
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 51 

 DNE: 17.10.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 799/2016/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Pořad Srdce regionu 

 

ANOTACE: 
 
Město Žďár nad Sázavou bylo osloveno firmou M.C. Triton, spol. s r. o. s možností spolupráce při 
přípravě pořadu Srdce regionu, jehož primárním záměrem je nastartování lokální ekonomiky a 
celkové zlepšení komunikace mezi množstvím důležitých aktérů ve vybraných regionech. 
Společná jednání, možnosti další spolupráce atd. se pak stanou součástí samotného pořadu 
Srdce regionu, o který projevila předběžný zájem Česká televize. Pořad bude realizován spolkem 
Osobní Rozvoj Média, z.s. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje návrh dohody o spolupráci a pověřuje 
starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením dohody a realizováním dalších potřebných 
kroků vedoucích k jejímu naplnění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Oddělení projektů a komunikace 

Předkládá: 

starosta 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA Ů  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Schválení Dohody o spolupráci je nezbytnou podmínkou realizace pořadu Srdce regionu, jehož 
záměrem je nastartování lokální ekonomiky a celkové zlepšení komunikace mezi množstvím 
důležitých aktérů ve vybraných regionech. Kromě samotné diskuse se jako pozitivní jeví i 
předpokládané odvysílání pořadu Srdce regionu v některém z celostátních médií (zájem projevila 
Česká televize). Jakákoliv publicita tohoto druhu má potenciál napomoci při propagaci města a 
posílit jeho pozitivního vnímání veřejností (občany i potenciálními návštěvníky města, které může 
oslovit a přesvědčit k návštěvě). 
 
Geneze případu 

 V srpnu 2016 navázal neformální kontakt se zástupci firmy M. C. Triton radní Ing. Martin 

Mrkos, který zprostředkoval představení pořadu vedení města. 

 Po prezentaci pořadu 25. srpna bylo přistoupeno k jednání o podobě Dohody o spolupráci. 

 Zaslaný návrh dohody upravila a změnila JUDr. Prokopová, zástupci spolku Osobní 

Rozvoj Média, z.s. a firmy M. C. Triton s navrženými změnami souhlasili. 

 Dohoda je předkládána radě. 

Návrh řešení 
Schválit znění smlouvy v předložené podobě. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje návrh dohody o spolupráci a pověřuje starostu města 

Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením dohody a realizováním dalších potřebných kroků 

vedoucích k jejímu naplnění. 

 Rada města po projednání neschvaluje návrh dohody o spolupráci a pověřuje starostu 

města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením dohody a realizováním dalších potřebných kroků 

vedoucích k jejímu naplnění. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučení usnesení schválit. 
 
 
Stanoviska  
Znění dohody bylo konzultováno a upraveno dle požadavků JUDr. Prokopové. 

 

 



Příloha č. 1 - DOHODA O SPOLUPRÁCI  
 

 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 

uzavřená mezi 

Osobní Rozvoj Média, z.s. 

a 

......................................... 

  



Tuto DOHODU O SPOLUPRÁCI („Dohoda“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní 

strany: 

 

Osobní Rozvoj Média, z.s. 

se sídlem Branišovská 82, Praha 4, PSČ 143 00 

IČ: 034 52 361 

zastoupená paní Jaroslavou Timkovou, předsedkyní spolku  

zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 61336 

(„Spolek“) 

 

a 

 

 

 

.............................................. 

se sídlem  

IČ:  

zastoupená  

zapsaná v  

(„Partner“) 

 

(Spolek a Partner dále společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

 

(A) Spolek je spolkem, jehož účelem je propagace a podpora všech aktivit spojených s osobním 

rozvojem jednotlivce i skupin, šíření osobního rozvoje v médiích a budování uvědomělé občanské 

společnosti; 

(B) Spolek má zájem na vytvoření dokumentárního cyklu s pracovním názvem „REGIONY – SRDCE 

REGIONU“ („Projekt“), jak je blíže specifikován v příloze č. 1 této Dohody, a zařazení Projektu do 

televizního vysílání, s cílem přinést na televizní obrazovku zajímavé počiny z regionů se záměrem 

budování občanské společnosti. 

(C) Partner má zájem poskytnout Spolku finanční podporu na realizaci Projektu; 

(D) Smluvní strany si přejí stanovit podmínky jejich spolupráce; 

 

 

 

 

 

 



SMLUVNÍ STRANY PODEPISUJÍ TUTO DOHODU: 

I. 

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Spolek se za podmínek stanovených v této Dohodě zavazuje realizovat Projekt, který je blíže 

specifikován v příloze č. 1 této Dohody.  

2. Partner se zavazuje poskytnout Spolku pro účely realizace Projektu finanční příspěvek, a to za 

podmínek a ve výši stanovené dále v této Dohodě.  

II. 

PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTU 

1. Projekt bude rozdělen do dvou etap.  

2. V první etapě Spolek nejpozději do 31.3 2017 vytvoří pilotní díl Projektu („Pilotní díl“). Dokončený 

Pilotní díl Spolek nabídne České televizi („ČT“), se kterou projekt konzultuje a vyvíjí a která na 

základě posouzení Pilotního dílu rozhodne o tom, jak Projekt zařadí do vysílání ČT. 

3. V druhé etapě Spolek vytvoří zbývající díly Projektu. Druhá etapa Projektu bude realizována dle 

dispozic ČT na základě posouzení Pilotního dílu. Rozhodnutí o zařazení Projektu do vysílání ČT je 

výhradně v kompetenci ČT. Počet zbývajících dílů Projektu stanoví dohodou Spolek a ČT, 

předpoklad je 13 pro rok 2017 a 26 dílů pro rok 2018. 

4. ČT rozhodne o zařazení Projektu do vysílání, zařadí ČT Projekt do vysílacího schématu ČT a stanoví 

rozsah reklamního prostoru, který poskytne Spolku pro partnery Projektu, včetně časového určení 

tohoto reklamního prostoru ve vysílání ČT. V tomto období bude s partnery uzavřená konkrétní 

smlouva na reklamní plnění. Cena reklamního prostoru bude zvýhodněná oproti ceníkovým 

cenám TV stanic. 

5. V případě, že ČT z jakéhokoliv nepředvídatelného důvodu, nezařadí Projekt do vysílání , je Spolek 

oprávněn nabídnout Projekt k zařazení do vysílání TV Nova a/nebo TV Prima a/nebo internetové 

televize Stream.cz. Druhá etapa Projektu, tzn. vytvoření zbývajících dílů Projektu, bude v takovém 

případě realizována v souladu s novým partnerem Projektu do vysílání TV Nova a/nebo TV Prima 

a/nebo internetové televize Stream.cz (ČT, TV Nova nebo TV Prima a/nebo internetová televize 

Stream.cz dále jen „Televizní stanice“).  

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že podmínky této Smlouvy sjednávají 

s vědomím, že ke dni podpisu této Dohody nelze s určitostí potvrdit: 

(i) termín přijetí Projektu do vysílání Televizní stanice; 

(ii) celkový počet dílů Projektu Televizní stanicí přijatých k vysílání; 

(iii) délku trvání jednotlivých dílů Projektu přijatých Televizní stanicí k vysílání; 



(iv) zařazení Projektu do vysílacího schématu Televizní stanice (co se týče dnů v týdnu i 

vysílacího času); 

(v) množství reklamního prostoru poskytnutého Televizní stanicí partnerům projektu 

(vi) celkový počet ani identitu Partnerů Projektu. 

7. V návaznosti na rozhodnutí Televizní stanice o zařazení Projektu do vysílání poskytne Spolek 

Partnerovi část reklamního prostoru poskytnutého Spolku ze strany Televizní stanice pro partnery 

Projektu. Přesný rozsah, časové určení a cenu za užití reklamního prostoru poskytnutého 

Partnerovi v souladu s tímto článkem Smluvní strany dohodnou v závislosti na konkrétním 

zařazení Projektu do vysílacího schématu Televizní stanice a vyčíslení reklamního prostoru, který 

Televizní stanice poskytne Spolku pro partnery Projektu, včetně časového určení tohoto 

reklamního prostoru ve vysílání Televizní stanice, případně v závislosti na dalších podmínkách 

stanovených Televizní stanicí pro užití reklamního prostoru poskytnutého Spolku pro partnery 

Projektu. 

 

III. 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU PARTNEREM 

1. Partner poskytne Spolku finanční příspěvek na realizaci jednotlivých etap Projektu. 

2. Na krytí části nákladů spojených s vytvořením Pilotního dílu poskytne Partner Spolku finanční 

příspěvek ve výši .......................Kč (slovy: …………………………….korun českých) 

3. Finanční příspěvek na vytvoření Pilotního dílu,  poskytne  Partner  Spolku  nejpozději do  30 dnů 

od podpisu této Dohody na bankovní účet Spolku č.ú. 2800691830/2010 

4. Na realizaci druhé (13 dílů) a třetí etapy (26 dílů) Projektu, tzn. na krytí části nákladů spojených s 

vytvořením zbývajících dílů Projektu, poskytne Partner Spolku finanční příspěvek ve výši rovnající 

se násobku částky………………………..Kč (slovy: ……………………….korun českých) a počtu dílů druhé a 

třetí etapy Projektu. 

5. Finanční příspěvek na realizaci druhé etapy Projektu poskytne Partner Spolku, pouze pokud 

Televizní stanice  rozhodne o zařazení  pokračování Projektu do vysílání. 

6. Finanční  příspěvek  na  realizaci  druhé a třetí   etapy    Projektu poskytne   Partner  Spolku    do 30 

dnů od rozhodnutí o zařazení Projektu do vysílání Televizní stanice na bankovní účet Spolku 

čú.2800691830/2010. 

7. Konkrétní využití finančního příspěvku poskytnutého Partnerem dle této Dohody na výdaje 

spojené s Projektem je na výhradním uvážení Spolku, který se zavazuje využít prostředky 

maximálně účelně a o jednotlivých výdajích vede přehlednou evidenci. 

8. Spolek se zavazuje poskytnout partnerovi natočený materiál pro jeho reklamní účely. 



 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že partner je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.  

 

V. 

TRVÁNÍ DOHODY 

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Je 

uzavřena na dobu určitou, a to od jejího podpisu Smluvními stranami do: 

(i) ukončení Projektu, kterým se rozumí odvysílání posledního dílu Projektu ve vysílání 

Televizní stanice; nebo dle dohody jednotlivých stran 

(ii) rozhodnutí o nezařazení Projektu do vysílání žádné Televizní stanice, 

podle toho, co nastane dříve. 

2. Možnost výpovědi této Dohody se vylučuje. 

VI. 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. Veškeré spory vzniklé z této Dohody či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. 

Pokud se nepodaří takovéto spory vyřešit do třiceti (30) pracovních dnů od jejich vzniku, budou 

řešeny soudní cestou. 

VII. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Dohoda se řídí právními předpisy České republiky, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

2. Pokud jakýkoli závazek podle této Dohody je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Dohody. Smluvní 

strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a 

vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.  

3. Jakékoli písemnosti doručované mezi Smluvními stranami podle této Dohody, které mají vliv na 

vznik, změnu nebo zánik této Dohody či v ní obsažených práv a povinností, musí být odeslány 

doporučenou poštou s dodejkou nebo kurýrem s potvrzením o doručení na adresu druhé Smluvní 

strany uvedené v záhlaví této Dohody. Takto adresovaná a odeslaná písemnost se považuje za 

řádně doručenou druhé Smluvní straně, pokud (i) byla druhou Smluvní stranou převzata nebo (ii) 

uplynula lhůta pěti (5) pracovních dnů od takového odeslání bez ohledu na to, zda druhá Smluvní 

strana písemnost převzala či nikoli, podle toho, co nastane dříve. Pro běžnou komunikaci mezi 



Smluvními stranami, jejímž důsledkem není vznik, zánik či změna této Dohody či v ní obsažených 

práv a povinností, je akceptována komunikace formou elektronické pošty. 

4. Tato Dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou 

upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní i písemná 

ujednání. 

5. Jakékoli změny nebo dodatky k této Dohodě musí být učiněny písemnou formou a musí být 

podepsány oběma Smluvními stranami. 

6. Součástí této Dohody je její Příloha č. 1 – Specifikace Projektu. 

7. Tato Dohoda je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

8. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této Dohody a že jim nejsou 

známy žádné právní ani faktické překážky, které by uzavření této Dohody bránily, a že tuto 

Dohodu uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

Uzavření této dohody schválila rada města na svém zasedání dne …..usnesením č.j. ….. 

V Praze dne ……………………………    V .............................. dne ……………………. 

______________________________   _____________________________ 

Osobní Rozvoj Média, z.s.     
 


