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Smlouva o spolupořadatelství 
 

Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Galerie Architektury Brno, z.s.  
Sídlo:  Brno, Starobrněnská 341/18, PSČ: 602 00 
IČO  01308700 
Banka, č.účtu: 2800353444  
Zastoupení:  Ing.arch. Miroslav Gabriel Sedlák, předseda spolku 
Zapsáno: Krajské soud v Brně, spisová značka L 17112 
Kontakt: tel.: 542 211 701, 731473100, gabriel@galeriearchitektury.cz 
dále jen „pořadatel“ 
 
a 
 
2. Kancelář architekta města Brna, p.o.   
Sídlo:  Zelný trh 331/13 
IČO:   05128820 
DIČ:  CZ05128820 
Zastoupení:  doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 
Zapsáno: u Krajského soudu v Brně, Pr 1951 
Kontakt: tel: 542 215 151, info@kambrno.cz 
dále jen „spolupořadatel“ 
    

 
II. Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je spolupořadatelství Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO v kině SCALA 

(dále jen PLÁN PRO BRNO) v Brně v termínu od 26. září 2017 a 27. září 2017 

 
III. Zajištění aktivit pořadatelem 

 
1.  Určení a zajištění místa akce PLÁN PRO BRNO (údaje budou uvedeny v tiskových materiálech). 
     Město:    Brno 
     Místo akce:   Kino Scala, Moravské náměstí 2/127, 602 00 Brno 
     Termín   26. a 27. září 2017 
     Kontaktní osoba:  Ing. arch. Gabriel Sedlák 

     Tel. místa výstavy:  +420 731 473 100 

     E-mail místa:  info@galeriearchitektury.cz 
 
2.  Pořadatel bude koordinovat celý průběh akce, bude organizovat zahájení, pozvání hostů, pozvání 
spolupořadatelů, pokud nebude dohodou stanoveno jinak. 
 
3.  Pořadatel zajistí překlady textů z dodaných cizojazyčných materiálů. 
 
4.  Pořadatel zajistí a zorganizuje rozeslání tiskových materiálů mediálním partnerům, televizi, tisku 
a internetovým portálům před zahájením konference a jednotlivých akcí doprovodného programu, kde 
pozve všechny média, partnery a spolupořadatele.  
 
5.  Pořadatel zajistí uvedení kontaktů spolupořadatele a celého programu daného místa akce na 
webových stránkách Galerie Architektury Brno – www.galeriearchitektury.cz v rámci prezentace akce 
včetně tiskových materiálů, plakátů a pozvánek. 
 
6.  Zajištění vysoce kvalitní techniky pro danou konferenci PLÁN PRO BRNO (projektor, počítač, 
reprodukční technika, technika pro simultánní tlumočení).  

http://www.galeriearchitektury.cz/
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7.  Zajištění pořadatelské služby (kustodi, simultánní tlumočení, šatna apod.). 
 
8.  Zajištění reklamy v daném místě konference a okolí, podle svých možností zajištění mediálních 
partnerů pro konferenci pro daný region. Zajištění maximální informovanosti veřejnosti v daném 
regionu, informování a spolupráce s regionálním rozhlasem, televizí, tiskem a internetovými portály.  
 
9.  Pořadatel dle vlastního zvážení a svých možností zajistí doprovodný program pro dané místo 
výstavy (besedy, výstavy, venkovní instalace apod.) 
 
 

IV. Zajištění aktivit spolupořadatelem akce PLÁN PRO  
 
1. Spolupořadatel zajistí na své náklady součinnost zodpovědných osob Kanceláře architekta města 
Brna, p.o. stran spoluvytvoření scénáře PLÁN PRO BRNO a koordinace diskutovaných témat v rámci 
přínosnosti pro brněnské prostředí. 
 
2. Spolupořadatel deleguje své zástupce k účasti na Mezinárodní konferenci PLÁN pro Brno.  
 
3. Spolupořadatel zajistí na své náklady součinnost aparátu Kanceláře architekta města Brna, p.o. ve 
směru propagace akce. Např. po dohodě s pořadatelem spoluzajistí a zorganizuje rozeslání tiskových 
materiálů mediálním partnerům, televizi, tisku a internetovým, kde pozve všechny média, partnery 
a spolupořadatele.  
 
4. Spolupořadatel zajistí uvedení kontaktů pořadatele a celého programu daného místa promítání na 
svých webových stránkách v rámci prezentace výstavy včetně tiskových materiálů, plakátů 
a pozvánek. 
 
 

V. Základní podmínky spolupráce 
 
1.  Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové. Konkrétní kroky při plnění této smlouvy musejí být 
předem schválené pořadatelem, zejména pro event. změny při splnění jednotlivých bodů této smlouvy 
v souladu se zajištěním úspěšného projektu Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO. 
 
2.  Spolupořadatel se zavazuje předávat pořadateli akce PLÁN PRO BRNO veškeré informace 
a podklady nezbytné k plnění této smlouvy a organizování konference. 
 
3.  Veškeré získané kontakty a jiné vztahy spojené s touto smlouvou a mající jakýkoliv vztah k akci 
PLÁN PRO BRNO zůstávají i po skončení této smlouvy důvěrné. 
 
4.  Smluvní strany se zavazují, 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 splnění této smlouvy. 
 

VI. Cena a platební podmínky 
 
1.  Celkový rozpočet Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO sestavuje a připravuje výhradně 
pořadatel a jednotlivé dílčí položky rozpočtu hradí pořadatel. 
 
2.  Vstupné na mezinárodní konferenci PLÁN PRO BRNO je zdarma. 
 
4.  Pořadatel a spolupořadatel se vzájemně dohodli na úhradě finančních prostředků pořadateli a tím 
úhradě nákladů Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO následně: 
 
Spolupořadatel přispěje na pořádání akce a na náklady s ní spojené částkou ve výši 300.000,- Kč 
slovy: třistatisíc korun vč. DPH (dále jen „rozpočet“), kdy 
 

a.  část rozpočtu ve výši 49.510,- Kč bude spolupořadatelem uhrazena přímo danému dodavateli 
služby – jedná se o následující položky: 
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• Pronájem Univerzitního kina Scaly, který spolupořadatel hradí na základě smlouvy 
uzavřené s pronajímatelem objektu, a to ve výši 49.510,- Kč 
 

b. Zbývající část rozpočtu, tj. částka ve výši 250.490,- Kč vč. DPH bude použita 
spolupořadatelem tak, že následující položky uhradí spolupořadatel pořadateli po vystavení 
závěrečné faktury a po předložení jím zaplacené faktury dodavateli služby: 

• Inzerci konference PLÁN PRO BRNO v Mladé frontě Dnes  

• Zajištění tlumočnické agentury pro konferenci 

• Výrobu tiskových a prezentačních materiálů 

• Ubytování pro účastníky konference 

• Uhradí část nákladů na welcome party (pronájem prostor atd.) 
Pořadatel si může od spolupořadatele vyžádat zálohu na uhrazení části faktur, maximálně ve 
výši 100.000,- Kč. Spolupořadatel mu požadovanou zálohu zašle a základě vystavené 
zálohové faktury.  

c. V případě, že pořadatel vynaloží na zajištění služeb dle předchozího odstavce více, rozdíl 
mezi výše uvedenými částkami a skutečně vynaloženou částkou ze strany pořadatele ponese 
pořadatel ze svého. 

 
5.  Spolupořadatel si plně uvědomuje, že uzavřením smlouvy garantuje výši finančních příspěvků 
a realizaci spolupořadatelství Mezinárodní konference PLÁN PRO BRNO. Spolupořadatel se 
nebude podílet v případě celkových ztrát výstavy žádnou finanční částkou, pořadatel se 
zavazuje případnou ztrátu uhradit ze svého nebo jinak zajistit její vypořádání bez účasti 
spolupořadatele. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Smlouvu lze vypovědět či od ní odstoupit pouze za podmínek stanovených v obecně závazných 
předpisech. 
 
2.  Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních bez nátlaku jedné ze stran a každý účastník 
přejímá jedno vyhotovení. 
 
3.  Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, 
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby 
byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit, nebo způsobující její 
neplatnost. 
 
4.  Účastníci smlouvy sjednávají, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy 
české republiky, zejména Obchodním zákoníkem. 
 
 
 
 
 

V Brně dne 18.9.2017    V Brně dne 18.9.2017 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                     ……….…………………………………….. 
               
Galerie Architektury Brno, o.s.   Kancelář architekta města Brna, p.o. 
Pořadatel (razítko a podpis)    Spolupořadatel (razítko a podpis) 


