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SMLOUVA 0 ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍ AKCE

. .,--....,,--1--- ---

| Došlo na právni Oddělení ČZU dne:

1 5. 08, 2018

uzavřené ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zäkoník, vE--znáni-pozdájĚich
předpisů (dále jen „občanskýzákoník")

1. Smluvní strany

ČZU MEDIA z.s.
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupená: Bc. Radkem Martiníkem, předsedou
IČO: 22711325
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 24803
bank. spojení: Equa bank, a. s.
č. ú. : 1025310229/6100
E-mail: radek.martinik@izun.eu
Telefon: 737 555 519
(dále jen „ČZU Media")

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem:
zastoupená:
IčO:
DIČ:
bank. spojení:
..
C. U..

(dálejen„ČZU")

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
60460709 .
CZ60460709
Česká spořitelna, a.s.
9021-6325762/0800

(společně dále jen „smluvnístrany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o zajištění kulturní akce
(dále jen „smlouva"):

11. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran na organizačním zajištění
a realizaci akce „Oficiální zahajovací party ČZU akademického roku 2018/2019 pro doktorandy
a studenty" konané dne 2. 10. 2018 (dále jen „akce").

111. Povinnosti ČZU Media

1) ČZU Media se tímto zavazuje v rámci akce zejména k:
a. technickému zajištění akce, zejména zajištění prostor pro konání akce (uzavření příslušné

smlouvy na pronájem prostoru Malá sportovní hala na Výstavišti Holešovice a s tím
souvisejících služeb a uhrazení nákladů),
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b. zajištění hudebního programu, zajištění základního technického vybavení, uhrazení nákladů
za DJ,

c. zajištění obsluhy barů a prodeje jídla, nápojů a dalšího sortimentu,
d. zajištění mediální a reklamní kampaně akce,
e. pravidelné informování ČZU o průběhu organizačních příprav akce.

2) ČZU Media se zavazuje podnikat všechny nutné kroky k plynulému a kvalitnímu zajištění celé
akce.

3) ČZU Media je povinna jednat při plnění pracovních úkolů v souladu s vnitřními předpisy ČZU
a právním řádem České republiky.

4) ČZU Media odpovídá za dostatečné personální zabezpečení akce zejména z řad studentů ČZU či
studentských organizací.

5) ČZU Media odpovídá za řádné organizační zajištění konání akce, zejména za zajištění
bezpečnosti, hygienických podmínek a zdraví účastníků akce.

6) ČZU Media prohlašuje, že veškerá plnění na základě této smlouvy zajistí na vlastní náklady.

IV. Povinnosti CZU

1) ČZU se tímto zavazuje v rámci akce zejména k:
a. uhrazení nákladů spojených s organizačním zajištěním a realizací akce v max. výši 150.000,-

Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bez DPH,
b. uhrazení nákladů na cateringové služby pro VIP hosty,

2) ČZU se zavazuje poskytovat ČZU Media veškerou podporu pro úspěšný průběh akce.
3) ČZU bere na vědomí, že případné příjmy z akce náleží ČZU Media.

V. Závěrečná ujednání

1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Bude-li některá ze smluvních stran postupovat v rozporu s touto smlouvou a nezjedná-li nápravu
ani po předchozím písemném upozornění na tuto skutečnost druhou smluvní stranou, je
dotčená smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to s účinností uplynutím
1 měsíce ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy smluvní straně, která
svým jednání způsobila porušenítéto smlouvy.

3) Veškeré změny, vedlejší ujednání a doplňky této smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné
dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

4) ČZU Media bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění smlouvy dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5) ČZU Media bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. ČZU Media je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
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6) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží
ČZU a 1 stejnopis ČZU Media.

7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této
smlouvy potvrzují svým vlastnoručním podpisem oprávnění zástupci obou smluvních stran.

v praze dne 1 5 -08- 2018

Za ČZU MEDIA z.s.

 rtne na dFU

ČZU MEC A ..s.

, mýcká 129
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V Praze dne 0 7 -08- 2018

Za Ceskou zemědělskou univerzitu v Praze
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/111 ZEMĚDĚLSKA  

 0 UNIVERZITA  
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V PRAZE (2/2)..-
Ing. Jana Vohralíl üS;Rfe-MÖrka
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