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NÁZEV: 
 

Smlouva o dílo se Satt, a.s. 

 

ANOTACE: 
 
Dohoda města Žďáru nad Sázavou a společnosti Satt, a.s. o zhotovení video spotu 
prezentujícího město Žďár nad Sázavou v délce do 3 min, zhotovení 4 video spotů prezentujících 
kulturu, historii, sport a zimu ve Žďáře nad Sázavou v délce do 1 min každého video spotu a 
zhotovení 1 virálního video spotu v délce do 30 vteřin. Dílo bude předáno do 31. 5. 2016. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo se Satt, a.s. na zhotovení video spotů 
prezentujících město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.  
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Název materiálu:    Smlouva o dílo se Satt, a.s. 
 
Počet stran:  5 
Počet příloh: 0 
 
 
Popis 
Jedná se o dohodu města Žďáru nad Sázavou a společnosti Satt, a.s. o zhotovení video spotu 
prezentujícího město Žďár nad Sázavou v délce do 3 min, zhotovení 4 video spotů prezentujících 
kulturu, historii, sport a zimu ve Žďáře nad Sázavou v délce do 1 min každého video spotu a 
zhotovení 1 virálního video spotu v délce do 30 vteřin. Dílo bude předáno do 31. 5. 2016. 
  
 
Geneze případu 
Není 
 
 
Návrh řešení 
Schválení Smlouvy o dílo se Satt, a.s. na zhotovení videospotů prezentujících město Žďár nad 

Sázavou dle předloženého návrhu. 

 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo se Satt, a.s. na zhotovení videospotů 
prezentujících město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu. 
 
Rada města po projednání neschvaluje Smlouvu o dílo se Satt, a.s. na zhotovení videospotů 
prezentujících město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Schválení Smlouvy o dílo se Satt, a.s. na zhotovení videospotů prezentujících město Žďár nad 

Sázavou dle předloženého návrhu. 
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ŠKS/SOD/XXXXX/2015 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský  zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů mezi 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou města Z. N. 
bankovní spojení: č. účtu: 328 751/0100, Komerční banka a.s., pob. Žďár nad Sázavou 
IČ 00295841, DIČ CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č. j. 503/2004 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Satt, a.s. 
Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený ředitelem  P. S. a předsedou představenstva J. K. 
bankovní spojení: č. účtu: 264116082/0300, ČSOB a.s., pob. Žďár nad Sázavou 
IČ: 60749105, DIČ: CZ60749105 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. B 1592  
(dále jen „zhotovitel“) 

I. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
toto dílo: 
a) zhotovení video spotu prezentujícího město Žďár nad Sázavou v délce do 3 min. 
b) zhotovení 4 video spotů prezentujících kulturu, historii, sport a zimu ve Žďáře nad 

Sázavou v délce do 1 min každého video spotu. 
c) zhotovení 1 virálního video spotu v délce do 30 vteřin. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede předmět plnění do 31. 5. 2016. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu. 

II. 
Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla ve výši 114.950 Kč s DPH (95.000 Kč bez 
DPH) na základě objednatelem vystavené faktury. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli na základě předávacího protokolu a současně 
vystavit objednateli fakturu za dílo, kterou doručí objednateli nejpozději do 5 dnů před datem 
splatnosti. 

3. Cena se skládá z: natáčení dronem (hodina 1 500 Kč bez DPH + doprava), natáčení akcí dle 
přílohy č. 1 smlouvy v rozsahu 25 hodin za 15 000 Kč, střih velkého spotu za 6 400 Kč 
v rozsahu 16 hodin, střih malých spotů za 4 800 Kč v rozsahu 12 hodin, časosběrná videa - 
900 Kč za sekvenci, jeřábové záběry 6 500 Kč za den s obsluhou. 

III. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. I této smlouvy provést v souladu se zákony České 
republiky a mezinárodně platnými předpisy. Rovněž musí respektovat vývoj v oblasti 
informačních technologií a věcné požadavky objednatele plnit v jeho souladu. Zhotovitel 
zodpovídá za služby po stránce obsahové a funkční. Objednatel je zodpovědný za řádné 
odevzdání podkladů zhotoviteli nejpozději do 30. 9. 2015. 



 

 

 

 

 

2. Objednatel je povinen nahlásit obsahové vady zhotoviteli bezprostředně po jejich zjištění. 
Zhotovitel je povinen zajistit nápravu těchto vad neprodleně. 

IV. 
Práva a povinnosti účastníků 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za: 
− kvalitu a odbornou správnost poskytovaných služeb 
− poskytnutí informací umožňujících další rozvíjení vzájemné spolupráce na základě 

nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v této oblasti 
− zhotovení díla řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen vrátit částku 

115.000 Kč na účet objednatele nejpozději do 31. 7. 2016 
− zajištění potřebné součinnosti po dobu platnosti této smlouvy, jíž je za zhotovitele pověřen 

pan J. P. 

2. Objednatel se zavazuje: 
− plnit své peněžité závazky 
− zajistit potřebnou součinnost po dobu platnosti této smlouvy, jíž je za objednatele pověřena  

N. A. 

V. 
Licenční podmínky 

1. Objednatel smí poskytnuté dílo využít pouze pro potřeby Města Žďár nad Sázavou, tedy 
sdělováním veřejnosti takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a 
v čase podle své vlastní volby, jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném 
rozsahu. 

2. Poskytnuté dílo nesmí být v žádném případě bez předchozího souhlasu zhotovitele měněno. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným držitelem veškerých práv k předávanému dílu. 
4. Licence je poskytována jako: 

a) výhradní, 
b) na dobu neurčitou, 
c) pro území všech zemí světa, 
d) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

5. Licence je poskytována pouze na dokončené dílo, nezpracovaný materiál zůstává i nadále 
v majetku zhotovitele. 

6. Zhotovitel může využít natočený materiál pro potřeby vysílání Televize Vysočina jako referenční 
spot pro její další propagaci, avšak nesmí ho podstoupit v nezpracované formě třetí osobě. 

7. Objednatel není povinen licenci využít. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu určitou, a to do 31. 8. 2016. 
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
3. Změny této smlouvy budou provedeny formou dodatků, periodicky číslovanými a oběma 

stranami podepsanými. 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle učiněné 

nikoli v omylu či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – obsah video spotů. Po dohodě obou smluvních 
stran může být obsah video spotů změněn. 

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele, zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 



 

 

 

 

 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďáru nad Sázavou dne 19. 10. 2015 
usnesením č. 402/2015/ŠKS. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, XX. XX. 2015 
 

 
 
 
 
 ……….……….…….………. ……….……….……….………. 
   
 starosta Žďáru nad Sázavou ředitel Satt, a.s. 
 
 
 
 
 ……….……….…….………. 
 předseda představenstva Satt, a.s.



 
 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ŠKS/SOD/XXXXX/2015 
 
Smluvní strany se dohodly, že video spot prezentující město Žďár nad Sázavou v déle 
do 3 min bude obsahovat tyto záběry: 
 
Akce: 
Harfové dny 
Horácký džbánek 
Slavnosti jeřabin 
Dračí lodě 
Čarodějnická show 
Vánoční mše 
Nový rok 
Klášterní noc 
Otevřené zahrady 
festival Korespondance 
Festival pod Zelenou horou 
Svatojánská pouť včetně atrakcí 
Den Žďáru 
 
Místa: 
centrum města 
Zelená hora 
Zámek Žďár nad Sázavou 
Rekreační areál Pilák 
park u Ivana / Farčata 
cyklisti, koloběžkáři, inline bruslaři, běžci (cyklostezky aj.) 
Relaxační centrum 
příroda, projížďky na koni 
gastronomie, letní zahrádky 
Regionální muzeum 
Moučkův dům 
Modelové království 
Sochy Michala Olšiaka 
 
 
Minutové tematické video spoty budou obsahovat tyto záběry: 
 
Sport 
Pilák – discgolf, minigolf, fitpark, stolní tenis, tenis, beach volejbal 
cyklisté, koloběžkáři, inline bruslaři, vodní sporty – lodičky a šlapadla, jezdectví, skateboarding,  
bruslaři, běžkaři, Relaxační centrum, volejbal na kurtech, tenis na kurtech 
 
Kultura 
Harfové dny, Horácký džbánek, Dračí lodě, Novoroční ohňostroj, Klášterní noc, Otevřené zahrady, 
Korespondance, Festival pod Zelenou horou, Pouť, Den Žďáru, Slavnosti jeřabin, Muzeum nové generace, 
výstava na Staré radnici, sklo, M. Olšiak – galerie 
 
Historie 
Zámek s novou expozicí, Zelená hora, Dolní (morový) hřbitov, most s Táfernou, kostel sv. Prokopa, kostel 
Nejsvětější Trojice, Stará radnice, muzeum, časová osa na náměstí a kašna 
 
Zima 
bruslaři na zimním stadionu nebo oválu, běžkaři ve stopách u Zelené hory, sjezdovka NMnM, Skiman, 
(Relaxační centrum, Modelové království), zimní Dračí lodě – pokud budou na Piláku, koulovačka dětí u 
školy, stavění sněhuláka – množství sněhu (bude-li) 


