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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení 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
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.04.2021

Žádost o prominutí koncesního poplatku za rok 2020 - Advent na Zelňáku
Obsah materiálu:
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Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na
Zelňáku", a to na žádost Společnosti Advent na Zelňáku
jednající vedoucím společníkem PROMOPLANET s.r.o. o prominutí
koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku"
(sjednaného v čl. IV. odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s
názvem "Advent na Zelňáku" ve znění čl. II. dodatku č. 1), dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat žadatele o přijatém usnesení.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předloženo k projednání prominutí koncesního
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poplatku za rok 2020 akce "Advent na Zelňáku", sjednaného v
čl. IV. odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s názvem "Advent
na Zelňáku" (dále jen "koncesní smlouva"). V souvislosti s
opatřeními orgánů veřejné moci v návazanosti na epidemii
koronaviru a nemožnost konání adventních trhů v roce 2020 dle
koncesní smlouvy, byl dne 10.11.2020 uzavřen se Společností
Advent na Zelňáku jednající vedoucím společníkem PROMOPLANET
s.r.o. (dále jen "společnost") dodatek č. 3 ke koncesní
smlouvě, jehož obsahem je ujednání, že adventní trhy v roce
2020 nebudou ze strany společnosti realizovány. Smluvní strany
zadavatel (MČ BS) a dodavatel (společnost)se tímto vzájemně
zprostily svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
pro rok 2020, vyjma povinnosti dodavatele zaplatit koncesní
poplatek (dle čl. IV odst. 1 smlouvy). Dodatkem č. 3 bylo
sjednáno odložení splatnosti obou částí úplaty (koncesního
poplatku) do 28.02.2021, dodatkem č. 4 pak sjednáno další
odložení splatnosti koncesního poplatku do 30.04.2021.
Prominutí koncesního poplatku (ve výši 1.972.849 Kč včetně
DPH), resp. vzdání se práva na zaplacení koncesního poplatku v
této výši je vyhrazenou pravomocí ZMČ BS.
S ohledem na čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu města Brna (limit
pro právní jednání MČ spočívající ve vzdání se práva nebo
prominutí dluhu vyššího než 20 tis. Kč maximálně do úhrnné
výše 2 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok) a zejména s
ohledem na plánovaná prominutí/vzdání se práva vyšší než 20
tis. Kč ze strany MČ BS v roce 2021 bylo požádáno o předchozí
souhlas s tímto právním jednáním Zastupitelstvo města Brna,
které souhlas udělilo. Usnesení ZMB tvoří přílohu č. 5 tohoto
materiálu.
S ohledem na odložení splatnosti koncesního poplatku do
30.04.2021 dodatkem č. 4 smlouvy není dodavatel v prodlení s
jeho zaplacením. Pojmově se jedná o vzdání se práva (na
zaplacení koncesního poplatku) vyššího než 20.000 Kč.
Přílohu č. 1 materiálu tvoří žádost společnosti ze dne
28.10.2020,
přílohu č. 2 materiálu tvoří koncesní smlouva ze dne 27.8.2018
včetně dodatků č. 1 a 2,
přílohu č. 3 materiálu tvoří dodatek č. 3 koncesní smlouvy ze
dne 10.11.2020,
přílohu č. 4 materiálu tvoří dodatek č. 4 koncesní smlouvy ze
dne 22.02.2021,
Příloha č. 5 materiálu - usnesení ZMB.
Související projednání:
 Usnesení ZMČ/2020/16/30 Žádost o předchozí souhlas ZMB prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na
Zelňáku)
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ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 09.12.2020,
bere na vědomí
žádost Společnosti Advent na Zelňáku jednající vedoucím
společníkem PROMOPLANET s.r.o. o prominutí koncesního poplatku
pro ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku" (sjednaného v čl. IV.
odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s názvem "Advent na
Zelňáku" ve znění čl. II. dodatku č. 1), dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
žádá
ZMB o předchozí souhlas s prominutím koncesního poplatku pro
ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku" (nad rámec limitu 2 mil.
Kč pro rozpočtový rok dle čl. 11 odst. 2 písm. e) obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek) a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit žádost o předchozí souhlas ZMB do
příslušných samosprávných orgánů statutárního města Brna.
Termín:
ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
 Usnesení
ZMČ/2021/17/18
Žádost
o
předchozí
souhlas
Zastupitelstva města Brna - navýšení limitu dle čl. 11 odst.
2 Statutu
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 10.02.2021,
žádá
Zastupitelstvo města Brna o předchozí souhlas dle čl. 11 odst.
2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek (dále jen „Statut“) k právnímu jednání dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 až do celkové částky 6,6
mil. Kč, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva
města Brna do příslušných samosprávných orgánů statutárního
města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál projednala 108. RMČ BS dne 209.03.2021 s výsledkem:
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RMČ/2021/108/55 Žádost o prominutí koncesního poplatku za rok
2020 - Advent na Zelňáku
RMČ BS na 108. schůzi, konané dne 29.03.2021,
souhlasí
s prominutím koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent
na Zelňáku", a to na žádost Společnosti Advent na Zelňáku
jednající vedoucím společníkem PROMOPLANET s.r.o. o prominutí
koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku"
(sjednaného v čl. IV. odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s
názvem "Advent na Zelňáku" ve znění čl. II. dodatku č. 1), dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí koncesního poplatku pro ročník 2020
akce "Advent na Zelňáku", a to na žádost Společnosti Advent na
Zelňáku jednající vedoucím společníkem PROMOPLANET s.r.o. o
prominutí koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na
Zelňáku" (sjednaného v čl. IV. odst. 1 Koncesní smlouvy na
koncesi s názvem "Advent na Zelňáku" ve znění čl. II. dodatku
č. 1), dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ 44992785

Věc: žádost o vyvázání se z plnění koncesní smlouvy na koncesi s názvem „Advent na Zelňáku“ pro rok 2020 a
prominutí koncesního poplatku pro rok 2020

Vážený zadavateli,
při přípravě tradičního Adventu na Zelňáku 2020 v Brně jsme opravdu věřili tomu, že události na jaře tohoto
roku – vyhlášení nouzového stavu, omezení volného pohybu osob, uvalení karantény na celá území a další
navazující opatření v návaznosti na výskyt koronaviru – se již nebudou opakovat.
Na konci tohoto léta se zdálo, že jsme z nejhoršího venku. Při organizaci Adventu na Zelňáku jsme byli
připraveni na optimalizovaná řešení akce s ohledem na aktuální opatření, zásadní posílení hygienických
prostředků, situaci vyhovující rozmístění, snížení počtu stánků atd.
Bohužel, černé scénáře se naplnily. Je zde druhá vlna epidemie, vlna silnější a ničivější. Násobně oproti stavu na
jaře tohoto roku.
Dne 30.9.2020 Vláda ČR opět vyhlásila nouzový stav na území České republiky (vyhlášen ve Sbírce zákonů č.
391/2020 Sb.), který platí od 5.10.2020 do 3.11.2020. Na vyhlášení nouzového stavu navazuje vydávání
navazujících Usnesení Vlády ČR. S ohledem na zhoršující se průběh šíření virového onemocnění se přijatá
opatření (zákazy) postupně zpřísňovala.
Pro možnost pořádání akce s hromadnou účastí veřejnosti bylo rozhodující opatření Usnesení Vlády ČR ze dne
8.10.2020 č. 400/2020 Sb, kterým byly zakázány hromadné akce v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších
prostorech. Tradiční akce podobné poutím byly zakázány zcela.
S ohledem na zhoršující se vývoj šíření virového onemocnění přistoupila Vláda ČR k dalšímu zpřísnění a
Usnesením Vlády ČR č. 424/2020 Sb. byl na období 22.10.2020 do 3.11.2020 zakázán volný pohyb osob a mimo
jiné uzavřena většina provozoven služeb a maloobchodní prodej. Zakázána byla konzumace alkoholu na veřejně
přístupných místech.
Aktuálně vyhlášený zákaz volného pohybu osob platí do 3.11.2020. Adventní trhy mají plánované zahájení od
27.11.2020 a započetí výstavby od 17.11.2020. Přestože se jeví, že je zde tedy teoretická možnost, že by mohlo
být konání adventních trhů povoleno, není tomu tak.

PROMO PLANET, s.r.o.
Cornovova 904/52
618 00 Brno

IČ: 27718409
DIČ: CZ27718409
www.promoplanet.cz

Vycházíme z opakovaných sdělení představitelů Vlády ČR, kteří již avizovali prodloužení nouzového stavu.
Konkrétně premiér dne 24.10.2020 i ministr zdravotnictví dne 25.10.2020 prohlásili, že prodloužení nouzového
stavu považují za nezbytné. Současně byla sdělena informace, že i kdyby došlo ke zlepšení vývoje šíření
onemocnění, přijatá opatření budou trvat nejméně další měsíc.
I v případě, že by došlo ke zlepšení epidemiologické situace, není možné očekávat úplné uvolnění do zahájení
Adventu na Zelňáku. Případné uvolnění (které ovšem s jistotou nenastane) by mohlo znamenat snad jen
uvolnění zákazu volného pohybu osob na shromažďování maximálně 20 osob ve vnějších prostorách, jak platilo
v prvních dnech trvání nouzového stavu.
Shrnuto, epidemiologická situace a přijatá opatření Vlády ČR neumožní v roce 2020 konání Adventu na Zelňáku
ve formátu, v jakém je akce definována uzavřenou koncesní smlouvou. Mrzí nás to, ale tuto skutečnost jako
projev vyšší moci musíme všichni přijmout a akci Advent na Zelňáku 2020 navrhujeme zrušit pro nemožnost její
realizace.
V době, kdy nemocnice a zdravotnický personál kolabují pod náporem nemocných osob, není možné přijmout
jiné rozhodnutí. Konání adventních oslav v tomto formátu, byť by jejich konání bylo formálně možné, by bylo
společensky mimořádně neodpovědným krokem.
Věříme ve Vaše pochopení nastalé mimořádné situace a žádáme o změnu uzavřené koncesní smlouvy ze dne
27.8.2018, číslo jednací MCBS/2018/0144588/GRIE, mezi společností Společnost pro Advent na Zelňáku a
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed tak, abychom byli zproštění plnění vyplývajícího
z uzavřené koncesní smlouvy pro rok 2020 a aby zanikla povinnost úhrady koncesního poplatku pro rok 2020
pro nemožnost konání akce Advent na Zelňáku v roce 2020 z důvodu zásahu vyšší moci.
V souvislosti s projednáním výše uvedené žádosti prosíme o odložení splatnosti koncesního poplatku za
ročník 2020 (obou částí úplaty) vyplývající z uvedené koncesní smlouvy na 28.2.2021.
I přes vynaložené náklady, které nám vznikly s přípravami akce, které probíhají každoročně již od února 2020,
dále bezúplatně řešíme jakoukoli možnost podpory našich prodejců s řemeslným zbožím, kteří tento rok neměli
možnost prodávat a pro které je tato situace v mnoha případech fatální. Připravujeme jejich on-line prezentaci,
kde by byla pro návštěvníky k dispozici jejich nabídka zboží. Dále jsme připraveni jakkoli pomoci s technickým
zabezpečením a obsazením prodejních míst nabízených z vaší strany v rámci centra Brna.
V případě jakýchkoli dotazů, potřeby doplnění informací jsme k dispozici.
V Brně dne 28.10.2020
Společnost pro Advent na Zelňáku, zastoupená jednajícím subjektem

Mgr Michael Kafka

Digitálně podepsal Mgr Michael Kafka
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Čislo jednací: MCBS/2018/0144588/GRIE
Koncesní smlouva
na koncesí s názvem

,,Advent na Zelňáku"
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
sídlo:

Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

zastoupená:

Bc. Martin Landa, starosta městské části

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
kontaktní osoba:

dále jen ,,zadavatel?
a

Společnost pro Advent na Zelňáku
Jednající na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 7. 2018 vedoucím společníkem
PROMOPLANET s.r.o.

vedoucí společník:
PROMOPLANET s.r.o.

Sídlo: Cornovova 904/52, 618 00 Brno
Ič0: 27718409
zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54266
zastoupená: Mgr. Michal Kafka, jednatel
číslo účtu:

druhý společník
Tradiční zvykoslovný spolek, z.s.
sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3 , 60200 Brno
IČO: 03042588
zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Brně, spisová značka L 19871
jednající: Eva Skácelová, předsedkyně
dále jen ,,dodavatel?

společně jako ,,smluvní strany?

W

uzavřeli tuto koncesní smlouvu v souladu s ustanovením § 174 a souv. zákona č. 134/2016
sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ,,smlouva?) v následujícím znění:
I.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění organizace a kompletní každoroční realizace tradičních adventních
trhů (dále také jen ,,Akce") v letech 2018 až 2022 (jednotlivé kalendářní roky, během nichž bude
Akce realizována, jsou dále také označeny jako ,,ročník"), s cílem oživit náměstí Zelný trh v centru
Brna vánočními trhy s doprovodným kulturním programem nazvaným ,,ADVENT NA ZELŇÁKU?, a
to dle podmínek této smlouvy.
II.

Předmět smlouvy

1) Dodavatel se zavazuje pro zadavatele zajišťovat organizaci a kompletní realizaci adventních trhů
v letech 2018 až 2022 v lokalitě náměstí Zelný trh, p. č. 397 k. ú Město Brno, a to v souladu s
podmínkami uvedenými v této smlouvě, zadávací dokumentací koncese na organizaci adventních
trhů, nabídkou předloženou dodavatelem, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými
závaznými technickými a bezpečnostními normami, podmínkami uvedenými ve vyjádřeních
příslušných orgánů veřejné moci a jiných dotčených subjektů.
2) Dodavatel se zavazuje platit zadavateli za provozování adventních trhů platbu ve výši a za
podmínek stanovených v čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3) Zadavatel přenechává dodavateli právo braní užitků vzniklých z provozování adventních trtíů,
konkrétně z poskytnutí prodejních míst na trzích jednotlivým prodejcům či jiným osobám
zajišťujícím provoz prodejních stánků a dalších umisťování zařízení, jakož i výnosy z dalších
činností dodavatele v rámci pořádání adventních trhů dle této Smlouvy.
lll.

Práva a povinností Dodavatele

1) Dodavatel se zavazuje zajistit realizaci Akce v čase ujednaném v této Smlouvě, vždy jedenkrát do
roka, vtermínech a podmínkách specifikovaných touto Smlouvou, na pozemku p. č. 397 k. ú
Brno - Zelný trh, na výměre náměstí. Realizací adventních trhů se rozumí jejich kompletní
organizace a realizace jejich přípravy a průběhu, zejména zajištění technických a programových
aktivit, zajištění souvisejících technických služeb, jakož i příprava a zajištění kulturního programu
s názvem ,,ADVENT NA ZELŇÁKU" a dalších doplňkových akcí.
2) Dodavatel se zavazuje zajistit realizaci výběrových řízení prodejců na všechny ročníky Akce, a to
včetně prezentace na webových stránkách www.vanocenazelnaku.cz, www.adventnaze!naku a
www.adventnitrhynazelnaku.cz ; prodejci na akci musí být vybírání v souladu s okruhem

sortimentu, který stanoví tato smlouva, a podle předem jasně deklarovaných kritérií, schválených
Odborem kanceláře starosty a vnějších vztatíů ÚMČ Brno-střed.
3) Dodavatel se zavazuje k dodržení sortimentu na stáncích a prodejních místech, který je stanoven
ta kto :

slaměné vánoční ozdoby, barvení látek malbou na hedvábí i jiné látky, batikou či modrotiskem,
perníkář v regionálních vzorech, keramika točená i modelovaná včetně regionálně příslušných
stylů, kamenina, tkané vlněné výrobky, dřevěné valašské nádobí, vitráže, zvonařství, výrobky z
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přírodního korku, mašlička, kožešníci, skláři - foukané vánoční ozdoby i sklo užitkové a dekorační,
lesní zelené sklo, šperkař - šperk kovaný, skleněný, stříbrný, formičky na cukroví, astrologie a
věštění budoucnosti, potřeby pro lazebnu - vonné soli, kované hlavolamy, malíři - i portréty
přímo na místě, svíčkaři - svíčky lité, točené, máčené, cínaři - nádobí, šperk, vojáčci, platnéři a
zbrojíři, kořenáři, medaři, mýdlaři, kameníci, řezbáři, dráteníci, kováři, květinářky, živé ryby,
vánoční stromky, jmelí, chvojí, občerstvení - jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje.
4) Dodavatel se zavazuje k uzavření smluv s vybranými prodejci (min. 92, max. 119 prodejců),
přičemž smlouvy musí obsahovat upozornění na chování prodejců v místě konání Akce
(požadavky správce komunikace, požadavky Krajské hygienické stanice JM kraje se sídlem v E3rně,
Krajské veterinární správy či Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Nařízení statutárního
města Brna č. 1/2002, kterým se vydává ,,Tržní řád").

5) Dodavatel se zavazuje zajistit nepřekročení celkového počtu stánků a prodejních míst na každém
z ročníku Akce, který je stanoven takto:
dreveriý stánek 2,4 x 2 m - max. 91 ks
dřevěný gastro stánek 3 x 3 m - max. 8 ks

vlastní stánky prodejců - max. 17 ks + 1 prodejní místo pro prodej živých ryb + 1 prodejní
místo pro prodej vánočních stromků, jmelí a chvojí + 1 místo vyhrazené pro atrakce pro
děti

Počet vlastních stánků je možné v jednotlivých kategoriích - prodejního sortimentu, navyšovat a
ponižovat, při respektování čl. Ill. odst. 3, a to s výjimkou sortimentu občerstvení. Dodavatel je
oprávněn v případě zájmu prodejce poskytnout prodejci rozšíření prodejního místa.

6) Dodavatel se zavazuje k zajištění plánků všech ročníků Akce - plánek podléhá schválení Odborem
kanceláře starosty a vnějších vztatíů ÚMČ Brno-střed.

7) Dodavatel se zavazuje k zajištění a úhradě montáže a demontáže tržiště včetně rozvodů el.
energie, a to v počtu stánků a prodejních míst na každý ročník Akce dle odst. 4 tohoto článku.
8) Dodavatel se zavazuje ke kompletní technické správě a organizace trhu a parkování v areálu
tržiště po dobu konání každého ročníku Akce včetně úhrady nákladů s tím spojených.
9) Dodavatel se zavazuje ke kompletnímu zajištění a úhradě doprovodného kulturního, osvětového
a zábavného programu každého ročníku Akce, tj. zajištění pódia, ozvučení, osvětlení a zázemí
(mobilní šatna), dále zajištění účinkujících, moderátora, pořadatelské služby, oznámení programu
orgánům veřejné moci, správcům autorských poplatků a úhrada těchto poplatků, program musí
kromě hudebních a divadelních vystoupení obsahovat seznámení veřejnosti s tradicemi a zvyky
oslav vánočních svátků a seznámení veřejnosti s tradičními řemesly a rukodělnými výrobky,
atrakce pro děti; na den 5. 12. každého ročníku Akce bude do programu zařazeno žehnání
Mikulášům, na den 23. 12. každého ročníku Akce rozdávání dárků zástupci objednatele; kulturní,
osvětový a doprovodný program podléhá před zveřejněním schválení Odboru kanceláře starosty
a vnějších vztahů ÚMČ Brno-střed.

10) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit ostrahu každého ročníku Akce - ostraha bude realízována
od okamžiku předání prostoru Akce k přípravě a realizaci Akce dodavateli, do okamžiku zpětného
převzetí prostoru Akce po jejím skončení a následné demontáží prodejních stánků a souvisejících
prvků zadavateli dodavatelem. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí alespoň 2 pracovníků ostrahy
v době od 20:00 do 08:00 každého dne konání Akce.

11) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit průběžný každodenní pravidelný a řádný úklid prostoru
tržiště a likvidaci odpadu z prodávaného a nabízeného zboží a občerstvení na akci, tzn. včetně
dostatečného množství odpadních košů (a to včetně těch na tříděný odpad, kdy takový odpad

rovněž tříděně, ekologicky likviduje) a jejich častého vynášení (frekvenci případně může určit
objednatel) po celou dobu konání každého ročníku Akce, dále se zavazuje k průběžnému úklidu
sněhu ode dne převzetí místa Akce do dne jeho předání Zadavateli.

12) Dodavatel se zavazuje podílet se na zajištění jednotného vratného systému obalů na nápoje pro
akci v rámci vánočních trhů pořádaných v centru města Brna, a to v součinnosti s Turistickým
informačním centrem města Brna, nebude-li dohodnuto jinak.

13) Dodavatel se zavazuje vytvořit jednotný manuál pro prodejce týkající se zejména sjednocení
vizuálního stylu prodejních stánků, zákazu reprodukované hudby u prodejních stánků, zákazu
umísťování přídavných cedulí či stojanů mimo prodejní stánky, aj. Dodavatel manuál předloží
objednateli kodsouhlasení nejpozději 7 dnů před vyhlášením výběrového řízení na obsazení
jednotlivých prodejních míst.
14) Dodavatel se zavazuje k uhrazení veškeré spotřebované el. energie související s přípravou,
konáním a ukončením Akce a veškerých plateb souvisejících se zajištěním elektrického připojení.
15) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit pojištění odpovědnosti za škodu při přípravě, realizaci a
ukončení každého ročníku Akce.

16) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit mobilních WC v počtu min. 4 ks (celkem), a to jak pro
prodejce (uzamykatelné), tak pro návštěvníky - včetně pravidelného a dostatečného servisu, a to
na každý ročník Akce.

17) Dodavatel se zavazuje zajistit publicitu na vlastních informačních materiálech včetně webové
prezentace ke každému ročníku Akce na www.vanocenazelnaku.cz, www.adventnazelnaku.cz a
www.adventnitrhyí'íazelnaku.cz a na materiálech spolupracujících organizací - grafická a
obsahová podoba propagačních materiálů podléhá schválení Odborem kanceláře starosty a
vnějších vztahů ÚMČ Brno-střed.
18) Dodavatel se zavazuje zajistit každý ročník neomezení průjezdu zásobovacích VOZLI V době pro
zásobování povolené.

19) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit označení vozidel řemeslníků, prodejců a účinkujících po
všechny ročníky Akce.

20) Dodavatel se zavazuje poskytnout prostor pro prezentaci chráněným dílnám, neziskovému
sektoru, charitě a školkám a školám ve všech ročnících Akce.

21) Dodavatel se zavazuje zajistit zadavateli a jím zřizovaným organizacím bezplatné umístění
propagačních a reklamních materiálů, bannerů a panelů na jimi pořádané Akce a aktivity, včetně
partnerŮ těchto akcí, a to ve všech ročnících Akce.
22) v případě, že dojde k porušení povinností sjednaných čl. Ill odst. 1 této smlouvy a z tohoto
důvodu dojde třetí osobou k udělení sankce, pokuty či vzniku nároku na náhradu škody, zavazuje
se dodavatel k zaplacení těchto sankcí či náhrady škod.
23) Dodavatel se zavazuje umožnit zadavateli umístit po celou dobu konání každého ročníku Akce
maximálně 3 vlastní prodejní stánky (nad rámec celkového počtu min. 92, max. 119 stánků a
prodejních míst na akci), které zadavatel může přenechat kvyužití neziskovým organizacím a
charitě. Konkrétní výběr místa umístění 3 vlastních prodejních stánků pro neziskové organizace
resp. charitu je právem zadavatele, které zadavatel uplatní nejpozději do 31. 10. příslušného
kalendářního roku konání Akce. Pokud zadavatel toto právo neuplatní, platí, ze pro příslušný
kalendářní rok zaniká.

Umístění těchto 3 stánků bude dodavatelem zpoplatněno takto: prodejce uhradí dodavateli
paušální poplatek za zajištění a spotřebu elektrické energie dle příkonu odpovídajícímu danému
prodejnímu sortimentu dle všeobecných podmínek pro prodejce. Sortiment na těchto 3 stáncích
bude zadavatelem písemně nahlášen dodavateli nejpozději do 30. 10. příslušného kalendářního

í

roku konání Akce přičemž sortiment musí být dodavatelem písemně schválen nejpozději před
zahájením prodeje zboží.

24) Dodavatel se zavazuje zařadit vystoupení hudebníků a skupin, kteří jsou zapojeni do projektu
zadavatele Music Point, v hlavním programu každého ročníku Akce, a to za následujících
podmínek:

minimální počet vystoupení je 20, maximální počet vystoupení po dobu Akce je 25;
požadavky na zařazení do programu musí být dodavateli předány nejpozději do 30. 10. v
daném roce;

dodavatel na svoje náklady zajistí ozvučení, osvětlení a pořadatelskou službu odpovídající
charakteru Akce;

dodavatel každému vystupujícímu vyplatí honorář za vystoupení ve výši 1.000,- Kč (v případě,
ze se jedná o vícečlenný hudební soubor, je uvedená částka vyplacena pro celý soubor
dohromady).

Počátek Akce je stanoven vjednotlívých ročnících stanoven následovně: 23. 11. 2018, 22. 11.
2019, 20. 11. 2020, 19. 11. 2021 a 18. 11. 2022 a ukončení 23. prosince (nestanoví-li Rada
městské části Brno-střed jinak) příslušného kalendářního roku v lokalitě Náměstí Zelný trh, p. č.
397 k. ú Brno. Provozní doba Akce je stanovena denně od 10.00 do 20.00 hod., v případě zájmu
prodejců od 9.00 hod maximálně do doby stanovené jako maximální doba pro prodej dle
aktuálně platného nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává ,,Tržní řád" pro
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25) Dodavatel se zavazuje dodržet daný harmonogram Akce.

danou lokalitu.

Dodavatel je povinen na své náklady přepravit, umístit v místě plnění smlouvy a užít pro účely
této smlouvy 35 ks prodejních stánků (2,4 m X 2 m) a 4 ks stánků pro občerstvení (3 m X 3 m), a
užít je po dobu trvání každého ročníku Akce. Montáž, demontáž a přeprava 35 ks prodejních
stánků jsou nákladem dodavatele. Skladování stánků je nákladem zadavatele. Stánky vydá
zadavatel po dohodě sdodavatelem vdostatečné době před konáním každého ročníku Akce.
Dodavatel je povinen zajistit dopravu a předání dotčených stánků do místa skladování nejpozději
do 27. 12. příslušného kalendářního roku trvání Akce. Místem skladování je sklad na ulici

dohodnuto jinak.

28) Dodavatel se zavazuje Zadavateli vždy nejpozději do 15. 2. každého kalendářního roku dodat
zprávu o pr'ůběhu uplynulého ročníku Akce a její vyhodnocení, a tuto následně se Zadavatelem na
společně uskutečněné schůzce projednat, v termínu schůzky určeném po dohodě smluvních
stran, a nedojde-li k dohodě, v termínu určeném Zadavatelem, zpravidla nejpozději do 15. 3.
daného kalendářního roku.

29) Dodavatel se dále zavazuje vždy nejpozději do 31. 8. každého kalendářního roku zpracovat a
předložit Zadavateli písemný návrh na konkrétní podobu následujícího ročníku Akce, s výjimkou
prvního ročníku {rvárií Akce, kde se toto datum určuje na 31. 10. 2018. Zadavatel může
požadovat jako podmínku, aby konkrétní podoba následujícího ročníku Akce byla tematická, tj.
týkala se bezprostředně tématu, které zadavatel zvolí. Zadavatel se zavazuje předložený návrh
projednat a sdělit Dodavateli případné připomínky. Obdržené připomínky, pokud jsou v souladu s
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26) Dodavatel se zavazuje zajistit dostatečný časový prostor pro instalaci vánoční výzdoby náměstí,
strpět dovoz a instalaci vánočního stromu (vánoční strom, jeho instalace a odvoz jsou nákladem a
odpovědností zadavatele), vánočního betlému, včetně stánků a pódía (pro instalaci výzdoby
stánků cca 2,5 dne, pro instalaci výzdoby pódia cca 1,5 dne) a zajistit možnost instalace výzdoby
stánků v termínu před zahájením Akce a to na základě vzájemné domluvy se Zadavatelem;
27) Dodavatel se zavazuje umístit prodejní stánky způsobem, dle přílohy č. 1 této smlouvy - Plánek
umístění stánků a to včetně jejích umístění dle funkce stánků (zejm. gastro stánky), nebude-li

l

Václavská v E3rně.

účetní doklady související s koncesí ve smyslu této Smlouvy.
IV.

Výše koncesního poplatku, práva a povínnosti zadavatele

1) Dodavatel se zavazuje, vedle dalších závazků vyplývajících ztéto smlouvy, poskytnout
zadavateli úplatu (koncesní poplatek) ve výši 1,900.000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion devět
set tisíc korun českých bez DPH) (dále v textu také ,,koncesní poplatek") za každý ročník konání
Akce podle této smlouvy. Ktéto úplatě bude připočteno DPH ve výši stanovené aktuálními
právními předpisy. Vyplácení úplaty bude probíhat pro každý z ročníků následujícím způsobem:
První část úplaty pro daný ročník Akce ve výši 60 % uhradí Dodavatel do 15. 11. daného
kalendářního roku. Pro první ročník Akce bude úplata uhrazena nejpozději do 30 dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy.

Druhá část úplaty pro daný ročník Akce ve výši 40 % uhradí Dodavatel vždy nejpozději do
15. 2. následujícího kalendářního roku po skončení příslušného ročníku Akce.

l

touto Smlouvou, je Dodavatel povinen zapracovat do návrhu a zaslat opravený návrh zadavateli
tak, aby vždy nejpozději do 15. 10. daného kalendářního roku konání Akce mohla být mezi
smluvními stranami uzavřena oboustranně odsouhlasená písemná dohoda o konkrétní podobě
nadcházejícího ročníku Akce. Součástí návrhu předkládaného Dodavatelem musí být, kromě
schématu rozložení umisťovaných zařízení, návrhu komunikační kampaně a stránek dle čl. Ill
odst. 1 a 14 této Smlouvy, návrhu technického zabezpečení Akce a dalších skutečností
vyplývajících z této Smlouvy, vždy i kulturní program na nadcházející ročník Akce a úprava
nedostatků zjištěných v předchozích ročnících Akce. Za účelem dosažení dohody podle předchozí
věty se smluvní strany zavazují poskytovat si veškerou nezbytnou součinnost, včetně závazku
Dodavatele k účasti na ústních jednáních o návrhu dohody, budou-li potřebná. Smluvní strany si
ujednávají, ze taková ústní jednání budou probíhat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vždy v
sídle Zadavatele. V případě, že se strany nedohodnou na předložených návrzích, resp.
připomínkách k nim, ani do 31. 10. daného kalendářního roku, uskuteční se Akce obdobně dle
předchozího ročníku Akce, tj. podle této Smlouvy a v jejím rámci dle dohody o konkrétní podobě
předchozího ročníku; část dříve uzavřené dohody specifikující kulturní program se při tom použije
přiměřeně s tím, ,že kulturní program bude v tomto případě realizován tak, aby byl kvantitativně a
kvalitativně srovnatelný s kulturním programem obsaženým v dříve uzavřené dohodě.
30) Dodavatel se zavazuje po skončení posledního ročníku Akce dle této Smlouvy, nejpozději však do
dne 31.1.2023, předložit Zadavateli řádný a úplný přehled obratu vzniklého v souvislosti s koncesí
podle této Smlouvy, a to za celou dobu účinnosti této Smlouvy včetně rozpisu po jednotlivých
ročnících Akce. Požádal-Ii jej o to Zadavatel ve Ihůtě 30 dní ode dne obdržení přehledu podle
předchozí věty, je Dodavatel povinen k tomuto přehledu, popř. k jeho částem určeným
Zadavatelem, bez zbytečného odkladu Zadavateli poskytnout též kopie příslušných účetních
dokladů prokazujících skutečnosti uvedené v tomto přehledu. Obrat Dodavatele pro účely
přehledu dle tohoto odstavce vypočítává v souladu s ust. § 175 zákona o veřejných zakázkách (tj.
do požadovaného obratu zahrnuje všechny skutečnosti vyplývající z tohoto ustanovení, popř.
vyplývající z jiného příslušného ustanovení příslušného právního předpisu, došlo-li po uzavření
této Smlouvy ke změně v právních předpisech dotýkající se odkazovaného ustanovení). Za
účelem splnění povinnosti podle tohoto odstavce se Dodavatel zavazuje též archivovat veškeré
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Úplata podle tohoto odstavce Zadavateli nepřísluší za ty roky trvání smlouvy, v nichž nebyly
adventní trhy uskutečněny z důvodů výlučně na straně zadavatele. Dodavatel výslovně bere na
vědomí, ze uzavírá závazek dle této smlouvy na roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022, tj. nikoliv
pouze na jeden nebo některé z uvedených kalendářních let, byť je výše ceny koncesního
poplatku stanovena co do let konání Akce.

2) Zadavatel se zavazuje zajistit bezúplatně za účelem konání každého ročníku Akce pro
Dodavatele určený prostor Zelného trhu na dobu konání Akce ve stavu způsobilém k užívání
účelem sjednaným touto Smlouvou a to nejpozději 10 dní před zahájením Akce dle čl. Ill odst.

26 této Smlouvy. Časový prostor od předání tržiště do zahájení Akce je určen pro přípravu

V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné posunou Ihůty o dobu, po kterou není
možné vůbeg nebo jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí, provádět úkony potřebné k předání
určené lokality Zelného trhu, ledaže se smluvní strany v takovém případě operativně dohodnou

i

i

Dodavatel se zavazuje toto prostranství předat zpět v původním stavu Zadavateli po skončení
daného ročníku Akce, nejpozději však do 5 dnů od ukončení Akce.

l

tržiště a provádění s tímto spojených činností.

l

0 předání a zpětném převzetí místa konání Akce bude mezi smluvními stranami vyhotoven
písemný protokol, jehož součástí bude i popis stavu a fotodokumentace místa konání Akce při

i

jinak.

jeho předání a zpětném převzetí.

3) Zadavatel se zavazuje zajistit, aby po dobu konání každého ročníku Akce nebyla tato Akce
narušena jakoukoli činností, kterou může Zadavatel ovlivnit.

'i

X 2 m) a 4 ks stánků pro občerstvení (3 m X 3 m) ve vlastnictví zadavatele k dočasnému užívání
po dobu trvání ročníku Akce, tj. od 23. 11. 2018, 22. 11. 2019, 20. 11. 2020, 19. 11. 2021 a

i

4) Zadavatel se zavazuje přenechat dodavateli k dočasnému užívání 35 ks prodejních stánků (2,4 m

18. 11. 2022 do 23. 12. příslušného roku trvání Akce a to nejpozději k okamžiku předání tržiště
Zadavatele dodavateli příslušného roku trvání Akce.

stánků pódia, vánočního stromu a betlému na všechny ročníky Akce dle odsouhlaseného

l

5) Zadavatel se zavazuje zajistit a uhradit vánoční výzdobu náměstí a její instalaci, včetně výzdoby

j

návrhu obou smluvních stran.

.1

l

6) Zadavatel se zavazuje zajistit min. 3 parkovacích míst tak, aby vdobě konání Akce mohli
parkování na uvedených parkovacích místech na Zelném trhu využívat primárně účinkující

l
l

i
l

7) Zadavatel se zavazuje zajistit dostatečné elektrické připojení a odběr energie dle specifikace
odsouhlasené oběma stranami pro pódium, prodejní stánky, stánky s občerstvením a vánoční
dekorace na dobu od tj. od 23. 11. 2018, 22. 11. 2019, 20. 11. 2020, 19. 11. 2021 al8. 11. 2022
do 23. 12. příslušného roku trvání Akce. Odebraná elektrická energie je nákladem dodavatele.
8) Zadavatel se zavazuje poskytnout bezplatný prostor na propagaci všech ročníků Akce v
reklamních či informačních médiích zadavatele; Zadavatel se zavazuje poskytnout bezplatně
k užívání internetové domény www.vanocenazelnaku.cz, www.adventriazelnaku.cz
a
www.advetnitrhynazelnaki;.cz k propagaci Akce; Obsah domén je povinen dodavatel

l

v programu Akce.

l
l

l:
l

9) Zadavatel se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu součinnost s Městskou Policií, hasičským
záchranným sborem a Technickými sítěmi města Brna, a.s. a zajistit nahlášení a potřebná
povolení k realizaci Akce vůči všem dotčeným subjektům.

1.

konzultovat se Zadavatelem.

l

/

10) Zadavatel se zavazuje zajistit vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace na dobu přípravy
/ ukončení a konání všech ročníků Akce a k zajištění přechodného dopravního značení a výjimek
k vjezdu na Zelný trh na dobu přípravy / ukončení a konání všech ročníků Akce.
11) Zadavatel se zavazuje písemně reagovat na jednotlivá podání dodavatele, jejichž obsahem bude
žádost o schválení jednotlivých dokumentů, které se vztahují k činnosti dodavatele dle této
smlouvy. Nebude-li dodavateli doručena písemná reakce zadavatele do 30-ti pracovních dnů
ode dne doručení podání dodavatele na podatelnu zadavatele má se za to, ze zadavatel
k podání dodavatele nemá výhrad a souhlasí s jeho obsahem.
12) Zadavatel se zavazuje zajistit dopravní značení pěší zóny a zákazy vjezdu automobilům do
prostoru konání Akce.

13) V případě, ze po dobu trvání závazku dojde ke zvýšení obecné míry inflace za předchozí

kalendářní rok před trvání Akce (s výjimkou prvního ročníku konání Akce) stanovené Českým
statistickým úřadem o více než 3 % za rok, zavazuje se Dodavatel k navýšení koncesního
poplatku dle odstavce I. tohoto článku smlouvy o navýšení koncesního poplatku za příslušný rok
o relativní výši inflace pro příslušný rok konání Akce.
V.

Úhrady a finanční vypořádání
1) Každá ze smluvních stran realizuje svoje povinnosti, stanovené v čl. III a IV této Smlouvy na vlastní
náklady.

2) Dodavatel se zavazuje zaplatit zadavateli poplatek za koncesi za podmínek dle čl. IV. této
smlouvy.

3) Příjmy vzniklé z provozování adventních trhů, konkrétně z poskytnutí stánků a prodejních míst na
trzích jednotlivým prodejcům či jiným osobám zajišťujícím provoz prodejních stánků a dalších
umisťování zařízení, jakož i výnosy z dalších činností dodavatele v rámci pořádání adventních trhů
dle této Smlouvy, jsou příjmem dodavatele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
4) Zadavatel neuhradí dodavateli žádné náklady, které vzniknou v souvislosti s konáním jednotlivých
ročníků Akce a nebudou předmětem smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré instalované reklamní plochy v rámci všech
ročníků Akce a odsouhlasit veškeré reklamní, prezentační a prodejní během všech ročníků Akce.
Odsouhlasení provede Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů. Bez souhlasu nemohou být
Akce realizovány.

6) Příjmy za poskytnutí reklamních ploch a příjmy z poskytnutí prostorů pro komerční prezentaci
jsou příjmem dodavatele, nejedná-li se o obchodní či jiné partnery zadavatele či jím zřízené
organizace.
Vl.

Doba trvání závazku, ukončení závazku

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne její účinnosti do 31. 12. 2022, kromě
povinností dle této smlouvy stanovené dodavateli týkající se vyúčtování Akce, v tomto smyslu je
den konce smlouvy stanoven na 30. 3. 2023.

2) Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím této doby Ize tuto
Smlouvu ukončit rovněz písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva zaniká též z jiných důvoíJů
stanovených zákonem.

í

i

3) Tato smlouva může být ukončena výpovědí bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran,
i

výpovědní doba činí 8 měsíců.

4) Odstoupit Ize z důvodů popsaných v článku Vl. odstavec 4 a v článku Vll. odstavec 4 této smlouvy,
přičemž písemné vyhotovení odstoupení musí být doručeno druhé ze smluvních stran, a to bud'
osobně, datovou schránkou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V pochybnostech o
doručování se má za to, ze zásilka byla doručena třetího dne po jejím předání poštovní přepravě.
5) Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro případ, ze z důvodů vyšší moci, tedy z
důvodu, které nele?í na jeho straně a není schopen je ovlivnit, bude dodavateli znemožněno
užívat plochu Zelného trhu nebo její část pro smlouvou sjednaný účel (havarijní stavy apod.). Pro
tento případ strany výslovně sjednávají, ze dodavateli nenáleží nárok na smluvní pokutu dle
článku Vll. této smlouvy. Odstoupení je účinné doručením, není-li uvedeno jinak.
Vll.

Smluvní pokuty

1) V případě, že dodavatel nedodrží závazné plnění vycházející z této Smlouvy, je zadavatel povinen
dodavatele písemně vyzvat kodstranění protismluvního resp. protiprávního stavu. Pokud
dodavatel přes písemnou výzvu zadavatele protismluvní resp. protiprávní stav nenapraví ve Ihůtě
určené v písemné VÝZVě zadavatelem (Ihůta nesmí být kratší než 3 kalendářní dny od doručení
výzvy), je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno

Akce uskutečněna.

3) Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní
straně. Doručení se děje bud' osobně, datovou schránkou nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence. V pochybnostech o doručování se má za to, ;že zásilka byla doručena třetího dne po jejím
předání poštovní přepravě.

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, jakož ani právo zadavatele i
nadále požadovat splnění povinnosti dodavatele, k níž se zaplacená smluvní pokuta váže.
5) Z důvodu porušení shora vyjmenovaných povinností, pro které je smluvní strana oprávněna po
druhé žádat smluvní pokutu, je smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
Vlll.

ZávěreČná ustanovenÍ

1) Právní vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se spravují právním řádem České
republiky, zejména zákonem. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů.

2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, ,ťe tato smlouva, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma
informací uvedených v §7- §11 tohoto zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

l

2) Dojde-li k výpovědi nebo ukončení této smlouvy dodavatelem z důvodu na jeho straně po dobu
jejího trvání, nebo odstoupení od smlouvy zadavatelem zdůvodů závažného porušení této
smlouvy dodavatelem nebo jejím soustavným porušováním, zavazuje se dodavatel k platbě
smluvní pokuty ve výši alikvotní částky, která se vypočítá násobkem ceny dle čl. IV. 1 této
smlouvy a počtu let, které zbývají do konce plnění této smlouvy, v nichž nebyla, resp. nebude

l

sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

koncesním podmínkám, avšak konečnou interpretační přednost má smlouva.
IX.

Doložka schválení dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením č. RMČ/2018/201/52 Rady městské části města

Brna, Brno-střed, na 201. sc(nůzi, konané dne 06.08.2018.

l

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv
vcelém jejím znění. Dodavatel prohlašuje, že nic vtéto smlouvě nepodléhá obchodnímu
tajemství, a že dává souhlas ke zveřejnění všech údajů, které jsou v ní o něm zveřejněny.
4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí bezvýhradně s jejím
obsahem a že jim nejsou známy skutečnosti bránící jejímu uzavření. Rovněž prohlašují, že tato
smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nevýhodných podmínek pro některou
ze smluvních stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5) Ustanovení této smlouvy je možno měnit nebo doplňovat jen formou písemných dodatků za
dodatek výslovně označených, průběžně číslovaných a podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, a to jen tehdy, nebrání-li změně příslušná ustanovení zákona o zadávání
vere3ných zakázek (zejm. ust. § 222 a souv.) nebo jiné relevantní právní předpisy.
6) Dodavatel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti s právním titulem adekvátním krytí
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli nebo třetím osobám - návštěvníkům
Akce na majetku nebo zdraví a to po celou dobu trvání závazku s pojistnou částkou plnění ve výši
minimálně 5.000.000 Kč. Dodavatel může splnění této podmínky prokázat i předložením
pojistného certifikátu resp. pojístky na příslušný nadcházející kalendářrí rok a v prvním roce
trvání závazku na tento rok. Nesplnění této povinnosti, bez ohledu na ustanovení této smlouvy o
smluvních pokutách, rnůže mít za následek okamzité odstoupení od smlouvy zadavatelem.
7) Jakákoliv jiná případná předběžná ujednání týkající se této smlouvy dohodnuté smluvními
stranamí pred uzavřením této smlouvy ztrácí platnost a účinnost.
8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých dva stejnopisy jsou určeny pro
zadavatele a jeden pro dodavatele
9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a stává se účinnou dnem
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny Ihůty sjednané v této
smlouvě se případně váží ke dni iejí platnosti.
10) Skutečnosti, které uvedl dodavatel v nabídce koncesního řízení, jsou pro něj závazné po dobu
trvání této smlouvy a smí se od ních odchýlit jen tehdy, dovolí-li tak zadavatel. V případě, ze
zadavatel zjist5 že plnění této smlouvy je v rozporu s nabídkou dodavatele, může od této smlouvy
odstoupit a to i bez předchozího upozornění učiněného dodavateli.
11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou jako je)í příloha č. 2 í koncesní podmínky koncesního řízení
,,Advent na Zelňáku" z nichž tato smlouva vzešla. V případě výkladových různic se přihlédne i ke

Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1- Plánek umístění stánků

Příloha č. 2 - Zadávací podmínky

Příloha č. 3 - pojistka resp. pojistný certifikát
Příloha č. 4 - smlouva o společnosti - kopie
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Bc. Martin Landa
zadavatel

starosta M(: Brno-střed
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koncesního řízení

,lIl

Zadávací podmínky a vymezení postupu
Ve smyslu ust. § 180 a souv. zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ,,ZZVZ?)

i

i

,,Advent na Zelňáku"

StatutárnÍ město Br,no
Městská část Brno-střed

se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ: 44992785

1li

Zastoupena Martinem Landou, starostou městské části

l

1.

1

li
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1. Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele
Zadayatel

Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

l

Sídlo

Dominíkánská 2, 601 69 Brno

l

IČO

44992785

Dl(:

CZ44992785

Profil Zadavatele

Oprávněná osoba zadavatele
Osoba pověřená admínistrací

Martin Landa, starosta městské části
Michal Čermák

koncesního řízení

Veškeré dotazy je třeba směřovat na kontaktní osobu ve věci koncese, která zajístí poskytnutí
kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu od příslušných osob a čínít tak dle Ei 98 ZZ%/Z.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této kvalifíkační dokumentace a v jejich přílohách

vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této koncese.

Osoba pověřená admirístrací koncesního rízení zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele
s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jíné pověřené
osoby zadavatele) a je v souladu s Ei 43 ZZVZ pověřena prováděním úkonů podle zákona v tomto

zadávacím řízení, a to včetně přijímaní případných námítek.

Zástupce zadavatele komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemné.
Písemná komunikace mezi zadavatele, resp. Zástupcem zadavatele a dodavatelem musí probíhat
vždy
prostřednictví e-mailu jana.plechlova@brno-stred.cz. Nebo skrze elektronický nástroj
zadavatele E-zak.
Kompletní koncesní dokumentace je k dispozici neomezeným a přímým dálkovým přístupem na

profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/

2. Předmět koncese, předpokládaná hodnota
Předmětem koncese je zajíštění realizace tradičních adventních trhů vobdobí 2018 až 2022
koncesionářem v úzké spolupráci se zadavatelem, konaných vždy jednou ročně tj. 23. 11. 2018, 22.
11. 2019, 20. 11. 2020, 19. 11. 2021 a 18. 11. 2022 do 23. 12. příslušného roku na náměstí Zelný trh v

městě Brně, městské části Brno-střed.
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Realízací adventních trhů se rozumí jejich kompletní organizace a realizace jejich přípravy a průběhu,
zejména zajíštění technických a programových aktivit, zajíštění souvisejících technických služeb, jakož
í příprava a zajíštění kulturního programu a dalších doplňkových akcí.
í

Podrobnou specifikaci předmětu koricese obsahuje koncesní smlouva, která tvoří přílohu této
koncesní dokurnentace.

Kompletní realizací adventních trhů koncesionářem se rozumí zejména:
příprava, organizace a realizace adventních trhů

realizace výběrového řízení a uzavření smluv s prodejci
dodržení sortímentu na stáncích a prodejních místech
zajištění plánku adventních trhů
zajíštění a úhrada montáže a demontáže tržiště včetně rozvodů el. Energie
kompletní technická správa a organizace trhu a parkování pro účinkující v areálu tržíště po
dobu konání adventních trhům včetně úhrady nákladů s tím spojených
kompletní zajíštění a úhrada doprovodného kulturního, osvětového a zábavného programu
zajíštění a úhrada ostrahy adventních trhů
zajištění a úhrada úklidu prostoru tržiště včetně likvidace odpadu po dobu konání adventních
trhů

úhrada veskeré spotřebované el. energie související s přípravou, konáním a ukončením akce a
veškerých plateb souvísejících se zajištěním elektrického připojení
zajíšt4ní a úhrada pojíštění odpovědností za škodu při přípravě, realizaci a ukončení
zajištění a úhrada mobilních WC v počtu min. 4 ks, a to jak pro prodejce (uzamykatelnél tak
pro návštěvníky - včetně pravidelného a dostatečného servisu
zajištění publicity na vlastních informačních materíálech včetně webové prezentace na
poskytnutí prostoru pro prezentaci chráněným dílnám, neziskovému sektoru, charítě a?
školkám a školám

zajistí objednatelí a jím zřizovaným organizacím bezplatné umístění propagačních a
reklamních materiálů, bannerů a panelů na jimi porádané akce a aktivíty, včetně partnerů
těchto akcí

umožnění objednateli umístit po celou dobu konání adventních trhů maximálně 3 vlastní
prodejní stánky
zařazení vystoupení hudebníků a skupín, kteří jsou zapojeni do projektu objednatele Music
Poínt v hlavním programu

dodavatel se zavazuje zajistit dostatečný časový prostor pro instalaci vánoční výzdoby
náměstí, včetně stánků a pódia
dodavatel je oprávněn pověřit činnostmi dle této smlouvy třetí osobu dle svého uvážení.

Prodejní stánky budou umístěny dle plánku, vč. jejich případného funkčního určení (zejm.
stánky gastro), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Všechny výše uvedené podmínky realizace adventních trhů jsou nákladem koncesionáře.
Koncesíonář předloží návrhy realizovatelných inovačních prvků týkajících se např. výzdoby trhů,
pódía, doplňkových atrakcí či propagace se zachováním jednotné grafiky Zadavateli ke schválení.
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Zadavatel poskytne dodavateli součinnost v průběhu konání adventních trhů, a to zejména:
Zajistí užívání prostoru Zelného trhu na dobu konání adventních trhů
V rámci možností zadavatele zajístí omezení rušivé čínnosti na do!u konání adventních trhů

Přenechá dodavateli kdočasnému užívání 35 ks prodejních stánků a 4 ks stánků pro
občerstvení ve vlastnictví Zadayatele

Zajístí a uhradí vánoční výzdobu náměstí včetně stánků a pódia dle odsouhlaseného návrhu
obou stran

Zajístí min. 3 parkovacích míst tak, aby je v době konání adventních trhů mohlí využívat
především účinkující

Zajistí dostatečné elektrické připojení a odběr energie dle specifikace odsouhlasené oběma
stranamí pro pódium, prodejní stánky, stánky s občerstvením a vánoční dekorace na dobu
l

konání adventních trhů

Poskytne bezplatně prostor na propagaci adventních trhů vreklamních čí ínformačních

Zajistí v nezbytném rozsahu součinnost s MP, HZS a Techníckýmí sítěmí města Brna, a.s. a
zajistní nahlášení a potřebná povolení k realizace adventních trhů všem dotčeným subjektům
Zajístí vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace na dobu přípravy a ukončení
adventních trtu:í, přechodného dopravního značení a výjímek k vjezdu na Zelný trh

l

médiích zadavatele

Zajistí průchodnost prostor Zelného trhu

Poskytne bezplatně kpropagaci adventních trhů ínternetové domény
y?.advent@Bzel@aku.cz a w?itrhynazeln@ku,<::?;
Předá nejpozději 10 dní před zahájením akce prostor Zelného trhu Dodavateli za účelem
přípravy adventních trhů a s tím spojených čínností
Zajistí dopravní značení pěší zóny a zákazu vjezdu automobílů do místa konání adventních
trhů

Zajistí vánoční výzdobu stánků a náměstí, vánoční strom a betlém

Podrobnou specifikaci práv a povinností Zadavatele a Dodavatele koncese obsahuje koncesní
smlouva, která tvoří přílohu této koncesní dokumentace.

3. Doba plnění a místo plnění koncese
Doba plnění: Zadavatel chystá uzavřít smlouvu na dobu určitou, a to do konce roku 2022
ode dne účínností koncesní smlouvy dle § 179 ZZVZ
Místo plnění: Náměstí Zelný trh, p. č. 397 k. ú Město Brno

Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná. Místo plnění je veřejně přístupné.

l

4. Klasifikace předmětu koncese
Název

Hlavní kód CPV

Organízace akcí
Organizace kulturních akcí

79952100-2

l

l

79952100-3
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5. Druh koncese

i

Koncese na služby

6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu koncesní smlouvy, která je součástí této
dokumentace. Viz příloha č.1.

Dodavatel doplní do návrhu smlouvy pouze údaje označené slovy DOPLNí DODAVATEL, která
jsou žlutě podbarvena. Text návrhu smlouvy je závazný a nesmí být níjak měněn, kromě míst
k tomu označených výše uvedeným způsobem.

7. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel vylučuje variantní řešení.

8. Požadavky na proRázání kvalifikarp
Kvalífikovaným dodavatelem (koncesíonářem) pro plnění předmětu koncese bude dodavatel
(koncesíonář), který prokáže splnění:
1) základní způsobílostí dle § 74 ZZVZ,
2) profesní způsobilosti dle Ei77 ZZVZ,
3) technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ.

8.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepříhlíží,

b)

má v České republíce nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojíštění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidací, protí němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné sítuací podle právního řádu
země sídla dodavatele.
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Je-Ii dodavatelem právnícká osoba, musí podmínku podle písm. a) zákona splňovat tato právnic:ká
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnícká osoba, musí podmínku podle písm. a) zákona splňovat:
* tato právnická osoba,

* každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

* osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárrím orgánu dodavatele.

Splnění podmínek základní způsobílostí ve vztahu k České republíce prokáže dodavatel předložením
níže uvedených dokladů (rnůže se jednat o kopie dokladů):
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) a písemného čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b),
c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),

d)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d),

e)

výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
ze není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zaháJerí zadávárí této koncese.
s.z. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

a) přeďložení výpNsu z obchodního rejstříku, pokud je dodavatel v obchodním rejstříku zapsán
(doklad ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení koncesního řízení, doložení kopíe dokladu),
b) předložení dokladu, ze je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu koncese, a to
doložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména d?okladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění čí licencí vztahující se k předmětu plnění
(doložení kopie dokladu).

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje profesní způsobilost dle písm. a) každý dodavatel
samostatně.

8.3. Technická způsobilost dle § 79 ZZVZ

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky před
zahájením zadávárí koncese s uvedením jejich rozsahu a doby plnění včetně uvedení ceny a doby
jejích poskytnutí a ídentifíkace objednatele, o realizaci všech níže uvedených služeb.

Zadavatel požaduje doložením min. 1 významných služeb poskytnuté dodavatelem za posledrí 3 roky
před zahájením zadávání koncese včetně uvedení ceny a doby jejích poskytnutí a identifíkace
objednatele.
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Významnou službou pro potřeby splnění tohoto kvalifikačního požadavku se myslí komplexní
organizační realizace adventních trhů (tj. trhů v období adventu) na odpovědnost dodavatele, na
nichž bylo alespoň 100 prodejních stánků s převážně vánočnírí sortimentem (tj. více než 80%
sortimentu) saktivním prodejem po celou dobu konání adventních trtíů, vánočním stromem a
ozvučeným podíem s kulturním programem, a které se konaly ve městě nad 100.000 tis. obyvatel.
Seznam významných služeb musí obsahovat k dodavatelem uvedené referencí mínímálně tyto údaje:
název zakázky/referenční služby, termín realízace od/do, identífikační údaje objednatele včetně
kontaktní osoby a telefonického spojení na kontaktní osobu, a dále popís služeb dostatečně
prokazující splnění požadované technícké kvalifíkace pro jednotlivé reference.
Zadavatel může ověřovat pravdivost poskytnutých referencí a žádat jejich vysvětlení.
8.4. Ekonomická způsobilost dle § 78 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby obrat dodavatele dosahoval vobdobí 2 účetních období

předcházejících tomuto zadávacímu řízení alespoň výše 4. 000.000,- Kč.

9. Forma pro&azování splnění kvalífikace
Splnění kvalífikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vsouladu a za podmínek stanovených v § 228 ZZVZ nebo předložením certífikátu
vydaného v rámcí systému certífikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 234
ZZVZ, případně předložením dokladů o kvalífikaci dle § 86 ZZVZ.

10. Prokáyání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Prokazování splnění části kvalifikace prostředníctvím jiných osob se řídí § 83 a násl. ZZVZ. V případě
prokazování splnění části kvalifikace prostředníctvím jiné osoby je tak dodavatel povínen předložit
veškeré doklady požadované v § 83 odst. 1 ZZVZ. V případě, ze bude dodavatel prokazovat splnění
ekonomické způsobilosti dle ust. § 78 ZZVZ resp. čl. 8.4. této zadávací dokumentace jínou osobou,
požaduje zadavatel, aby dodavatel í jiná osoba neslí společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřeiné zakázky a do nabídky tento závazek přiložíli.

11. Hodnotící kritéria a způsob hodnočení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny koncesního poplatku v Kč za koncesi
bez DPH uvedená v čl. IV. 1 koncesní smlouvy (přílohy č. 1 této zadávací dokumentace).

12. Nejvýhodnější nabídka je nabídka toho z účastníků koncesního řízení, jenž nabídne nejvyšší
odměnu koncesionáře - koncesního poplatku v Kč4 bez DPH.
ag

g

13. Z a(]aVaCl Ihůta
1 Mř'l@ 1« le

Zadavatel stanovil dle § 40 zadávací Ihůtu na 4 měsíce.
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Nabídka dodavatele do koncesrího řízení bude podána výhradně velektronické podobě skrze

l:

14. Požadavky na zpracování nabídky
elektronícký nástroj zadavatele E-ZAK.
Nabídka bude obsahovat: Návrh koncesní smlouvy

1) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace a související dokumenty (např. závazky jinýcti osob
podílet se na plnění koncese);

2) Vyplněný návrh koncesní smlouvy - příloha č. 1 zadávacích podmínek; Zadavatel doporučuie
návrh koncesní smlouvy podepsat osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
3) Případně jiné lístiny a dokumenty

15. Termín a místo podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí dne 23. července 2018 v 12:00 hod. Za včasné doručení

odpovídá dodavatel.

Ačkoliv dle ust. % 109 není zadavatel povinen pořádat veřejné otvírání nabídek, pro zvýšení
transparentosti zadávacího Hzení tak činí a stanovuje veřejné otevírání nabídek na den konce Ihůty
pro podání nabÍdek ihned po Jejím konci. Otvírání elektronicky podaných nabíďek proběhne na
li

adrese Statutárn( město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

16. Přílohy
1.

PŘíLOHA č. 1: Návrh koncesní smlouvy

2.

PŘÍLOHA Č. 2: Plánek rozmístění stánků na trhu

W«' L.kŘ alkn-!!M
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V Brně, dne ...'.:......'a'....'....

Martin Landa, starosta městské části Brno-střed
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Příloha č. %

Koncesní smlouva
na koncesi s názvern

l

,,Advent na Zelňáku"

Statutární město E!rno, městská část Brno-střed
sídlo:

Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

zastoupená:

Martín Landa, starosta městské části

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

kontaktní osoba:

l

l

dále jen ,,zadavatel?

l

a

il

li

DOPLNÍ ÚČASTNÍK
sídlo: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
IČ: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

zapsaná: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
zastoupená: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
číslo účtu: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
dále jen ,,dodavatel?

Sb, o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ?,smlouval') v následujícím znění:

1

li

uzavřeli tuto koncesní smlouvu v souladu s ustanovenírn § 174 a souv. zákona č. 134/2Oí6

l

společně jako ,,smluvní strany?

1.

Účel smlouvy

trhů (dále také jen ,,akce?) v letech 2018 az 2022 (jednotlívé kalendářní roky, během níchž bude
akce realizována, jsou dále také označeny jako ,,ročník"), s cilem ožívít náměstí Zelný trh v centru
Brna vánočními trhy s doprovodným kulturním programem nazvaným ,,ADVENT NA ZELŇÁKU?, a
to dle podmínek této smlouvy.

ii.

Předmět smlouvy

!) Dodavatel se zavazuje pro zadavatele zajišťovat organízaci a kompletní realízací adventních trhů
v letech 2018 až 2022 v lokalitě náměstí Zelný trh, p. č. 397 k. ú Město Brno, a to v souladu s
podmínkamí uvedenými v této smlouvě, zadávací dokumentací koncese na organizaci adventních
trhů, nabídkou předloženou dodavatelem, obecně závaznými právními předpisy, jakož í jínými
závaznýmí technickýmí a bezpečnostnímí normami, podmínkami uvedenýmí ve vyjádřeních
příslušných orgánů veřejné moci a jiných dotčených subjektů (dále v textu jen ,,Akce?);
2) Dodavatel se zavazuje platit zadavatelí za provozovaní adventních trhů platbu ve výší a za
podmínek stanovených v čl. IV odst. 1 této smlouvy;

3) Zadavatel přenechává dodavateli právo braní užitků vzniklých z provozování adventních trhů,
konkrétně z poskytnutí prodejních míst na trzích jednotlívým prodejcům čí jíným osobám
zajišťujícím provoz prodejních stánků a dalších umisťování zařízení, jakož i výnosy z dalších čínností
dodavatele v rámci pořádání adventních trhů dle této Smlouvy.
m.

Práva a povinnosti Dodavatele

1) Dodavatel se zavazuje zajistit realizaci Akce v čase ujednaném v této Smlouvě, vždy jedenkrát do
roka, v termínech a podmínkách specífikovaných touto Smlouvou, na pozemku p. č. 397 k. ú Brno
- Zelný trh, na výměře náměstí. Realízací adventních trhů se rozumí jejích kompletní organizace a
realizace jejich přípravy a průběhu, zejména zajištění technických a programových aktivít, zajištění
souvísejících techníckých služeb, jakož i příprava a zajíštění kulturního programu snázvem
,,ADVENT NA ZELŇÁKU" a dalších doplňkových akcí.

2) Dodavatel se zavazuje zajistit realizaci výběrových řfzení prodejců na všechny ročníky akce, a to
včetně prezentace na webových stránkách www.vanocenazelnaku.cz, www.adventnazelnaku a
www.cidv<.ntnítrhynazelnaku.cz ; prodejci na akci musí být vybírání v souladu s okruhem
sortimentu, který stanoví tato smlouva, a podle předem jasně deklarovaných krítérií, schválených
Odborem kanceláře starosty a vnějších vztahů ÚMČ Brno-střed;

3) Dodavatel se zavazuje k dodržení sortímentu na stáncích a prodejních místech, který je stanoven
takto:

slaměné vánoční ozdoby, barvení látek malbou na hedvábí i jiné látky, batikou čí modrotiskem,
perníkář v regionálních vzorech, keramíka točená í modelovaná včetně regíonálně příslušných
2
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Účelem smlouvy je zajištění organizace a kompletní každoroční realizace tradičních adventních

přírodního korku, mašlička, kožešníci, skláří - foukané vánoční ozdoby í sklo užitkové a dekorační,
lesní zelené sklo, šperkař - šperk kovaný, skleněný, stříbrný, formíčky na cukroví, astrologíe a
věštěrí budoucnosti, potřeby pro lazebnu - vonné soli, kované hlavolamy, malíří - i portréty přímo
na místě, svíčkaří - svíčky lité, točené, máčené, cínaři - nádobí, šperk, vojáčcí, platnéři a zbrojíří,

l

stylů, kamenína, tkané vlněné výrobky, dřevěné valašské nádobí, vitráze, zvonařství, výrobky z

kořenáři, medaři, mýdlaří, kameníci, řezbáří, dráteníci, Í<ováři, květínářky, žívé ryby, vánoční
l

stromky, jmelí, chvojí, občerstvení - jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje;

4) Dodavatel se zavazuje k uzavření smluv s vybranýmí prodejcí (min. 92, max. 119 prodejců), přičernž
smlouvy musí obsahovat upozornění na chování prodejců v místě konání akce (poz?adavky správce
komunikace, požadavky Krajské hygienícké stanice JM kraje se sídlem v Brně, Krajské veterínární
správy či Státní zemědělské a potravínářské ínspekce, Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002,

l

ročníku akce, který je stanoven takto:
drevěný stárlek 2,4 x 2 m - max. 91 ks
dřevěný gastro stánek 3 x 3 m - max. 8 ks

l

5) Dodavatel se zavazuje zajistit nepřekročení celkového počtu stánků a prodejních míst na každém z

l

kterým se vydává ,,Tržní řád");

vlastní stánky prodejců - max. 17 ks + 1 prodejní místo pro prodej živých ryb + 1 prodejní
místo pro prodej vánočních stromků, jmelí a chvojí + 1 místo vyhrazené pro atrakce pro
děti

Počet vlastních stánků je možné v jednotlívých kategoríích - prodejního sortímentu, navyšovat a
ponížovat, při respektování čl. Ill. odst. 3, a to s výjimkou sortimentu občerstvení. Dodavatel je
oprávněn v případě zájmu prodejce poskytnout prodejci rozšíření prodejního místa.
6) Dodavatel se zavazuje k zajištěrí plánků všech ročníků akce - plánek podléhá schválení Odborem
kanceláře starosty a vnějších vztahů ÚM(: Brno-střed;

7) Dodavatelsezavazujekzajištěníaúhraděmontážeademontážetržištěvčetněrozyodůel.energie,
a to v počtu stánků a prodejních míst na kazdý ročník akce dle odst. 4 tohoto článku;
8) Dodavatel se zavazuje ke kompletní technické správě a organizace trhu a parkování v areálu tržíště
po do5u konání každého ročníku akce včetně úhrady nákladů s tím spojených;
9) Dodavatel se zavazuje ke kompletnímu zajíštění a úhradě doprovodného kulturního, osvětového a
zátiavného programu každého ročníku akce, tj. zajíštění pódía, ozvučení, osvětlení a zázemí
(mobilní šatna), dále zajištění účinkujících, moderátora, pořadatelské sluzby, oznámení programu
orgánům veřejné moci, správcům autorských poplatků a úhrada těchto poplatků, program musí
kromě hudebních a divadelních vystoupení obsahovat seznámení veřejnosti s tradícemí a zvyky
oslav vánočních svátků a seznámení veřejnosti s tradičními řemesly a rukodělnými výrobky, atrakce
pro dětí; na den 5.12. bude do programu zařazeno žehnání Mikulášům, na den 23.12. rozdávání
dárků zástupcí objednatele; kulturní, osvětový a doprovodný program podléhá před zveřejněním
schválení Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahu ÚMČ Brno-střed;
10) Dodavatel se zavazuje zajístit a uhradit ostra5u každého ročníku akce - ostraha bude realizována
od okamžíku předání prostoru Akce k přípravě a realízaci akce dodavatelí, do okamžiku zpětného
převzetí prostoru Akce po jejím skončení a následné demontáži prodejních stánků a souvisejících
prvků zadavateli dodavatelem. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí alespoň 2 pracovníků ostrahy
v době od 20:00 do 08:00 každého dne konání Akce.

11) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit průběžný každodenní pravídelný a řádný úklíd prostoru
tržišt:ě a likvidaci odpadu z prodávaného a nabízeného zboží a občerstvení na akci, tzn. včetně

l

l
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dostatečného množství odpadních košů (a to včetně těch na tříděný odpad, kdy takový odpad
rovněž tříděně ekologicky líkvíduje) a iejich častého vynášení (frekvencí případně může určít
objednatel) po celou dobu konání každého ročníku Akce, dále se zavazuje k průběžnému ůklidu
sněhu ode dne převzetí místa Akce do dne jeho předání Zadavateli;
12) Dodavatel se zavazuje podílet se na zajištění jednotného vratného systému obalů na nápoje pro
akci v rámci vánočních trhů pořádaných v centru města Brna, a to v součinnosti s Turistíckým
ínformačním centrem města Brna, nebude-li dohodnuto jinak
13) Dodavatel se zavazuje vytvořit jednotný manuál pro prodejce týkající se zejména sjednocení
vízuálního stylu prodejních stánků, zákazu reprodukované hudby u prodejních stánků, zákazu
umísťování přídavných cedulí či stojanů mímo prodejní stánky, aj. Dodavatel manuál předloží
objednateli kodsouhlasení nejpozději 7 dnů před vyhlášením výběrového řízení na obsazení
jednotlivých prodejních míst.
14) Dodavatel se zavazuje k uhrazení veškeré spotřebované el. energie související s přípravou, konáním
a ukončením akce a veškerých plateb souvísejících se zajíštěním elektrického připojení;
15) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradít pojíštění odpovědnosti za škodu při přípravě, realízací a
ukončení každého ročníku akce;

16) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradít mobilních wc v počtu min. 4 ks (celkem), a to jak pro
prodejce (uzamykatelné), tak pro návštěvníky - včetně pravidelného a dostatečného servísu, a to
na každý ročník akce;
17) Dodavatel se zavazuje zajístit publícítu na vlastních informačních materiálech včetně webové
prezentace ke každému ročníku akce na wwyy.varíppe,naze!Ba%?g,,czy www.adventnazel,naku,,qz? a
www.a,dventniirhyna,zelnakuicz a na materíálech spolupracujících organizací - grafická a obsahová
podoba propagačních materiálů podléhá schválení Odborem kanceláře starosty a vnějších vztahů

ÚMČ Brno-střed;
18) Dodavatel se zavazuje zajistít každý ročník neomezení průjezdu zásobovacích vozů v době pro
zásobování povolené;
19) Dodavatel se zavazuje zajistit a uhradit označení vozidel řemeslníků, prodejců a účínkujících po
všechny ročníky akce;

20) Dodavatel se zavazuje poskytnout prostor pro prezentací chráněným dílnám, neziskovému
sektoru, charítě a školkám a školám ve všech ročnících akce;

21) Dodavatel se zavazuje zajistit zadavatelí a jím zřizovaným organízacím bezplatné umístění
propagačních a reklamních materiálů, bannerů a panelů na jimi pořádané akce a aktivity, včetně
partnerů těchto akcí, a to ve všech ročnících akce;
22) v případě, ze dojde k porušení povinností sjednaných čl. Ill. odst. 1 této smlouvy a z tohoto důvodu
dojde třetí osobou k udělení sankce, pokuty či vzniku nároku na náhradu škody, zavazuje se
dodavatel k zaplacení těchto sankcí či náhrady škod;
23) Dodavatel se zavazuje umožnit zadavateli umístit po celou dobu konání každého ročníku akce
maximálně 3 vlastní prodejní stánky (nad rámec celkového počtu mín. 92, max. 119 stánků a
prodejních míst na akci), které zadavatel může přenechat kvyužití neziskovým organízacím a
charítě. Konkrétní výběr místa umístění 3 vlastních prodejních stánků pro neziskové organízace
resp. charítu je právem zadavatele, které zadavatel uplatní nejpozději do 31.10. příslušného
kalendářního roku. Pokud zadavatel toto právo neuplatní, platí, ze pro příslušný kalendářní rok
zaníká.

Umístění těchto 3 stánků bude dodavatelem zpoplatněno takto: prodejce uhradí dodavateli
paušální poplatek za zajíštění a spotřebu elektrické energie dle příkonu odpovídajícímu danému
4
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prodejnímu sortímentu dle všeobecných podmínek pro prodejce. Sortiment na těchto 3 stáncích
bude zadavatelem písemně nahlášen dodavatelí nejpozdějí do 30.10. příslušného kalendářního
roku příčemž sortíment musí být dodavatelem písemně schválen nejpozději před zahájením
prodeje zboží;

24) Dodavatel se zavazuje zařadit vystoupení hudebníků a skupin, kteří jsou zapojení do projektu
zadavatele Music Poínt, v hlavním programu každého ročníku akce, a to za následujících podmínek:
minimální počet vystoupení je 20, maximální počet vystoupení po dobu akce je 25;
požadavky na zařazení do programu musí být dodavateli předány nejpozdějí do 30. 10. v
daném roce;

dodavatel na svoje náklady zajistí ozvučení, osvětlení a pořadatelskou službu odpovídající
dodavatel každému vystupujícímu vyplatí honorář za vystoupení ve výší 1.000,- Kč (v případě,
ze se jedná o vícečlenný hudební soubor, je uvedená částka je vyplacena pro celý soubor

l

l

charakteru akce;

dohromady);

il

Počátek Akce je stanoven v jednotlivých ročnících stanoven následovně: 23. 11. 2018, 22. 11.

l

l

l

25) Dodavatel se zavazuje dodržet daný harmonogram Akce,

l

2019, 20.. 11. 2020,19. . :ll. 2021 al8.. 11. 2022 a ukončení 23. prosínce (nestanoví-li Rada

městské částí Brno-střed jínak) příslušného kalendářního roku v lokalítě Náměstí Zelný trh, p. č.
397 k. ú Brno. Provozní doba akce je stanovena denně od 10.00 do 20.00 hod., v případě záimu
prodejců od 9.00 hod maxímálně do doby stanovené jako maxímální doba pro prodej dle
aktuálně platného nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává ,,Tržní řád? pro
danou lokalitu;

Dodavatel je povínen na své náklady přepravit, umístít v místě plnění smlouvy a užít pro účely této
smlouvy 35 ks prodejních stánků (2,4 m X 2 m) a 4 ks stánků pro občerstvení (3 m X 3 m), a užít je
po dobu trvárí každého ročníku akce. Montáž, demontáž a přeprava 35 ks prodejních stánků jsou
nákladem dodavatele. Skladování stánků je nákladem zadavatele. Stánky vydá zadavatel po
dohodě sdodavatelem vdostatečné době před konáním každého ročníku akce. Dodavatel je
povinen zajistit dopravu a předání dotčených stánků do místa skladování nejpozději do 27.12.
příslušného roku trvání Akce. Místem skladování je sklad na ulicí Václavská v Brně.

26) Dodavatel se zavazuje zajístít dostatečný časový prostor pro ínstalací vánoční výzdoby náměstí,
strpět dovoz a instalaci vánočního stromu (vánoční strom, jeho instalace a odvoz jsou nákladem a
odpovědností zadavatele), vánočního betlému, včetně stánků a pódía (pro ínstalaci výzdoby stánků
cca 2,5 dne, pro instalací výzdoby pódia cca i,5 dne) a zajistit možnost ínstalace výzdoby stánků
v termínu před zahájením akce a to na základě vzájemné domluvy se Zadavatelem;

27) Dodavatel se zavazuje umístit prodejní stánky způsobem, dle přílohy č. 1 této smlouvy - Plánek
umístění stánků a to včetně jejích umístění dle funkce stánků (zejm. gastro stánky), nebude-li
dohodnuto jinak.

l
l
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28) Dodavatel se zavazuje Zadavateli vždy nejpozději do 15.2. každého roku dodat zprávu o průběhu
uplynulého ročníku Akce a její vyhodnocení, a tuto následně se Zadavatelem na společně
uskutečněné sctíůzce projednat, v termínu schůzky určeném po dohodě smluvních stran, a
nedojde-Ii k dohodě, v termínu určeném Zadavatelem, zpravidla nejpozdějí do 15.3. daného roku;
29) Dodavatel se dále zavazuje vždy nejpozději do 31.8. každého roku zpracovat a předložit Zadavateli
písemný návrh na konkrétní podobu následujícího ročníku Akce, s výjimkou prvního ročníku trvání
akce, kde se toto datum určuje na 31.10.2018. Zadavatel může požadovat jako podmínku, aby
konkrétní podoba následujícího ročníku Akce byla tematícká, tj. týkala se bezprostředně tématu,
které zadavatel zvolí. Zadavatel se zavazuje předložený návrh projednat a sdělit Dodavatelí

případné př'ipomínky. Obdízíené připomínky, pokud jsou v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel
povinen zapracovat do návrhu a zaslat opravený návrh zadavateli tak, aby vždy nejpozději do
15.10. daného roku mohla být mezi smluvními stranamí uzavřena oboustranně odsouhlasená

písemná dohoda o konkrétríí podobě nadcházejícího ročníku Akce. Součástí návrhu předkládaného
Dodavatelem musí být, kromě schématu rozložení umísťovaných zařízení, návrhu komunikační
kampaně a stránek dle čl. lll odst. 1 a 14 této Smlouvy, návrhu technického zabezpečení Akce a
dalšícti skutečností vyplývajících z této Smlouvy, vždy í kulturní program na nadcházející ročník
Akce a úprava nedostatků zjíštěných v předchozích ročnících Akce. Za účelem dosažení dohody
podle předchozí věty se smluvní strany zavazují poskytovat si veškerou nezbytnou součinnost,
včetně závazku Dodavatele k účastí na ústních jednáních o návrhu dohody, budou-li potřebná.
Smluvní strany si ujednávají, ze taková ústní jednání budou probíhat, nedohodnou-li se smluvní
strany jínak, vždy v sídle Zadavatele. V případě, ze se strany nedohodnou na předložených návrzích,
resp. připomínkách k nim, ani do 31.10. daného roku, uskuteční se Akce obdobně dle předchozího
ročníku Akce, tj. podle této Smlouvy a v jejím rámci dle dohody o konkrétní podobě předchozího
ročníku; část dříve uzavřené dohody specifikující kulturní program se při tom použije přiměřeně s
tím, ze kulturní program bude v tomto případě realizován tak, aby byl kvantitatívně a kvalitatívně
srovnatelný s kulturním programem obsaženým v dříve uzavřené dohodě;

30) Dodavatel se zavazuje po skončení posledního ročníku Akce dle této Smlouvy, nejpozději však do
dne 31.1.2023, předložit Zadavateli rádný a úplný přehled obratu vzniklého v souvislostí s koncesí

podle této Smlouvy, a to za celou dobu účinností této Smlouvy včetně rozpisu po jednotlívých
ročnících Akce. Požádal-Ií jej o to Zadavatel ve Ihůtě 30 dní ode dne obdížení přehledu podle
předchozí věty, je Dodavatel povínen k tomuto přehledu, popř. k jeho částem určeným
Zadavatelem, bez zbytečného odkladu Zadavateli poskytnout též kopíe příslušných účetních
dokladů prokazujících skutečností uvedené v tomto přehledu. Obrat Dodavatele pro účely
přehledu dle tohoto odstavce vypočítává v souladu s ust. § 175 zákona o veřejných zakázkách (tj.
do požadovaného obratu zahrnuje všechny skutečností vyplývající z tohoto ustanovení, popř.
vyplývající z jiného příslušného ustanovení příslušného právního předpísu, došlo-lí po uzavření této
Smlouvy ke změně v právních předpisech dotýkající se odkazovaného ustanovení). Za účelem
splnění povínnosti podle tohoto odstavce se Dodavatel zavazuje též archívovat veškeré účetní
doklady související s koncesí ve smyslu této Smlouvy.

IV.

Výše koncesního poplatku, práva a povinnost[ zadavatele

1) Dodavatel se zavazuje, vedle dalších závazků vyplývajících z této smlouvy, poskytnout zadavateli
úplatu (koncesní poplatek) ve výši DOPLNí LlčASTNíK Kč bez DPH (slovy DOPLNí účASTNíK
korun českých bez DPH) (dále v textu také ,,koncesní poplatek?) za každý ročník konání Akce
podle této smlouvy. K této úplatě bude přípočteno DPH ve výši stanovené aktuálními právními
předpisy. Vyplácení úplaty bude probíhat pro každý z ročníků následujícím způsobem:
První část úplaty pro daný ročník akce ve výši 60 % uhradí Dodavatel do 15.11. daného
roku. Pro první ročník akce bude úplata uhrazena nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy.
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Druhá část úplaty pro daný ročník akce ve výši 40 % uhradí Dodavatel vždy nejpo;zději do
15.2. následujícího roku po skončení příslušného ročníku akce.

Úplata podle tohoto odstavce Zadavateli nepřísluší za ty roky trvání smlouvy, v nichž nebyly
adventní trhy uskutečněny z důvodů výlučně na straně zadavatele. Dodavatel výslovně bere na
vědomí, že uzavírá závazek dle této smlouvy na roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022, tj. nikolív
pouze na jeden nebo některé z uvedených kalendářních let, byť je výše ceny koncesního poplatku

Smlouvy. Časový prostor od předání tržiště do zahájení Akce je určen pro přípravu tržiště a

l
l

2) Zadavatel se zavazuje zajistit bezúplatně za účelem konání každého ročníku akce pro Dodavatele
určený prostor Zelného trhu na dobu konání akce ve stavu způsot»ílém kužívání účelem
sjednaným touto Smlouvou a to nejpozdějí 10 dní před zahájením Akce dle čl. III odst. 26 této

l

stanovena co do let konání akce.

provádění s tímto spojených čínností.

Dodavatel se zavazuje toto prostranství předat zpět v původrím stavu Zadavatelí po skončení

li

V případě nepříznívých klimatíckých podmínek je možné posunou Ihůty o dobu, po kterou není
možné vůbec, nebo jen s vynaložením nepřiměřeného úsílí, provádět úkony potřebné k předání
určené lokalíty Zelného trhu, ledaže se smluvní strany v takovém případě operativně dohodnou

l

l

daného ročníku akce, nejpozději však do 5 dnů od ukončení Akce.

jinak.

O předání a zpětném převzetí místa konání Akce bude mezí smluvními stranami vyhotoven
písemný protokol, jehož součástí bude í popis stavu a fotodokumentace místa konání Akce při
jeho předám a zpětném převzetí.

3) Zadavatel se zavazuje zajistit, aby po dobu konání každého ročníku Akce nebyla tato Akce
narušena jakoukolí činností, kterou rnůže Zadavatel ovlivnít;

4) Zadavatel se zavazuje přenechat dodavateli k dočasnému užívání 35 ks prodejních stánků (2,4 m
X 2 m) a 4 ks stánků pro občerstvení (3 m X 3 m) ve vlastníctví zadavatele k dočasnému užívání
po dobu trvání ročníku akce, tj. od23. 11. 2018,22.. 11. 2019,20.. 11. 2020,19. 11. 2021 a 18. 11.
2022 do 23. 12, příslušného roku trvání Akce a to nejpozději kokarnžiku předání tržíště

i

5) Zadavatel se zavazuje zajistít a uhradít vánoční výzdobu náměstí a její ínstalací, včetně výzdoby
stánk,ů pódia, vánočního stromu a betlému na všechny ročníky akce dle odsouhlaseného návrhu

i

Zadavatele dodavateli příslušného roku trvání Akce.;

obou smluvních stran;

6) Zadavatelsezavazujezajistitmín.3parkovacíchmísttak,abyvdoběkonáníakcemohliparkování
na uvedených parkovacích místech na Zelném trhu využívat primárně účinkující v programu Akce;
7) Zadavatel se zavazuje zajístít dostatečné elektrické připojení a odběr energíe dle specífikace
odsouhlasené oběma stranami pro pódíum, prodejní stánky, stánky s občerstvením a vánoční
dekorace na dobu od tj. od 23. 11. 2018, 22. 11. 2019, 20. 11. 2020, 19. 11. 2021 al8. 11. 2022
do 23. 12. příslušného roku trvání Akce. Odebraná elektrícká energie je nákladem dodavatele.
8) Zadavatel se zavazuje poskytnout bezplatný prostor na propagaci všech ročníků akce v
reklamních či informačních médíích zadavatele; Zadavatel se zavazuje poskytnout bezplatně
kužívání internetové domény www.vanocenazelnaku.cz, www.adventnazelnaku.cz a

www.advet,nitrhynazelnaku.cz k propagaci akce; Obsah domén je povinen dodavatel konzultovat
se Zadavatelem.
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9) Zadavatel se zavazuje zajistít v nezbytném rozsahu součinnost s Městskou Policií, hasičským
záchranným sborem a Techníckými sítěmí města Brna, a.s. a zajístít nahlášení a potřebná
povolení k realizaci akce vůčí všem dotčeným subjektům;
10) Zadavatel se zavazuje zajístit vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace na dobu přípravy /
ukončerí a !conání všech ročníků akce a k zajíštění přechodného dopravního značení a výjimek k
vjezdu na Zelný trh na dobu přípravy / ukončení a konání všech ročníků akce;
11) Zadavatel se zavazuje písemně reagovat na jednotlivá podání dodavatele, jejichž obsahem bude
žádost o schválení jednotlívých dokumentů, které se vztahují k činností dodavatele dle této
smlouvy. Nebude-Ii dodavatelí doručena písemná reakce zadavatele do 30-ti pracovních dnů ode
dne doručení podání dodavatele na podatelnu zadavatele má se za to, z'e zadavatel k podání
dodavatele nemá výhrad a souhlasí s jeho obsahem;

12) Zadavatel se zavazuje zajístit dopravní značení pěší zóny a zákazy vjezdu automobilům do
prostoru konání Akce.

13) Vpřípadě, že po dobu trvání závazku dojde ke zvýšení obecné míry inflace za předchozí
kalendářní rok před trvání Akce (s výjímkou prvního ročníku konání Akce) stanovené Českým
statístíckým úřadem o více než 3 % za rok, zavazuje se Dodavatel k navýšení koncesního poplatku
dle odstavce I. tohoto článku smlouvy o navýšení koncesního poplatku za příslušný rok o relativní
výší inflace pro příslušný rok konání Akce.
V.

Úhrady a finanční vypořádání

1) Každá ze smluvních stran realizuje svoje povínnosti, stanovené v čl. Ill a IV této Smlouvy na vlastní
náklady.

2) Dodavatel se zavazuje zaplatít zadavateli poplatek za koncesí za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
3) Příjmy vzníklé z provozování adventních trhů, konkrétně z poskytnutí stánků a prodejních míst na
trzích jednotlívým prodejcům či jíným osobám zajišťujícím provoz prodejních stánků a dalších
umisťování zařízení, jakož i výnosy z dalších činností dodavatele v rámcí pořádání adventních trhů
dle této Smlouvy, jsou příjmem dodavatele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
4) Zadavatel neuhradí dodavatelí žádné náklady, které vzníknou v souvíslostí s konáním jednotlívých
ročníků akce a nebudou předmětem smluvního vztahu mezí zadavatelem a dodavatelem.

5) Zadavatel sí vyl'irazuje právo odsouhlasit veškeré ínstalované reklamní plochy v rámcí všech
ročníkQ akce a odsouhlasit veškeré reklamní, prezentační a prodejní během všech ročníků akce.
Odsouhlasení provede Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů. Bez souhlasu nemohou být akce
realizovány.

6) Příjmy za poskytnutí reklamních ploch a příjmy z poskytnutí prostorů pro komerční prezentaci jsou
příjmem dodavatele, nejedná-li se o obchodní či jiné partnery zadavatele či jím zřízené organizace.
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Vn.

Doba tívání závazku, ukončení závazku

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne je)í účinnosti do 31.12.2022, kromě
povínností dle této smlouvy stanovené dodavatelí týkající se vyúčtování akce, v tomto smyslu je
2) Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím této doby Ize tuto
Smlouvu ukončít rovněž písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva zaníká též z jiných důvodů
stanovených zákonem.

3) Tato smlouva rnůže být ukončena výpovědí bez uvedení důvodu kteroukolív ze smluvních stran,
výpovědní doba činí 8 měsíců.

4) Odstoupit Ize z dí'ivodů popsaných v článku Vl. odstavec 4 a v článku Vll. odstavec 4 této smlouvy,
přičemž písemné vyhotovení odstoupení musí být doručeno druhé ze smluvních stran, a to bud'
osobně, datovou schránkou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V pochybnostech o
doručování se má za to, ze zásilka byla doručena třetího dne po jejím předání poštovní přepravě.
5) Zadavatel je oprávněn odstoupít od této smlouvy pro případ, ze z důvodů vyšší moci, tedy z
důvodu, které neleží na jeho straně a není schopen je ovlívnit, bude dodavatelí znemožněno užívat
plochu Zelného trhu nebo její část pro smlouvou sjednaný účel (havarijní stavy apod.). Pro tento
případ strany výslovně sjednávají, ze dodavatelí nenáleží nárok na smluvní pokutu dle článku Vll.
této smlouvy. Odstoupení je účinné doručením, není-lí uvedeno jínak.

Vli

Srnluvní pokuty

1) V případě, ze dodavatel nedodrží závazné plnění vycházející z této Smlouvy, je zadavatel povinen
dodavatele písemně vyzvat k odstranění protísmluvního stavu. Pokud dodavatel přes písemnou
výzvu zadavatele protísmluvní stav nenapraví ve Ihůtě určené v písemné výzvě zadavatelem (Ihůta
nesmí být kratší než 3 kalendářní dny od doručení výzvy), je dodavatel povínen zaplatít zadavateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tísíc korun českých ), a to za každé jednotlivé
poruŠení povinností.

2) Dojde-li k výpovědí nebo ukončení této smlouvy dodavatelem z důvodu na jeho straně po dobu
jejího trvání, nebo odstouperí od smlouvy zadavatelem zdůvodů závažného porušení této
smlouvy dodavatelem nebo jejím soustavným porušováním, zavazuje se dodavatel kplatbě
smluvní pokuty ve výší alíkvotní částky, která se vypočítá násobkem ceny dle čl. IV. 1 této smlouvy
a počtu let, které zbývají do konce plnění této smlouvy, v nichž nebyla resp. nebude Akce
uskutečněna.

3) Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvrí
straně. Doručení se děje bud' osobně, datovou schránkou nebo prostřednictvím držitele poštovní
Iicence. V pochybnostech o doručování se má za to, ze zásilka byla doručena třetího dne po jejím
předání poštovní přepravě.

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, jakož ani právo zadavatele i
nadále požadovat splnění povinnosti dodavatele, k níž se zaplacená smluvní pokuta váže.
5) Z důvodu porušení shora vyjmenovaných povínností, pro které je smluvní strana oprávněna po
druhé žádat smluvní pokutu, je smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupít.
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l

den konce smlouvy stanoven na 30. 3. 2023.

Vlll.

ZávěreČná ustanovení

1) Právní vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se spravují právním řádem České
republiky, zejména zákonem. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů.

i

2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, ze tato smlouva, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma
informací uvedených v §7- §11 tohoto zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3) Smluvní strany berou na vědomí, ze tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účínností některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv v celém
jejím znění. Dodavatel prohlašuje, ze nic v této smlouvě nepodléhá obchodnímu tajemství, a ze
dává souhlas ke zveřejnění všech údajů, které jsou v rí o něm zveřejněny.
4) Smluvní strany prohlašují, ze si tuto smlouvu řádně přečetly, ze souhlasí bezvýhradně s jejím
obsahem a ze jím nejsou známy skutečností bránící jejímu uzavření. Rovněž prohlašují, že tato
smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a nikolí v tísni a za nevýhodných podmínek pro některou
ze smluvních stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpísy.

5) Ustanovení této smlouvy je možno měnit nebo doplňovat jen formou písemných dodatků za
dodatek výslovně označených, průběžně číslovaných a podepsaných oprávněnými zástupcí
smluvních stran, a to jen tehdy, nebrání-li změně příslušná ustanovení zákona o zadáváníveřejných
zakázek (zejm. ust. § 222 a souv.) nebo jiné relevantní právní předpísy.
6) Dodavatel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti s právním títulem adekvátním krytí
odpovědností za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli nebo třetím osobám - návštěvníkům
Akce na majetku nebo zdraví a to po celou dobu trvání závazku s pojistnou částkou plnění ve výši
minimálně 5.000.000 Kč. Dodavatel rnůže splnění této podmínky prokázat i předložením
pojistného certifíkátu resp. pojistky na příslušný nadcházející kalendářní rok a v prvním roce trvání
závazku na tento rok, Nesplnění této povinnosti, bez ohledu na ustanovení této smlouvy o
smluvních pokutách, m'uze mít za následek okamžité odstoupení od smlouvy zadavatelem.
7) Jakákolivjínápřípadnápředběžnáujednánítýkajícísetétosmlouvydohodnutésmluvnímistranami
před uzavřením této smlouvy ztrácí platnost a účínnost.
8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopísech, ze kterých dva stejnopisy jsou určeny pro
zadavatele a jeden pro dodavatele

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranamí a stává se účínnou dnem
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se výslovně dohodly, ze všechny Ihůty sjednané v této
smlouvě se případně váží ke dni její platnosti.

:l0) Skutečnosti, které uveďl ?oďavatel v nabídce koncesního řízení, jsou pro něj závazné po dobu
trvání této smlouvy a smí se od nich odchýlit jen tehdy, dovolí-li tak zadavatel. V případě, ze
zadavatel zjistí, ze plnění této smlouvy je v rozporu s nabídkou dodavatele, může od této smlouvy
odstoupít a to i bez předchozího upozornění učiněného dodavateli.
11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou jako její příloha č. 2 i koncesní podmínky koncesního řízení
,,Advent na Zelňáku? z nichž tato smlouva vzešla. V případě výkladových různic se přihlédne í ke
koncesním podmínkám.
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IX.

Doložka schválení dle ust. § 41 zákona č. í28/2000 Sb., o obcích

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením č. XX Rada městské části města Brna, Brno - střed,

l

l

l

na X chůzí konané dne XX.XX.2018

Neďílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 -Plánek umístění stánků

l

l

l

PŘILOŽENY AŽ PŘI PODPISU SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM)
Příloha č. 3 - pojístka resp. pojistný certifíkát (ÚČASTNíCI NEVKLÁDAJÍ DO NABÍDKY, PODMÍNKY
BUDOU PŘILOŽENY AŽ PŘI PODPISU SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM)

i

Příloha č. 2 - Zadávací podmínky (účASTNíCI NEVKUDAJí DO NABíDKY, PODMíNKY BUDOU

II
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V Brně, dne

li

l

l

V ........, dne .......

zadayatel

dodavatel
l

Martin Landa

l

starosta MČ Brno-střed
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V Praze dne 23. 8. 2018

0

Vázená paní, vázeriý pane,

ff?

sdělujeme Vám, že výše uvedená pojistná smlouva č. 5229381513, Pojištění odpovědnosti podnikatelů, která je
v platnosti od 19.11.2009 s automatickou prolongací, byla dne 19.11.2017 obnovena na další pojistný rok.
Pojistná smlouva obsahuje:

Pojíštění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti.
E5

> Doporučené kontakty

€

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klíentského servisu na telefonní lince 21*l 114 ll1*.

Ža

ff

Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. 0. Box 305,
659 05 E3rrio.
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Milan Slavíček
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ředítel správy pojištění
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Uvodní část pojis(ric smlotivy

Á
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číslo pojisinm smlouvy: 52293815- í3

O?

Síav k dam 19. Il. 2009
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Kód produktu: l)P
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SEmŘTOR UL

Úvodní část

;'??
aW

pojistné smlouvy č.: 52293815-13

ě

Ý 'L-

Pojištění odpov&lnosti podnikatelů
1. (R'astníd imlouvy
Pojišt'ovna:

Čcsk.i pojišíaovna a.s., Spálcná 75/?6, 113 04. Pínha 1, česká rcpublika, Ič 45272956, Dlč CZ69900]273, zapsaná

;

?ffl

v obchodním rcjstříku Mčsiskélio soud?i v Prazc, oddíl B, vložka l464

ffl

Pojistnflc (ten, kdo !, poji<t'ovno?i uzavřel íuío pojistnou smlouvu a zavázal sc hradií pojisim:):

'?;
o;
ff

Níizcv nrmy: PROMO PLANET. s.r.o.
l(:? 27718409

a5

Ulícc, č. p.: TÁí30RSKÁ, í9?/125
Obcc: BRNO 15, PSč: 6]5 00, Stát: čESKÁ REPUBLIKA

ě
?

I%J:

o '?a

LIJ ??

uza'vřcli tiito pojislnou smlouvu o PojišÍční ?xlpovcdnosíi podnikalclů.

Lrí ??
LI'l5

€J'l7?
'1. ?
m:
4%

Z. Společná ujednání pro všecbna í pojikění v této pojbtné smouvě

ul;

2.1. Pojistiiá smlouva sc skláďá z íéi to Úvodni části, z jcdiioílivýcli lisíů pro přísiušná pojištění a z listu Rekapitulacc obsaliují-

Cílí0 přehleď pojištční a rozpis plateb pojistného.

2.2- Pojiš!ění sjcclíiaííé Poďl(: télo pojis(íié snilo?ivy (dáic jcn smlouvy) sc řid{ ikoncin č. 37/2004 sb., o pojislnó simouv3 a o
zmčm' souvisejicícli zíikoinl v plalném znění (dále jcn zákoii), pojistnýini podininkami a dálc smluvníini ujcdnáními uvcdcnýi'ni pro jedno(livá pojištčni. Ujedllání. klerá iiemají píscinn0u rOmu a ncjSOu ObSahcm íí't0 SmlOuvy. jSOll ncplalná.

.(,12
'fl?
5

Ť
o'a?oŽ
ffl
;
:?

2.3. Pojišiční si i-,u'nci tčto sinlouvy jsou sjcdnára s miíoinaíickou prolongací tzn., žc uplynutiin doby, na kieroíi bylo pojištěni
sjcdiiáno, po,iištčii[ iiczaniká a pro«llužujc sc na další pojisíný rok, pokud pojistník ncbo pojiši'ovna ncsďí'lí druhému účasí-

scheuúrícxÝ OBRAZEK PRO LEPšI ORIENTACI V poíís'rue sucouve

0?
? l

úvoohl čAST potisíw? SMLOUVY

obsahuje zákiadni údaje o smluvnlch stranách a obecná ujednání vztahující se na

{'*W@kwSMúlll?lllllla!h

všechna poiištěni v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

:A4!eaa4 s - -

To'a'ÁÍ'á?aaao?;l:-'a'-o: :'a '

i,
yí:ohonívÁ poííšíexí

části smlouvy obsahu){c{ zejména údaje o osobě pojišíěného a konkrétni údaje o jednotlivých sjednaných po)ištěnk:h (r+apř. rozsah pojištěnl, pojistná nebezpe6, místo
poiištěnl vý'he pojistného).
REKAPITULACE
r

l

poslední část smlouvy obsahuiící informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě
a o rozpisu piateb pojis!ného. Při změně, ukončenl nebo uzavřenl nového pojPstěnl
obdržíte vždy akíuální veízi tohoto dokumemu.

Klientský seívis tel.: *42ů 841 I 14 114, www.ceskapojistovna.cz
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Oblasí podnikání: , Pláícc DPH: ANO
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Číslo pojistné smlouvy: 52293815-13

Kód produktu: DP

StaVk datu 19. 112009

niku snilouvy ncjmém! šcst lýdnů přcd uplynutím pojistíx:ho roku, žc nn dalším trvání liojištčrí ncmá zájcm. Dalum obnovy
3c stanovcn iiít 19. l 1. kažďého roku. To phít{ pro všcclma poj i!Itční, i když byla sjcdnána v průb(ihu roku.
2.4. Ujcdnává sc, žc 3cdnotází>vó pojistiió budc hi'azciio v ! spláicc. Splatnosl sp?átky jc vždy k 19. I 1. každólio roku.
2.5.
Ujcdnává sc, ;žc pojíslné bude piaccno bczho{ovosynč přcvodcm na účct č.:
pod variabilním syinbolcm
5229381513.

2.6. Pqiišíaovna iná prúsío při zinčnč pojištční upravií pojístní' podlc sazcb píaíných k dam provcdcní zmčny. Zmčnou pojištční sc pro účcly tóío smlouvy rozumí zmčna v rozsahu pojišlční, 0. zcjinóna zíncnú pojismé čásíky, limitu pln&í, připojištění
dalšílio
přcdmčtu pojištční, dalšnio pojístiiébo nebczpcčí, zmčna ncbo připojištční dal!íího m[sla pojišíč:ni ncbo zmčna spoluÚčiistÍ.
2.7. Tíííii, kJe sc ve sn'ilí»tivě hovoří o pojištěn{ podiiikaielů, jsou iím minčny pm účcly íéto smlo?ivy íéž i jim' dnihy právíiických osob, zcjména jcdnoíky úzcmní sííinosprávy, orgány síátní správy, sdmžcní, ncziskov' organí:zacc apoď.

2.8. Č.iáiick Řešcni sporii v příshišiiých V!leobccnýcli pojisíiiých podmínkách sc mčni íak, ;í!c v bodu í sc doplňtijc odstavcc,
kicrý zni : Nňklady řízei'ii, jimiž jsou zcjniénn hoíové sýdaje účasmíkči a jcjich zásíupců, poncsc zpravidla stmna, která vc
sporu ncmčla úspčcli. Odmčna za zastupování. pokud jc zástupccm advokát, paífí k nákladům řízcni. Tato odměna se řídí
vyhl. č. 484/2000 Sb. v p!atnéín znční (popř. dle přcdpisu, kteiý ji nahradí v dobč rozhodování) a vc vzlahu k náhradám vyh!.
č. 1 111 1996 Sb. v platncrn ziičiii (popř. «llc přcdpísu, kícrý ji nuhradí v dobč rozhodování), a ío otxlobnč 3ako v řízcní přcd

soudcin. Pokud je advokát plátccm DPH, paiří k odinčnč a k náhradáin částka DPH dlc platné sazby.

2.10. Oďchyhič od přisiušriých ujcóáni Všcobccných pcíjistných podmínck SC ujcdnává, žc v případč :z.ániku pojí.štčn{ z dů-

ll

2.9. Ujcdnává sc, 'žc taío smlouva jc zárovcň pojistkou.

víxJu iíczaplacmi pojístnélio náleži p«»ji!it'ovn' celí: pojístné za pojistný rok.
3. Závěreěná prohlášení pojistníksi

Pojismík prolilašujc, :>c veškerď jííii poskytnuté Ťn(ormacc a ottpovčdi v l(:l0 smlouvč jsou úplné a prnvdivé, a z?vazuje sc
oznamii pOjišlOVnč bCZ ZbytCčnch0 0dk}ndu VšCClíll'y zínčlly'. POjiStník souča.siič poivrzujci že pŤCsrzal půjiStné pOdlníllky uVedcnč ní« jcdnotlivýclí listccb smlouvy. Uvcdené pojistné podmínky 3sou součástí pojisín6 smlouvy a pojisíník prohlašujc, žc 3c
scznánicn s 3c')ich obsalicm. Pojistiiík dálc prohlašujc, žc scznámí pojištčrióho s obsalícm íéto smlouvy vč«;mč uvcdených pojístných podíninck.
Sinlouva uzavřcna v

/E /j AAř

PROMO PLANET, s.r.o.

dne

??.?/'. íer6ý

,íl< . w .

v .?í?? hodin ?? minut

Franti!Ick NECKAŘ
5157

Píxlpísaa,
:tcitko{ástupcc
@eÍó po3išeovny
pojiš
Píxlpís
razitko/zástupícj@eíiké
a s.,
],,í:
paonoyhrr,írís. 4t
615CM3 aríío,Táboíská-i9i/i25
tí.l.: 515 541 288, IČ: 27;' la8-409

e-ínall: In?promobip? rí

i

'

ll

Podpis (a razíLko)

povčřcncho uzavrcriiuíatclo smlouvy

Frantíšek Neckař, B47515?

čP,
CP.Brno
Bínú647,
647.Rašínova
RlÚáV87,;:801 66
lel.: ecí 231 779

po%ilíbííelaH*xl
uxlv?d českou
lagení zastupujcl
a.s.
moeí
í.s. na základě
základ(i plné mocí
r+«u7:'4RV';?k

Klientský Servis tel.: *420 841 1 1 4 114, www.ceskapojistovna.cz
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Kód produktu: DP

číslo pojistné smlouvy: 522938 ! 5-13
Stav k datu 19. 11. 2009

niku smlouvy ncjménč šcst lýdnů přcd uplynuiii'n pojistncho rokti, žC nn dal!,ím trván{ poji!tční ncrná zájcm. Daitim obmivy
jc stanovcn na 19. Il. ka/-dého roku. To pmtl pro všcclma pojištční,i když byla sjcdnána v pníbčhu rokti.
2.4. Ujednává sc, že 3cdnorázovó pojistm5 budc hrazcíio v l spláicc. Splaínost splátky jc vždy k 19. ]l. každóho roku.
2.5. Ujcdnává sc, žc pojistné bude placcno bezhoíovosint' prcvodcm na účct č.: 2

pod variabilnírn symbolcm

5229381513.

2.6. Pqjištovna iná právo při zinčnč pojištční upravii pojístiié pod?e sazcb plaíných k datii provcdcni zmčny. Zmčnou pojiš{ční sc pro účcly téío sinlouvy rozumí zmčna v rozsahu pojišlční, Ij. zcjinóna zincna pojistm: čáslky, limiíu plnční, připojištěni
další!io přcdmčtu pojišič.ní, dalšnio pojistiiého iicbczpcčí, zinčna ncbo připojištční dalšího mísía pojištčni ncbo zmčna spoluučtisti-

2.7. Tam, kde sc ve smlouvč hovoří o po)i!ítěnia podnikatelů, 3sou tím mlnčny pro učcly télo smlotívy léž í )íne dníhy právíiickýcli osob, zcjméiia jcdnotky íizcmní síiinosprávy, orgány státrí správy, síiružcni, ncziskoví' orgarúzacc apod.

2.8. čláiick Řcšcni sporu v příslušných V!leobccnýcli pojistných podi'nínkách sc mčni (ak, žc V bodu l SC dopblujc odstavcc,
kicrý Zllí : Náklady řízeiií, jimiž jsou zcjména hoiové srýda3e účasmíkči a jc3ich zásmpctai, poncsc zpravidla strana, ktcrá vc
sporu msmčla úspčch. Odmčiia za zastupováiií, pokud jc zástupccm advokál, patří k nákladům řízcni. Tato odínčna sc řídí
vylil. č. 484/2000 Sb. v platném :aiéni (popř. dlc přcdpisu, kiei'ý ji nahradí v dobč rozhodování) n soc vziahu k náhradám vyh!.
č. l 77/1990 Sb. v platnóm znční (popř. díc přcdpisu, k(crý jí nahradí v dobč rozlíodováni), a lo otxjobnč jako v řízcrí píd
soudcin. Pokud jc advokát pláíccm DPH, paiN k odinčnč a k námadám částka DPH dlc lilatnó sazby.
2.9. Ujcdnóvá sc, žc tato smlouva jc zárovcň pojisíkou.

2.?0. Odchylnč od příslušných ujednání Všeobccnýcli (x+jism'ých podmínck !IC ujcdnává, žc v přípiidč zániktí pojiští!n{ z díavodu nczaplaccní pojistného nálcží pojišt'ovnč celé poj istnó za pojistný rok,
3. Závěrečnjí prehlášení pojistnika

POJlSlnik prOh?ašuici 'žC Vdkeró jím poSkylnulé Iní0mlaCe a odpovčdi S' l(:t0 SmlOuV(! JSOu ůplné a praVdlVé, a zavazuJc !+C
oznáinit pojišt'ovnč bcz zbyícčnóho odkliidu všcclíiiy ziní:ny. Pojistn{k souča.sné poísarzujc, že přcvzal po3isW píxltnííiky uvedcnč mí jcdnotlivýcli listccli smlouvy. Uvcdcnó pojistné podmínky 3sou součástí poj isíné srníouvy a pojisínlk prohlašujc, žc ')c
seznámen s 3c')ich obsalicin. Pojismík ďálc proh!ašujc, žc scznámí pojištčmSho s obsalicm íéto sm)ouvy včctně uvcdených pojistných podm{nck.
Smlouva uzavřcna v

f, /,! Hč

dnc

'J'Í?'o'Í' v L hodin?...' mínut

Fran(i!íck NECKAŘ

PROMO PLANET, s.r.o.

5157

Podpis (a razmo)

lpí;íoso ryívrr, s.r.o. ?'

6s5 CK) Brno, Táborská-191/125
tei.: 515 541 288, ič: 277 ías-*os

e-ITharir'Wa@pl'o"mo0:p'y?í íy'o

kolzásÍupcc (:'e<'í: pojišt'ovny a s.,
Podpis a razíík,o?zásíupcí,pe!iké
/
.x
smlouvy
izavřcn4matcto sm:
povčřcnr:.tio, u'zai

ť3r475l57
čp,)Františ2.k?Ngckpř,
Íano "Qr,'a"'t'
,R.aš4n.ovj 7 ,-6(Ťl 66
. . . tel.:
tel.:604
é04731-77ď '

pofišťovací a@em zastupuiícl
wpowvnu a.s. na základé plné moeí

Klientský servis íel.: +420 841114 114, www.ceskapojistovna.cz
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č{slo pojíshié smlouvy: 52293815-13
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Kód pojištčnl: D1'O02
T'ořadové číslo pojišlění: l
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Slavkdatu 19. 11.2012
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Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

'?Ž

ff?
ff?

1. 'ůčamdd smlouvy
Po3Wovna:

čc.ká
pojišt'ovna a.s., Spálcná 75/16, 113 04, Praha 1, čcská rcpublika, Ič 45272956, Dlč CZ699001273, zapsaná
v obchodn{m rejstříku Mčstského soudtí v Prazc, oddíl B, vložka 1464
Pojistnjk, Po3iWný:

Název firmy: PROMO PLAN[3T, s.r.o.

oŽ

ič: 27718409

w?

5
5

Nahočíslaajcplatnáodcdnc
zákla& požadavku pqiis?9.
tnika11.2012.
jc sjcdnána tato zníěna pojištční, ktcrá nahrazuje předchozí vcrzc pojištční tohoto pořadovó-

'a

É

m

katclc atohoto
pnimyslpojíštční.
u l)PPP 2005 (dálc jcn ,,dopblkové pojistné podmínky"), ujcdnáními v Úvodni čásďi pojistné sínlouvy a ujednánliiii

?5?
I%J

l

1,l1?
hJ
I?J

l

2.2. Toto pojišíéní se řldr Všcobccnýmí pojistnýmí podmínkami pro pojištční odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (díSlc jen
,,všcobecnó pojishió podmínky"), Doplííkovými pojistnými podm{nkami pro pojišténi obecn6 odpovědnosti za škodu podni-

i

i

2.1. Toto pojištčni je ncdílnou součásti smlouvy výšc uvcdenóho čisla.

i

a?a

2. Smlum ujednm

Ka?
'Pa
IJ):

,',
5
,3?
-ffi

3. Odpovědi poj? na «h'bay pojillt'ovny

5
20 000 000,-

e
ffo

4. Pqlbtn& nebeqea a ronmh poj?ní

w?

4.1. Pojiš(ční sc sjcdiiává pm případ právním přcdpiscm sthnovcnó odpov(!ďnosti za škodu vzniklou jinámu v sotívíslos(i s;
-Pojišh'ní
činnostmiv záklatlnim
uvedcnýmirozsalíu
ve výpisscu í3cdnává
z obchodn{ho
rcjstříku vcdcného Krajský soud v Brno, č. 54266, zc dne 6. 2. 2007
s limitcm plnění v Kč

2 500,-

DolojJm V70 Pojištěni odpovědnosti m škodu zp&obenou jjnak než na zdraví, i?€m

poškozentm zničením nebo pohřešováním věcí

Odcliylně od ustanovctrí článku 2 bod l doplňkových pojistných podínínck se ují,dnává, že pojištčn{ sc vztah?ijc na odpovědnost za škodu vzniklou třelí osobe. jinak nr.z úrazcm ncbo jiným poškozcnfrn zdraví této osoby, poškozcním, zničeníí'n nebo
pohřcšováním včci, ktcrou niá tato osoba ve vlasiniciví ncbo v už.ivání. Předpokladcrn vzniku práva na plnční z pojišíční v
rozsahu tohoto ujcdnání jc, 'ž.c kc vzríiku (škodné události) došlo v doM trvání pojištěni v souvisíosti s pojišlčnou činností
nebo vztahy z íóto činnosti vyplývajícíii i. Pojištční sc však ncvziahuje na odpovčdnost za škodu vzniklou prodlením se splnčiiíi i sinluvní povinnosti. Dále sc pojišlění ncvzialiujc na oďpovčdnosí z{] schodek na flnančních liodnoíÁch, jcjichž správou
b71 pOjíštčný pOVď3.ťCn, tl na OdpOW.dn03t 2a škůdu VžniklOu při ObChOdOVání !l cenllými PaPÍl)'. Poj ištčnf se rovněž nevztahujc
na odpovědíiost za škodu způsobcnou pojištěnýin 3sko členeni představcnstva či dozorčí rady jakékoliv obclíodn{ spolcčnosti.
Dálc se ss3cdnává, že pokud ncní nížc uvedgno jinak, pojišíční se nevztahujc na oďpovčdnosi za škodu vznik(ou v souvislosii s
poradei
istv{m vc věcccli ďoiacl z Evropskó Unic včctiič zpracování idosti o dotacc a granty, za škodu vzniklou v souvíslosti
s organizací vcřcjiiých zakázck a dálc vzniklou v souvíslostí s vymáhánrm poh?edávek.
Klientský servis tel.: +42€) 8411 14 í í4, www.ceskapoiislovna.cz

ě

ío ooo ooo,-

čcská republika

4.2, Pojištčnf sc dále sjctlnáyá v rozsahu tčchto dolož.ck:

Pojištění v rozí;iilíu dolo;)ky V70 se sjedííává sc subliini{em plnění v Kč

?

l

Po3ís€ěn{ v základnim rozsahu se sjcdnává s uzcmním rozsahcm
Pojišíění v základním rozsahu se sjcdnává spoluúčasti v Kč

oooff

l

Vý'J,c př0níů, ktcn! jsoíi předmčtem daně z př0mů, popř. předpokládané pří3my v Kč

Mátc
sjednáno pojÍštěni pro stcjná pojístná ncbczpcčí?
NE

l
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500 000,strana 1 z 3

»

V

Ví59

ea,a. - 847

s POjlŠŤOVNA

20, 11, 2012

i

&
ě

Z-VPPN60/N

aj

e
íg

AamNŤuRA IRNO
e

r'í

-

w?

« ?"a""
Dl-???
ý?
9!'#
g)'

0!!!!!!l

číS]o pojistné smlouvy: 52293815-13
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Stavkdatu 19. 11.2012

Kód pojištčn{: Dl'O02
Pořadové čislo pojišláíí: l
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Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

ě
ě

1. ů? mmlouvy
Po3Uť!ovna:

čcská pojm'ovna a.s., Spálcná 75/16, l 13 04, Pra}m 1, čcská rcpublika, Ič 45272956, Dlč CZ699C»0]273, zapsaríá
v obchodmni rejstříku Mčíitgkého soíidu v Prazc, oddíl B, vložka 1404

Pojistník, Pojištěný:
Název fírmy: PROMO PLANET, s.r.o.
ič: 277184«)9

g

Nn základč požadavku pqjisíníka jc sjcdnána ta!o zrněna pojištční, kícrá nahrazuje předchozí vcrzc pojištční tohoto pořadovó-

Ě

'?;

ho čísla a 3c píatná odc diíc 19. I 1. 2012.

ě

E

ž. Smlmvní u3ednW
2.1. Toto pojišlční je ncdílnou součástí smlouvy výšc uvcdenóho čísla.

yl?
jQ?
řJ m.
?5?

2.2. Toto pojiš(éní se řídf Vš»bccnýmí pojistnými podiiiínkami pro pojišíční odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dálc jen
,,všcobecnó pojistiié podmínky"), Doplňkovými pojistiiými podmínkami pro pojišténí obecnó odpovědnosti za škodu podni-

kalclc a průiiiyslu l)PPP 2005 (dálC jCn ,,dopiňkOVó pOjiStné pOdííínky"), ujcdnánínii V ÚVOdní části pOjiStnc sírilouvy a ujediián{ini tohoío po3íštčnL

hJ

Ka?
U??

l!):
1@4

%?, a
N ??
w?

I.l'lt?

w?

3. Odpovědj poj? m dotuy pojUPovny
Výšc přljnul, ktcrč jsou předmčíem daně z příjmů, popř. předpokládané přomy v Kč
Mátc sjednáno pojištěni pro stcjná pojistná ncbczpečí?

ffl
20 000 000,-

NE

?

4. Pojbtná nebeqea a rouah pojutšnj

4.1. Pojišíčiií sc sjcdnává pm případ právníín přcdpiscm stant»vené odpovčdnosli za šk«xiu vzniklou j iní:mu v soíivislosli s:
- činnosími uvedcnými ve výpisu z obchodniho íjstříku vcdcného Krajský soud v Bnío, č. 54266, zc dne 6. 2. 2007
10 000 000,Pojištěn{ v základním rozsaliu sc sjcdnává s limitcm plnční v Kč
Pojišlí!ní v základním rozsahu se sjcdnává s úzciiiním rozsalicm
Pojištění v základním rozsahtí se sjcdnává spoluíičastí v Kč

čcská rcpublika
2 500,-

4.2i Pojištční sc dále sjctlnává v rozsahu Ičchto dolož.ck:

Dolo? V70 Pojištění odpov?osti u škodu zpiobenmi jinak ne». m ?, ?
poákozen«m mičenhn nebo pohhdovánhn vki

Odchylnč od ustanovcnf článku 2 bod 1 c{oplňkových pojistných podmínck se ujcdnává, zc pojištč:nl SO vztah?ijc na odpovM-

nost za škoďu vzniklou třeii osobe. jinak ncž úrazcm iicbo jiným poškozcním zdraví této osoby, poškozcnlm, -zničenim nebo
pohřcšovúníin včci, ktcrou rnía taío osoba ve vlastnictví nebo v u!ivání. Fředpokladcm vzniku práva na pinění z pojišiční v
rozsahu íohoto íi%nání jc, >í'o kc vzniku (škodné události) doš]o v dobč trváiií pojištění v souvislosti s-pojištčnou-činnosti
nebo vztahy z t«:to činnosti vyplývajícííní. Pojištění sc však ncvztaliuje na íxlpovčdriost za škodu vzniklou prodlením se sp?núníiii smluvní povínnosti. Dále sc pojištční ncvzíaiiujc na odpovč4nosi za schodek na flnančnich liodnoiách, jcjichž správou

byl pojištčný poví!řcn, a na odpovčdnost za škodu vzniklou při obchodování s ccnnými papíry. Pojištčn{ se rovn'čiž nevziahujc

na odpovědnost za škodu způsobcnou pojištěným jako členciii představcnstva či dozorči rady jakékoliv obcbodni spolcčnosti.
Dálc se ujcdnává, že pokud ncní nižc uvedcno jinak, pojištční .Áe nevzta)iujc na odpovčdnos}-z'a škodu vzníklou v souvislosti s
poradcrístv{m vc věccch domcí z Evropskó Unie včctnč zpracování žádosti o dotacc a granty, za škodu vzniklou v souvislosti
s organizac{ vcřcjnýclí zakázck a dálc vzníklou v souvíslos!i s vynsáhántm poliledávek.-

Pojišlěn{ v rozí;íílítí dcíložky V70 se sjeďnává sc subliinilem p}nění v Kí! -

Klientský servis tel: *420 841114 1 í4, www.ceskapojistovna.cz
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(jslo pojistné smlouvy: 5229381 S-13
Stavkdatu 19. 11.2C)12

Kód pojištění: DPOO2
PoFadové číslo pojištění: 1

Pojíštění v rozsahu doložky V70 sc sjednává s územním rozsahcm
Pojištění v rozsahu ďoložky V70 se gjednává se spo!uúčast{ v Kč

čcská rcpublika
2 500,-

Dolob V72 Pojištěni odpovědnogti m škodu m mech užívmiých pojišt?

Odchylně oď usianovení článku 6 bod I písín. g) všeobecných pojistných podminek se ujednává, že pojištěni se vz(ahuje nn
IXlpOVědn(íSt ;al škOdll na vč:cecli, ktcré pOJlšlěný u;žiVá. POJištční Se Však ncvztahu3e na škody VZnlkl(! opotřCbCn{m, nadtm!rnýní mcchaiiickým zatížen{ní a chybnou obsluhou. Pojištčrí se dálc ncvztahuje na škody vznikló pohřešovánim věcí.
Pojištění v rozsalíu doložky V72 se sjeďriává se sublirnitem plnění v Kč

Pojištěííí v rozsahu doložky V72 sc sjednává s úzenmim rozsahcm
Pojíštění v rozsahu doloňy V72 sc sjcdííává sc spoluúčasl{ v Kč

501) 000,-

Česká republika
2 500,-

Dolo? V73 Pojištm o&povědnosti m škodu na v?h převzatých pojU}těnýg
jež maji být před? 3eho závdm.

Odchylně od iistanoveiií článku 3 bo«i l p{sm. b) doplňkových pojistných podmíiíek se ujednává, že pojištění se vztaliuje na
odpov(:dnost za škodu na věcech přcvír.atýcli pojišlčnýiií, jcž nia?jí být přcdmětem jcho z.ávazku. Pojištění se však nevztahujc
nn !Ikody vznikté poliřcšováním věci. Pojištění se ncvztahujc na odpovMnost za škodu z přeprnvnlch smluv.
Pojištení v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublíi'niíem plněrí v Kč
PojiMční v rozsiihu doložky V73 sc sjednává s územním rozsa)ícm
Pojíštění v rozsahu doložky V73 sc sjcdnává sc spoluúčast{ v Kč

500 000,-

' čcská i'cpublika
2 500,-

4.3. Odchylnč od usmnovcní článku 10 boďu l všcobecných pojistnýcli podnifnck se ujeďnává, že zachraňovací náklady na
z.ichranu života ncbo zdraví osob nahradí pojíšt'ovna nc3výšc do 30 % liniitu iicbo sublimitu pojistného plnčiií sjednaného
v pojistné sinlouvé pro pojislii6 nebezpečí, kleíého se zachraňovací náklady lýkaji

5. Romah pojiWni
Ppl. ě.

.01 .-'O'2 03
04

..PoJ}444ái;ehezpečí . iiiii .
řoj{stnév;ě -'
r'oijštční odpově.tínosli t:a škodu v z.ákladiíírn mzsahu.. ' . aii .
' Í89'j8,PřipojiQtěníodpovgdníis4izaškodu.vroy:ihudoložky-V-7QJ " '- - ' -" ,, ' - 3000,- :Připojíšlěnj o4povědno'qti za škodu v roy.sahu dolo!tky 7 72 . . . .
- - 32'50':' F'řipojištění odpovčdnosti za škodu v rozíiahu doíožky V 73 " ,, ' -- 40Ž8,-

Pojistné za všeehna pojistná nebezpečí v Kč
PojíUění sc sjednává s obchodní slcvou 30,00 oA tj. v Kč
Ročiil pojistné po zaokroulilcní v Kč

29 276,8 783,20 493r

& Počátek a doba trvání pojištěni

Pojištční sc sjcdnává na clobu od 00:00 liod. dne 19. I]. 2012 do konce pojisínélio roku ve giiiysíu uje«3ísánl Úvodn{lio lislu

sni!ouvy. Pro účc}y íohoto po?)ištčni je posledníni dncm pojistnóho roku den v rocc, ktcrý předchází dni v nás?edujícini kalcn-

dářnlm rocc, ktcrý sc dnem a mí!sícem shodujc s prvním dncm pojistnólio roku.
7. Přílohy

Součásti pojistm: smlouvy jsou přilohy: výpisu z obchodního rcjsíffku č. 54266

Klieníský servis tel.: +420 841 1 14 114, vvww.<eskapojistovna.cz
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Číslo pojistné smlouvy: 5229381513
Stav k datu 19. 11. 2012

Kód pojištěíí: DPOO2
Pořadové číslo pojištění: 1

Č.cská rcpublika

Pojíštění v rozsahu ďoložky V70 sc sjednává s ůzernn{m rozsahcm
Pt»jištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spolriúčast{ v Kč

2 500,-

Dolo? Y72 Poj? odpovědnosti za škodu na vkech uEvaných pojištkým

Otlchylně od uslanovení článku 6 bod l písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, 't.e pojištěni se vztahuje na
odpovědriost za škodti na včcech, k(eré pojišlěný užívá. Pojištční se však ncvztahuje nn škody vznikló opolřcbcn{m, nadrní'rnýni mechaiiickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištčrí se dálc ncvztahujc na škody vznikkS pohřešoví'ním včcí.
Pojištení v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublíniiteiii plnění v Kč
500 000,čcská repubíika
Poji!:tění v rozsalm dolo;«ky V72 sc sjednává s úzcínn{ín mzsahcín
Pojištění v rozsahu doložky V72 sc sjcďiiává S(í spoluúčastí v Kč
2 500,Doložka V73 Pojiští!%ií o&povMnosti m ůodu na věí,ech převmtých pojithým,
jež maji být přeíímětem jeho závazku.

-Odchylně-od iistanovenÍ článku 3 bod l písm. b) doplňkových pojiíJnýeh podmíííek ííe ujednává, že pojišlěn{ se vzlahuje na
odpovčdnost za škodu na vécech přcvzatých pojišlčným, jež mají býí předmětem jcho závazku. Pojištění se však nevztahujc
na škody vznikló pohřcšován{m #.cň. Pojištění se ncvztahu3c na odpovčdnost za škodu z přepravních smluv.
Pojišteni v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimiíeín plněrrí v Kč
Pojišlční v rozsahu doložky V73 sc sjcdnává s úzeínním rozsalícm
Pojištění v rozsahu doložky V73 sc sjcdnává sc spoluúčast{ v Kč

500 000,-

'čcská i'cpublika
2 500,-

4.3. Odchylnč od ustanovcni článku 10 bodu I všcobecných pojistnýcb podm{nck se ujednává, že zactíuí!ovací náklady na
záchranu mivota ncbo zdravi osob nahradí pojíšt'ovna ncjvýše do 30 % liinitu íicbo sublimitu pojistného plnčnl sjednanélio
v pojislné smloíivě pro pojislné nebezpečl kterého se zacmaňovaci náklady íýkají.
5. Roaah pojlltění
Pol. č..

ÓÍ
02

03
04

Poj}stná'nebezpeěí Pojišřční'oápovilností;iaŇMoau'vz.ákladiíímrozsahu ..- - ---'---'-:Připojišt0níodpovčdnos0'.zaškodu-vrozsahudoložkyV79 " - -PřiÍxŮišlění odpovědnosti'za škodu v roy.sahu doložkyV-7Ž ' -'iPřipojištěn{ odivčdnosti za škodu v rozsahu dolož% V 73

Pojistné za všechna pojístná nebezpečí v Kě
Pojíšíění sc sjednává s obchodní slcvou 30,00 o/o tj. v Kč
Ročnl pojistné po zaokrouliicní v Kč

Pojistn4 v KČ......
18 998,3 000,3 250,4 028,-

ff,
8 783,20 493,-

6. Počátek a dOba trváú pojUttěni

Pojištčni sc sjcdnáva íia dobu od 00:00 liod. dne 19. il. 2012 do konce pojisínélio roku ve sinyslu ujedííání Úvodn{ho lislu

smlouvy. r'ro ů«'cly tohoto pojišičnt je poslednítn ďncm pojistnóho roku den v rocc, ktcrý předcliází dni v následujícim kalcndářním rocc, kicrý SO dnem a mčsícem shodujc s prvníni dnem pojistnóho roku.
7. Přflohy
Souí!ásti pojistnó smlouvy jsou pří?ohy: výpisu z obchodniho rcjsíříku č. 54266

Klieníský seívis tel.: *420 841114 ! 14, www.ceskapojistovna.cz
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Člslo pojisíné smlouvy: 52293815-13

Kód pojíštění: DPOO2

Stavkdatu 19. 11.2012

Pořadové člslo po)istěnl: 1

& Závěrečná qjednáni

Odpovědí pojisíníka iia dolazy pojíší'ovny a údaje jím uvedené u lohoto pojištění se považují m odpovědi na píseí'nné dolazy

pojiš('ovny a pojistník svýiii podpiscín poívrzujc 3ejiclí úplnost a pravdivosl.

Pojistnik svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podiiiínky uvedené v bodč 2.2. toholo poji!Itění.
/'

Sjcdnáno v '3Ý/'[;

dnc

Q.W2 k , cb .

v ... hodin ? mmut

PROMO PLANET, s.r.o.

pojišt'ovacíagent
l
ivaclsgémzaíypuy,i?

.

iis (a nizítk)j pojistn{ka

'

pojšťovnu
a.s. na
íínua.a.nazrím«vwném
?ia? /

Podpis a ríz{tko ;tupyČcskó pojištovny a.s.

pověreneho u4vřegim íelo sniíouvy

Klientský servís tel.: +420 B41 114114, www.ceskapojístovna.cz
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Kód pojíštění: DPOO2
Pořadové číSlO pojištěnl: 1

(Islo pojistné smlouvy: 52293815-13
Stavkdatu 19. 11.2012

& Závěrečná ujednkni

OíJpověďí pojisínika iia dolazy pojišt'ovny a údaje jím uvedené u loholo pojištěn{ se považ.ují za odpovědi na písemné dolazy
pojišl'ovny u pojistnik svýni píxlpisein polvrzujc jejicli úpínost a pravdivost.

Pojíslník íívým podpisem dále potvrztije, že převzal pojistné podinínky uvedené v bodě 2.2. toholo pojíštění.

a?'

Sjcdnáiio v 'ž3Ý/'6
PROMO PLANET, .s.r.o.

dnc

/R//.'ZeQ 4't . cb .

v .?. hodin ? mmut

Frantíšek
'rantíšek Neckař,
Neck3ř, 64
6475157
čP,
Bmo 647, Rašínova 7, eoi ee
I:.P.Bm?l]A7.Rkixoíí'7-,
Im.:604
80Á231
)31 77i
779
,,-,, Ňel.:

x'Movmaq*uíiaízvií,:
igsni iaíJuií,i A
i.í. ns úklvvblné
íxíixv?ua.x,oa*kíyi
ooy'h ,/
p s (a rz z )j poj s n a

Podpis a razltko záffitupcaaéeskó pojišt'ovuy a.s.
povéřeného

"';'7

Klientský senzis íel.: +420 841 114 114. www.ceskapojistovna.cz

íélo smlouvy
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Smlouva o společnosti
PROMO PLANET, s.r.o.

S§dlo: Cornovova 904/52, Černovice, 618 00 Brno

íč: 277 íš 4ů9

Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloua 54266

Zastoupená: Mgr. Michae] Kafka, jednatel
(dále též jen ,,vedoucí společník")
a

Tradiění zvykoslovný spolek, z.s.

S,dlo: třída Kpt. 'Jaxose 1922/3, 602 00 Brno

IČ: 03042588

Zastoupený: Eva Skácelová, předseda spolku
(dále též jen ,,další společník")

uzavírají ve smyslu §27 16 a násl. Občanského zákoníku tuto smlowu o společnosti
I.

Předmět a účel smlouvy

Touto smlouvou se společníci sďružují za účelem podání nabídky do koncesního řízení vyhlášeného
Statutárním městem Brno označeného jako ,,Advent na Zelňáku? dle zadávacích podrnínek a
vymezení postupu ze dne 21.6.20l8, uzavření koncesní smlouvy se zadavatelem a vlastní realizace
tradičních adventních trhů v letech 2018 až, 2022 (dále též jen Akce).

K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat nabídku

l

V případě, že společná nabídka společnosti bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou
společníci se zadavatelem přislušnou koncesni smlouvu, na základě které se zaváží Akci realizovat
společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky z koncesní smlouvy

l

do výše uvedeného koncesního řízení

Il

íl

na Akci, bude smluveno v dodatku k této smlouvě.

l

Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s realizací akce
jednotlivými společníky včetně je3ich podrobného ocenění specifikujícího podíl kaž;dého společníka

I1

vyplývající.

n.

Společnost

Společníci se dohodli, že společnou činnost podle této smlouvy budou vyvíjet pod názvem:

l

,,Spoleěnost pro Advent na Zelňáku"

Sídlem společnosti je sídlo vedoucího společníka.

I

Společnost nemá právní osobnost.
m.

Vedoucí spoleěník

Vedoucí společník zashipuje oba společníky vůči zadavateli. Je oprávněn jménem společnosti
k podpisu a podání společné nabídky a k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti

l

Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem je PROMO PLANET, s.r.o.

společníků podle této smlouvy a z koncesní smlouvy.
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6.

Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna dle čl. 11 odst. 2 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
ZMB uděluje
předchozí souhlas dle čl. 11 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění (dále jen "Statut"), městské části
Brno-střed
 k právnímu jednání dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021, a to do celkové částky
6,6 mil. Kč a dále
 k právnímu jednání dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 spočívajícím v
rozhodnutí o prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor (prostor sloužících
podnikání) v domech svěřených MČ Brno-střed (s výjimkou parkovacích a garážových
stání), kteří byli vyhlášením nouzového stavu a krizovými opatřeními vlády ČR
souvisejícími s prevencí šíření nákazy koronaviru dotčeni úplným nebo částečným
omezením provozu.

Upozornění:
Usnesení je pouze z konceptu, není ještě ověřeno ověřovateli.

