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3 04 SMLOUVA NA REALIZACI VYSÍLÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH

PŘÍSPĚVKŮ V SÍTI KABELOVÉ TELEVIZE MĚST OLOMOUC,
PROSTĚJOV A OKOLÍ
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2
O
O

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

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

Olomoucký kraj

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen: objednatel)

a

ZZIP s.r.o.

Zastoupený:

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

Se sídlem: Olomouc - Nová Ulice, Dobnerova 526/18, PSČ 779 00

IČ: 48394556

DIČ: CZ 48394556

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupená:

(dále jen: zhotovitel)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

nj
I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je:
Vysílání zpravodajských příspěvků vsítí kabelové televize, satelitu
ASTRA 3B a pozemního vysílání v Regionální síti 8 (RS8) měst Olomouc,
Prostějov a okolí, a dále realizace internetové podoby vysílání bloků
zpravodajských příspěvků na webových stránkách zhotovitele,

>

a) Výroba a vysílání 26 bloků zpravodajských příspěvků z Olomouckého
kraje, každý z nich o stopáži nejméně 10 minut (dále také „zpravodajské
příspěvky11), denně 24 hodin.

b) Realizace internetové podoby vysílání uvedených 26 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 4. 7. 2017.

c) Odvysílání uvedených 26 bloků zpravodajských příspěvků z Olomouckého
kraje prostřednictvím satelitního vysílání přes satelit ASTRA 3B
regionalnitelevize.cz, který je v celkové délce 15 minut
opakuje 6x po celých 24 hodin.

d) Odvysílání uvedených 26 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.

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

1.2. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas s užitím znaku a loga Olomouckého
kraje při vysílání bloků zpravodajských příspěvků včetně jejich internetové
podoby dle čl. I odst. 1.1 této smlouvy.

V případě faktického snížení rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy bude
případné snížení ceny řešeno formou dodatku této smlouvy.

a program se

1.3.

II. Obsahové zaměření

2.1. Jednotlivé zpravodajské příspěvky budou po obsahové stránce konzultovány
pověřeným zaměstnancem Krajského úřadu Olomouckého kraje, kontaktní
osoba:

ch potřeb a požadavků objednatele.

Obsahem zpravodajských příspěvků budou především informace o dění2.2.



v krajské samosprávě a upozornění na důležité události odehrávající 
území Olomouckého kraje.

2.3. Základní obsahové schéma každého bloku zpravodajských příspěvků 

požadované objednatelem je následující:

a) zásadní události v krajské samosprávě za uplynulé období

b) hlavní téma - představení projektu nebo problematiky

c) aktivity podpořené Olomouckým krajem

d) slovo hejtmana, náměstků nebo členů Rady Olomouckého kraje 
k aktuálním otázkám

e) očekávaná důležitá jednání v krajské samosprávě

f) prezentace aktivit cestovního ruchu regionu

se na

ili. Doba plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

IV. Cena

4.1. Cena za předmět smlouvy obsažený včl. 1.1 písmenech a), b) je smluvními 
stranami stanovena dohodou a činí:

cena bez DPH

DPH (21 %)

cena s DPH (21 %)

396 693,96 Kč 

83 305,73 Kč

479 999,69 Kč

Cena za předmět smlouvy obsažený včl. 1.1 písmeno c) je smluvními 
stranami stanovena dohodou a činí:

cena bez DPH

DPH (21 %)

cena s DPH (21 %)

60 000,00 Kč 

12 600,00 Kč

72 600,00 Kč

Cena za předmět smlouvy obsažený včl. 1.1 písmeno d) je smluvními 
stranami stanovena dohodou a činí:

cena bez DPH

DPH (21 %)

cena s DPH (21 %)

60 000,00 Kč 

12 600,00 Kč

72 600,00 Kč

Celková cena za předmět smlouvy obsažený v či. 1.1 písmenech a), b), c) a d) 
je smluvními stranami stanovena dohodou a činí:



cena bez DPH 

DPH (21 %) 

cena s DPH (21 %)

516 693,96 Kč 

108 505,73 Kč

625 199,69 Kč

4.2. Celková cena za předmět smlouvy je konečná a může se měnit pouze 

v souvislosti se změnami sazeb DPH nebo v souvislosti s případnými 
změnami rozsahu předmětu plnění dle ČI. I odst. 1.3. této smlouvy. Celková 
cena se muže měnit pouze na základě písemného dodatku

V. Platební podmínky a sankce

Úhrada bude provedena na základě daňových dokladů (dále jen faktura) 

ktere vystaví zhotovitel v případě řádného plnění této smlouvy, a to vždv 
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, ve kterém byla tato smlouva 

radne plněna, přičemž měsíční částka činí jednu šestinu celkové 
DPH dle čl. IV odst. 4.1. První faktura bude 

k 31. 7. 2017 za řádné plnění v měsíci červenci 2017.

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Faktury se považují za uhrazené dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. y

V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
objednateli zaplacení úroků 
předpisů.

5.1.

: ceny včetně 
vystavena zhotovitelem:

5.2.

5.3.

5.4.
po

z prodlení dle platných a účinných právních

5.5. V případě prodlení zhotovitelew , 0 . , s vysíláním jednoho bloku zpravodajských
pnspevku nebo s umístěním kteréhokoliv bloku zpravodajských příspěvků na 
web zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. Uplatnění smluvní 
pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody v plné výši.

PI°d!f^ozh0t0vjte!e s vysíláním tří po sobě jdoucích bloků zpravodajských 

pnspevku nebo s umístěním tří po sobě jdoucích bloků zpravodajských 
pnspevku na web bude považováno za podstatné porušení smlouvy 
umožňující objednateli odstoupit od smlouvy

5.6

5.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná i bez udání důvodu vypovědět tuto 

smlouvu ve výpovědní době jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem 

mesíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
z?k°na0%235,/2004 - 0 daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisu. Zejména označení faktury a její číslo, označení objednatele - název, 
sídlo, !C a DlC, bankovní spojení, označení dodavatele - obchodní firma! 
sídlo, IC a DlC, bankovní spojení, číslo smlouvy objednatele, předmět plnění' 
cena - fakturovaná částka, DPH v platné výši, datum vystavení a odeslání 
faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost faktury, razítko a 

podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je

5.8.



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.

Vi. Závěrečná ustanoveni

Vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským
zákoníkem.

Veškeré změny či doplnění této smlouvy je možné činit pouze písemnými
dodatky.

Výslovně se sjednává, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy
přecházejí oboustranně na právní nástupce smluvních stran a smluvní strany
se zavazují převést všechny závazky přijaté v této smlouvě na své právní
nástupce.

Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, dále pak, že tato smlouva odpovídá jejich
svobodné a pravé vůli, prosté omylu, na důkaz čehož připojují k této smlouvě
své podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/16/9/2017 ze dne 2. 6. 2017.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

20 -06- 201720 -06- 2017 V .SPUMti,. dneV Olomouci dne

ZhotovitelObjednatel:
Olomoucký kraj

Ladislav Okleštěk
hejtman

televiznístudio
J$B^«0V0 18- 779 00 OLOMOUC

>CO 48394556 DIČ CZ48394556
lei: 585 417 403


