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DODATEK Č. 1

SMLOUVY NA REALIZACI VYSÍLÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V SÍTI
KABELOVÉ TELEVIZE MĚST OLOMOUC, PROSTĚJOV A OKOLÍ

O

o

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

obecná výjimka dle § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek

1. OLOMOUCKÝ KRAJ

Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00

60609460
CZ60609460

Se sídlem:
IČO:

DIČ:
Zastoupený: Ladislavem Oklešfkem, hejtmanem

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:
(dále jen: objednatel)

a

2. ZZIP s.r.o.

Olomouc - Nová Ulice, Dobnerova 526/18, PSČ 77900

48394556
CZ48394556

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 6279
Zastoupený:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:
(dále jen: zhotovitel)

PhDr. Zdeňkem Zukalem, jednatelem

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

I.

Zhotovitel se na základě smlouvy číslo 2019/05146/OKH/DSM ze dne 22. 11. 2019
zavázal, že pro objednatele, v souladu s jeho pokyny, zajistí dle ČI. 1, odstavce 1.1.
(Předmět smlouvy) vysílání zpravodajských příspěvků v síti kabelové televize,
satelitu ASTRA 3B a pozemní vysílání v Regionální síti 8 (RS8) měst Olomouc,
Prostějov a okolí, a dále realizaci internetové podoby vysílání bloků zpravodajských
příspěvků na webových stránkách zhotovitele,



ri

a) Výroba a vysílání 52 bloků zpravodajských příspěvků z Olomouckého kraje, každý 
z nich o stopáži nejméně 15 minut (dále také „zpravodajské příspěvky"), denně 24 
hodin.

b) Realizace internetové podoby vysílání uvedených 52 bloků zpravodajských 
příspěvků z Olomouckého kraje na webových stránkách www.zzip.cz, 
www.olomouckatelevize.cz vlastněných zhotovitelem - umístění premiérového vysílání 
na webové stránky bude provedeno vždy každé úterý, počínaje datem 7. 1. 2020.

c) Odvysílání uvedených 52 bloků zpravodajských příspěvků z Olomouckého kraje 
prostřednictvím satelitního vysílání přes satelit ASTRA 3B regionalnitelevize.cz, který 
je v celkové délce 15 minut a program se opakuje 6x po celých 24 hodin.

d) Odvysílání uvedených 52 bloků zpravodajských příspěvků z Olomouckého 
kraje prostřednictvím pozemního vysílání v Regionální síti 8 (RS8) Českých 
radiokomunikací, který je v celkové délce 15 minut a program se opakuje 
6x po celých 24 hodin.

e) Jednotlivé bloky zpravodajských příspěvků z Olomouckého kraje budou dále 
na webových stránkách www.zzip.cz dostupné v sekci Olomouc - archiv minimálně 
po dobu jednoho roku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele plnění uvedená v odstavci 1.1. písm. a), 
b), c), d), e) této smlouvy. Zpravodajské příspěvky budou splňovat veškeré podmínky 
vyváženého a objektivního zpravodajství a respektovat platné s tím spojené právní 
předpisy.
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II.

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem, které zhotovitel v době 
podpisu smlouvy nepředvídal (regionální TV nebude vysílat na pozemním vysílání 
DVB-T a to kvůli změnám frekvencí a v souvislosti s přechodem na DVB-T2 a nebude 
tedy moci na této platformě vysílat zpravodajské bloky z Olomouckého kraje), je třeba 
smlouvu upravit v kontextu této technické změny podmínek. Smlouva se v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek mění takto:

2.1. Včl. I. smlouvy se v odst. 1.1. nahrazuje dosavadní text takto: Vysílání 
zpravodajských příspěvků v síti kabelové televize, satelitu ASTRA 3B měst 
Olomouc, Prostějov a okolí, na IPTV (placená televize), na samostatném 
kanálu YouTube, Facebooku, Twitteru, Instagramu, mobilních telefonech 
a dále realizace internetové podoby vysílání bloků zpravodajských 
příspěvků na webových stránkách zhotovitele.

2.2. V čl. I. smlouvy se v odst. 1.1. písm. d) nahrazuje dosavadní text takto: Odvysílání
zpravodajských příspěvků z Olomouckého kraje na samostatném kanálu 
You Tube - Olomoucká Krajská Televize ZZIP s.r.o., v samostatné sekci 
Olomouckého kraje na internetovém a zpravodajském portálu www.oltv.cz, 
na facebookových stránkách ZZIP s.r.o., Twitteru ZZIP s.r.o., Instagramu 
ZZIP s.r.o. a na IPTV - placená televize - Infos (Vyškovsko a Kroměřížsko), 
NETBOX, Nej.cz, Elsat, Tetanet, Kuki, lepsi.tv, sledováni.tv, Omega plus, Air 
web, Simelon, Ostrov TV, Grape s.c.
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III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/82/8/2020 ze dne 10. 2. 2020.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv
zajistí objednatel.

V Olomouci dne:V Olomouci dne: 1 8 -02- 20201 8 -02- 2020

Za zhotovitele:Za objednatele:

Olomoucký kraj

Ladislav Okleštěk PhDr. Zdenek Zukal

jednatelhejtman


