
další Jsou typickým příkladem originální dramaturgie 
úvodní části večera v kombinaci s moderátorskými 
vstupy.

Ondřej Havelka a jeho 
MELODY MAKERS
nejznámějši český saving band v čele s populárním hercem 
a zpěvákem Ondřejem Havelkou. Kapela odkazuje na 
období největšího rozkvětu Zlína na začátku minulého 
století... ale svěží melodie jsou podány s moderním 
drajvem tak. jak bylo zvykem v Baťově Zlíně...

AG Flek
legendární zlínská folková skupina v původním složení s trojici 
Blanka Táborská, Ivo Viktorin, Karel Markytán. "Fleci" ke Zlínu 
neodmyslitelně patří, navíc je jejich hudba nadčasová a bude 
krásným střípkem do koláže v rámci celého slavnostního 
večera!

future - fussion HUDEBNÍ SET RODÁKŮ:

Felix Slováček
zlínský rodák, který se z regionu vypracoval až do špičky české populární hudby, v 
současné době doslova "legenda".

dj Tommy Rogers
zlínský rodák, jedna z legend české taneční hudby, 
rezident dubu Duplex Praha, držitel mnoha ocenění 
Dance Awards klubový set, host nejvěhlasnéjších 
světových tanečních klubů na Ibize, v Miami... atd.

společný onginálm "hudební baňte" dvou odlišných hudebních svétu Tommy Rogers mícha podkladový mix vrstveny o 
(ednotlivé stopy zvuHy.'rytmy/nastroje • jako podklad pro exhibični set Felixe Slováčka Vše samozřejmě velmi citlivě 
dramaturgicky sladěno tak aby vyzněni nebylo rozpaďte nebo neadekvátní atmosféře večera a složeni hostu!
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afterparty - vystoupení ve foyer po skončení hlavního programu;

DEESAXX Daniel Otisk
ekluzivnf improvizátor, který umi hudebni 
dramatungii přizpůsobit atmosféře společností. 
Hraje ve foyer KC Zlín po skončeni programu 
na jevišti. S hudebním podkladem improvizuje 
se saxofonem jak motivy známých melodií, 
tak i méně známých světových kompozic.

lávrh ii'irmonogramu:
19 00 oficiáini začátek programii na jevišti

O.H. a MELODY MAKERS úvodní 1 píseň

19 05 ínuderáto' MAREK EBEN ■ úvodní slovo pnvitání hostu míro večera 

9 10 O.H. a MELODY MAKERS 1 píseň

19 13 motíeraíos MAREK EBEN vstup Zlin historický - Zlaté japko

19- 1B Hradišťan ? pistiě

9 26 rnoderato MAREK EBEN vstup Zlin historický - lidový odkaz regionu

'9.30 Hradišťan 3 ,o‘si'ié

19 40 moderátof MAREK EBEN vstup Zlín - Baťova éra rozmachu 

19 46 O.H. a MELODY MAKERS 2 až 3 písně

19 55 moderátor MAREK EBEN vstup Zlín - významní zlíňáci 1

20- 00 AG Flek 3 až 4 písně

?D i ? moderato! MAREK EBEN vstup Zlin - významní zlíňáci 2

20 20 Felix Slováček feat d| Tommy Rogers vstup

20 30 mocieiatcí MAREK EBEN vstup Zlín - současnost a vize kam dál 

2C 36 O.H. a MELODY MAKERS 2 písně

10 moderaio MAREK EBEN vstup Zlín - současnost a vize kam dál finále večera 

20 6 Hradišťan 2 lě večera

20 4 b 24 :00

00 skunčem progiamu na levišt' afteroartv ve toym pujbezně trraje DEESAXX D. Otisk

pozn.: jedná se o pouze modelový návrh bodového scénáře, který bude upraven po konzultacích se 
zadavatelem...
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nacenění položek programu

PROGRAM ■ účinkující

Marek Eben moderátúr slavnostního večera 160 000,00

Ondřej Havelka a Melody Makers půzn.; cena v ořioadé. že účinkujíc! bude wsb«ovat i v částí *Z!ín lije" 150 000,00

Jiři Paviica a Hradišťan 100 000,00

AGFIek wstouciení v rámci orcoramu 35 000,00

Felix Slováček pozn.: cena v pfípadá. že účinkující bude vystiaMvat í v části "Zlin ijia" 30 000,00

dj Tommy Rogers příprava mixu zkouiení, kompozice, vystoupení 10 000,00

Oeesaxx Daniel Otisk - afterparty live saxofonista s doporovodem hraie na afterpartv ve fovei k příjemná atmosféře 11000,00

TECHNIKA

KC Zlin - pronájem prostor celodenní pronSíam prostor {tetďviická příprava, oenarální zkouška, večao ODHAD 95 000,00

ozvučeni - nad standart KC dovvbavení standartniho aparátu KC Zlín * préca odbtvných zvukařů a tactvtíkú ODHAD 40 000,00

videoprojekce - klipy, vstupy eřiprava, zpracování odbavení AV částí propramu ODHAD 30 000,00

pontocný technický personál 6x oomocnv pracovník pro stěhování a stavbu aparaíurv a dalších části everHu ODHAD 15 000,00

PROGRAM • ostatni

scénář, reáie programu extamí profeston^ní lažisér programu vč. příprew seánáre ODHAD 20000,00

odborný produkční personál 6x odborný produkční pracovník pro zabezpečení celé realizace 25 000,00

ubytování a catering účinkujicf ubvtowání mtmoreoíonálních uméícO, cat^íno dle smkiv a nderu ODHAD 30 000.00

celkové přimé náklady: 741 000,00 KČ

agenturní provize - standart fee 20% 148 200,00 Kč

celková částka včetně agenturní provize bez DPH; 889 200,00 Kč

DPH 21%; 186 732,00 Kč

celková částka včetně agenturní provize a včetně DPH; 1 075 932,00 Kč

POZN.: předkladatel si vyhrazuje právo na změnu některých bodů programu -s ohledem na 
délku VŘ, kterou odmítají akceptovat umělci s tím, že opci na termín nám poskytnou pouze do 
chvíle, než o rezervovaný termín projeví závazný zájem někdo jiný...
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Příloha č. 2 SMLOUVY:
obsah péče o VIP hosty (program, ubytování, stravování), skladba slavnostního 
občerstvení s uvedením zdroje) - včetně cen položek

obsah péče o VIP hosty
v zadání 80 osob, pobyt od 23.6. do 26.6.2022

- ubytování 3 noci v hotelu 3* standartu
odhad 1.500,-/single room/noc

- plná penze: snídané v ceně ubytování, obědy a večeře v 
restauracích dle schváleného menu
odhad; 600,-/osoba/den stravování

- doprovodný program a guest servis - odhad zajištěni protokolu i 
guest servisu ve spolupráci s externí odbornou agenturou. 
Doprovodný program bude kombinován a koordinován s oficiálními 
eventy období oslav výročí města podle pokynů zadavatele 
odhad; externí služby guest servisu, doprava v rámci Zlína, průvodci, 
tlumočníci cca 40.000,-

skladba občerstvení
slavnostní občerstvení po programu na jevišti KC Zlín 25.6.2022 pro 600 osob ve foyer KC
minimálně 1 hod. po skončení programu...
odhad; 400,-/osoba pro 600 osob, tj. celkem 240.000,- bez DPH.

skladba;
- nápoje

o welcome drink 
o nealko mix nápojů 
o džus 
o minerálka 
o víno přívlastkové 
o pivo 
o káva 
o čaj

- , studená kuchyně - tzv. "finger food" se servisem mezi hosty
o jednohubky 
o kanapky 
o snacks 
o mini sendviče 
o výběry světových sýrů 
o výběry uzenin a pečených mas 
o servírovací misky s finger porcemi pokrmů 
o dezerty

vše ve špičkové kvalitě se špičkovým servisem...

zdroj; subdodavatel - odborná cateringová společnost MIMO LIMIT CATERING, která je 
provozovatelem cateringových služeb v KC Zlín již několik let. Se společnosti máme dlouholeté 
pozitivní zkušenosti s kvalitou i flexibilitou cateringových služeb. V případě realizace předkladatel 
přebírá záruku odpovědnosti i za kvalitu této velmi důležité složky eventu.
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ceny položek

večerní catering v KC Sin

občerstvení V KC Zlin welcomedrír*. néppla, raut-studenákuchynéformoufinaerftx>ds... odkad 240 000,00

PTD 600 hostů, tninímálríé 1 hod. oo skončení Drooranruj - ODHAD 400.-/ osoba

VIP guosl servis pro 80 hostů

ubytování - 3 noci ve Zlíné - 80 hostů ubviovánf sinole rooms 3* hotel na 3 noci - CK5HAO 4.®)0.-Aicffit ODHAD 360 000,00

plná penze - 3 dny - 80 hostů snídané v rámci hotelu, ohédv a večeře odhad 600,-/os./den x 3 dny odhad 144 000,00

guest servis a program tkmočení. orotr^ot, don’ovodny r>oraram. supervize oobviu vč. oficiďnídi ^cí odhad 40 000,00

celkové přímé náklady: 784 000,00 Kč

agenturní provize - standart fee 20% 156 800,00 Kč

celková částka včetné agenturní provize bez DPH: 940 800,00 Kč

DPH 21%; 197 568,00 Kč

celková částka včetně agentům! provize a včetné DPH; 1 138 368,00 Kč
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Příloha č. 3 SMLOUVY:
rozpočet celé akce (součet položek z příloh č. 1 a 2}

PROGRAM - učinkujlct

Marek Eben moder^oT slavnostního va&ara 150 000,00

Ondřeí Havelka a Melody Makers pozn.: cena v případé. Že účinkjiící bude wstuoovat i v částí "Zin žiie" 150 000,00

Jiři Paviica a Hradišťan 100 000,00

AG Piek vystoFijpení v rámci proí^amu 35 000,00

Felix SlováCek pozn.: cena v připadá že účinkuiící bude w&Lipovat i v částí "23ín žiie” 30 000.00

dj Tommy Rogers příprava mixu zkoušení kompozice, vystoupení 10 000,00

Oeesaxx Danlei Otisk - afterparty live saxofonista s doporovodem hraíe na aft^anv ve fover k příjemné atmosféře 11 000,00

TECHNIKA

KC Zlin - pronájem prostor
oekKtermi pronájem prostor [technická příprava. oenerSní zkouška večer) ODHAD 95 000,00

ozvučeni - nad standart KC
dovvbavení standatního aparátu KC Ziirt *• préca odbomýdi zvukařů a techruků ODHAD 40 000,00

videoprojekce - klipy, vstupy
příprava zsfacování. odbavení AV částí provamu ODHAD 30 000,00

pomocný technický personál
6x pmoocnv pracovník pro stéhování a stavbu aparatury a dalších části eventu ODHAD 15 000,00

PROGRAM - ostatni

scénář, režie programu externí profesionální režisér prooramu vč. ořtpraw scénáře ODHAD 20 000,00

odborný produkční personál 6x Ddborry produkční pracovník pro zabezoečanf celé reatizace 25 000,00

ubytováni a catering účinkující ubytováni mimoregíonálnich umélcú. cateríno dle smluv a riderú ODHAD 30 000,00

večemi catering v KC Zlín

občerstveni v KC Zlin lArelcome drir^ nápoje, raut - studená kuchyrté formou finger foods...

pro 600 hostů mírtímálně 1 hod. po skončení propramu - ODHAD 400.*/ osoba

ODHAD 240 000,00

VIP guest servis pro 80 hostů

ubytován! • 3 noci ve Zlfně • 80 hostů iribyfovéni ^ngle rooms 3* hotel na 3 r»ci * ODHAD 4.600.-/bost ODHAD 360 000,00

plná penze • 3 dny ■ 80 hostů snídané v rámci hotelu. ď>édv a večeře odhad 600.*fos7den x 3 dnv DOHAD 144 000,00

guest servis a program tlumočení protokol doprovodný porcram. supervize pobvtu vČ. oficiálních akcí ODHAD 40 000,00

celkové přimé náklady; 1 525 000,00 Kč

agenturní provize - standart fee 20% 305 000,00 Kč

celková částka včetně agenturní provize bez DPH: 1 830 000,00 Kč

DPH 21%: 384 300,00 Kč

celková částka včetně agenturní provize a včetně DPH: 2 214 300,00 Kč


