
Smlouva o výrobě a vysílání zpravodajských bloků
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Statutární město Prostějov
se sídlem: nám. T . G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
IČO: 00 28 86 59 
DIČ: CZ00 28 86 59
zastoupené: Miroslavem Pišťákem, primátorem 
bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov 
číslo účtu. 27-1505517309/0800 
(dále jen „objednatel44)

firma: ZZIP, s.r.o.
se sídlem: Dobnerova 526/ 18, 779 00 Olomouc-Nová Ulice 
IČ:48394556 
DIČ: CZ48394556
Zastoupená: PhDr. Zdeňkem Zukalem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení:ČSOB, pobočka Olomouc 
č. účtu:156099414/0300
Společnost zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6279 
(dále jen „zhotovitel44)

takto:

Článek I.
Oprávnění

1. Zhotovitel prohlašuje, že na základě předmětu podnikání zapsaného v obchodním 
rejstříkuje oprávněn k činnosti, která je uvedena v předmětu této smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je výroba zpravodajských bloků z Prostějova a 
prostějovského regionu (dále jen ,,bloky“) pro objednatele. Ten je oprávněn tyto bloky 
vysílat a používat dle svojí potřeby.

2. Předmětem je dále vysílání zpravodajských bloků dle specifikace zadavatele - na 
Prostějovském informačním kanálu prostřednictvím kabelové televize RIO Media a.s.

3. Předmětem této smlouvy je dále zaplacení ceny za poskytnuté plnění objednatelem 
zhotoviteli.

Článek III.
Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodávat bloky o průměrné stopáži 20 minut dle požadavků 
objednatele a vysílat je způsobem určeným objednatelem, resp. dle nabídky
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zhotovitele. Tyto bloky je zhotovitel povinen vyrobit minimálně jednou týdně, tj. 
minimálně 52 programových bloků ročně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje:
a) vyrobit a odvysílat teletextové zprávy dle požadavků objednatele
b) vyrobit a odvysílat přímé vstupy a tématické besedy dle požadavků objednatele
c) dodat do 31. 1. následujícího roku souhrn všech bloků a besed odvysílaných 

v předchozím roce na audiovizuálním nosiči dle požadavků objednatele. Na 
vyžádání objednatele je zhotovitel povinen dodat konkrétní blok v dohodnutém 
termínu.

3. Zhotovitel dodá objednateli bloky v technické kvalitě odpovídající platným normám a 
předpisům ve standardu PAL 625 na nosičích BETACAM SP nebo DVC nebo DVD. 
Zhotovitel vypořádá smluvně nároky všech na výrobě bloků a v souvislosti s ní 
zúčastněných fyzických a právnických osob (včetně vypořádání nároků za případné 
užití archivních materiálů) v takovém rozsahu, aby objednatel mohl bloky užívat 
v rozsahu dohodnutém v této smlouvě. K výrobě a užití bloků získá zhotovitel 
nezbytná oprávnění a svolení od všech osob, jejichž práva osobnostní, práva podle 
autorského zákona či jiná zákonem chráněná práva (včetně práv na ochranu proti 
nekalé soutěži, práv průmyslových a práv na označení) by mohla být porušena užitím 
bloku podle této smlouvy. Při výrobě bloků bude zhotovitel respektovat všechny 
platné právní předpisy. Výhradním cílem bloků bude informování veřejnosti.

4. Bloky budou obsahovat pravdivé a nezkreslené informace. Pravdivost údajů 
obsažených v blocích bude zhotovitel ověřovat alespoň ze dvou nezávislých zdrojů a 
bude archivovat doklady o splnění tohoto závazku, jakož i údaje relevantní pro 
případné soudní spory, a to minimálně po dobu čtyř let po skončení účinnosti této 
smlouvy.

5. Pro aktualizaci vysílání v kabelové televizi bude zhotovitel bloky dodávat firmě Rio 
Media, a.s. nejpozději každou středu do 12.00 hodin do optické sítě dle požadavku této 
firmy.

6. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení:
a) kontrolovat všechny doklady a podklady spojené s přípravou a realizací bloků, 

včetně smluv a účetních dokladů
b) schvalovat hrubý a konečný sestřih bloků
c) kontrolovat plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Článek IV.
Oprávnění k užití bloků

1. Zhotovitel touto smlouvou postupuje objednateli oprávnění k jakémukoliv užití bloků, 
a to v jejich původní či zpracované podobě, k pořízení zvukového, obrazového či 
zvukověobrazového záznamu, k rozmnožování, k rozšiřování originálů nebo 
rozmnoženiny, jejich pronájmu či půjčování.

Článek V.
Doba plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem plnění od 1. 2. 2013.

Článek VI.
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Cena
1. Celková cena za předmět smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou a činí:

za rok 2013:
a) cena bez DPH 1 076 922,72 Kč
b) DPH 21% 226 153,77 Kč
c) cena s DPH 1 303 076,49 Kč.

za rok 2014
a) cena bez DPH 1 166 666,28 Kč
b) DPH 21% 244 999,91 Kč
c) cena s DPH 1 411 666,19 Kč

2015 a každý následující rok.....
2. Uvedená cena je plněním za jeden rok a je konečná a může se měnit pouze 

v souvislosti se změnami sazeb DPH.
3. Kalkulace nabídkové ceny dle bodu 1. Je přílohou této smlouvy.

Článek VII.
Platební podmínky a sankce

1. Úhrada bude provedena na základě daňových dokladů (dále jen faktura), které budou 
obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a § 13a zákona č. 513/1991 
Sb., obch. zákoník, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění, vystavených zhotovitelem v případě řádného plnění této smlouvy, a to vždy 
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
Cena je splatná měsíčně za všechny bloky převzaté objednatelem v daném období.

2. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura se bude považovat za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. V případě závažného porušení povinností zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení povinnosti dle 
článku III. smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč splatnou do 7 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k zaplacení této pokuty. V případě, že objednatel neposkytne 
zhotoviteli řádnou součinnost, nemá právo vůči zhotoviteli uplatňovat dohodnutou 
smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní 
strany na náhradu škody.

Článek Vlil.
Další ujednání

1. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 
345 obchodního zákoníku. Za podstatné porušení povinností pro účely této smlouvy se 
považuje zejména nedodání příspěvku ve sjednané lhůtě či dodání příspěvku 
v nevysílatelné kvalitě a porušení některé z povinností uvedených v zák. č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo v § 11 a násl. a § 19b 
občanského zákoníku zhotovitelem.
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Článek VII.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem plnění od 1. 2. 2013.
2. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní

lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi.

3. Zhotovitel je povinen zajistit si platnou licenci v kabelových systémech, popřípadě
pozemních vysílačů na území města Prostějova po celou dobu platnosti této smlouvy,
udělenou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, či jiným oprávněným orgánem či
úřadem. Dnem, kdy platná licence pozbude platnosti, zaniká tímto dnem i tato
smlouva.

4. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu, nejméně jeden měsíc, informovat
objednatele o ukončení platnosti licence. Nedodržení této podmínky, která by mohla
znamenat případnou škodu pro objednatele, či případné pokuty ze strany správního
úřadu se zavazuje zhotovitel objednateli uhradit.

5. V případě nedodržení výše uvedené podmínky ze strany zhotovitele je zadavatel
oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností.

6. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, po
vzájemné dohodě smluvních stran.

7. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se její právní režim ustanoveními obchodního
zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a příslušnými ustanoveními
autorského zákona.

8. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na
svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky44. Obsahuje - li Smlouva
údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 17 - 20-obchodního
zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto
označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

9. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

10. Stanou-li s v průběhu trvání smlouvy některá ustanovení smlouvy neúčinná či budou
v rozporu s právními předpisy České republiky, zavazují se smluvní strany v rozsahu
neúčinnosti či neplatnosti smluvních ujednání provést ihned změnu smlouvy formou
dodatku ke smlouvě.

11. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem druhou smluvní stranou v pořadí. Je
vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva
výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny

^ 1 un V Olomouci dne 21.1.2013V Prostějově dne

ének Zukal jednatel společnosti
za zhotovitele


