
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 93 
 DNE: 30. 7. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1631/2018/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o spolupráci na pořadu Cyklotoulky 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou se ve spolupráci se Zámkem Žďár podílí na vytvoření jednoho dílu 
pořadu Cyklotoulky na téma Žďár nad Sázavou. Radě města je předkládána Smlouva k této 
mediální spolupráci. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořadu Cyklotoulky 
v předloženém znění,  a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením této smlouvy 
a ve spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků 
vedoucích k jejímu naplnění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Smlouva o spolupráci na pořadu Cyklotoulky 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
Popis 
 
Město Žďár nad Sázavou se ve spolupráci se Zámkem Žďár podílí na vytvoření jednoho dílu 
pořadu Cyklotoulky na téma Žďár nad Sázavou. 
 
Předmětem smlouvy je natočení a odvysílání pořadu Cyklotoulky Žďár nad Sázavou v délce 10 
min. a následně po odvysílání v televizi bude pořad umístěn na internetový portál 
www.cyklotoulky.cz. 
Pořad bude odvysílán na televizi ČT SPORT a RTVS DVOJKA a to v počtu 1 premiéra + 3 reprízy. 
Termín vysílání premiéry pořadu je předběžně stanoven na 18. 8. 2018. 
Natáčení pořadu se osobně zúčastnili  v roli 
hostů a průvodců.  
Cykloturistika získává v rámci cestovního ruchu v ČR stále větší roli a přímo přes Žďár nad 
Sázavou nově vede i evropská cyklotrasa EuroVelo 4. Být součástí cyklistického pořadu je tedy 
pro město v současné době výhodné z pohledu cílové skupiny. Pořad je dlouhodobě umístěn 
archivu iVysilání České televize i na webu www.cyklotoulky.cz a je i volně k dispozici městu. Užití 
pořadu tedy není pouze jednorázové, ale lze s ním pracovat i při následné propagaci.   
 
Bodový scénář pořadu Cyklotoulky Žďár nad Sázavou 

• Začátek na náměstí Republiky v centru města  
• Barokní most 
• Zámek 
• Muzeum nové generace 
• Rekreační areál Pilák  
• Velké Dářko 
• Cesta zpět - Zelená hora (okolo vede EuroVelo4) 
• Zakončení v zámecké kavárně 

Cena spolupráce byla dohodnuta na 27 225 Kč včetně DPH (22 500,- Kč bez DPH). Z této celkové 
částky 20 400 Kč + DPH je cena za realizaci pořadu a jeho umístění na webové stránky 
www.cykolotoulky.cz. Zbývající částka 2.100,- Kč + DPH je pak paušální poplatek pro 
objednavatele za údržbu stránky www.cyklotoulky.cz včetně možnosti vlastní administrace na 
jeden rok. Případné prodloužení provozu stránky bude řešeno individuální dohodou po uplynutí 
smlouvy. 
Finanční prostředky na tuto aktivitu jsou brány z plánovaného rozpočtu na rok 2018 položka 
Propagace města. 

 
Geneze případu 

 
Návrh řešení 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořadu Cyklotoulky v předloženém 
znění, a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením této smlouvy a ve spolupráci 
s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu 
naplnění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořadu Cyklotoulky v předloženém 
znění, a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením této smlouvy a ve spolupráci 

http://www.cyklotoulky.cz/
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s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu 
naplnění. 
 
Doporučení předkladatele 
Vedoucí oddělní projektů a marketingu navrhuje schválení Smlouvy o spolupráci v předloženém 
znění.  
 
Stanoviska  
Oddělní projektů a marketingu navrhuje schválení Smlouvy o spolupráci v předloženém znění.  



 
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

 
uzavřená mezi společnostmi 

 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, PSČ 591 01                                
IČ: 295 84, DIČ: CZ 00295841 
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
(dále jen objednavatel) 
 
a 
 
Egomotion s.r.o. 

se sídlem: Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň 
IČO: 28050924, DIČ: CZ 28050924 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22850 ; 
Banka: KB Plzeň číslo účtu: 43-5740810247/0100 
Zastoupená jednatelem společnosti Janem Sklenářem 
(dále jen dodavatel) 
             
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY Žďár nad Sázavou na televizi ČT 
SPORT a RTVS DVOJKA v délce 10 min. a následně po odvysílání v televizi umístění tohoto pořadu na 
internetový portál www.cyklotoulky.cz.  
 

Článek II. 
Povinnosti dodavatele 

 
Dodavatel provede následující dohodnuté činnosti v tomto stanoveném rozsahu: 
2.1. Zajistí odvysílání 10 min. pořadu CYKLOTOULKY Žďár nad Sázavou na televizi ČT SPORT a 

RTVS DVOJKA v roce 2018 a to v počtu 1 premiéra + 3 reprízy. 
2.2. Po odvysílání předá nahrávku tohoto pořadu objednavateli prostřednictvím internetového úložiště. 
2.3. Zrealizuje specializovanou internetovou prezentační stránku pro objednavatele, která bude nedílnou 

součástí adresy www. cyklotoulky.cz. 
2.4. Umožní objednavateli vlastní administraci určených oddílů stránky, a to především v sekcích 

fotogalerie, aktuality, popis místa a zajímavosti. 
2.5. Na stránku www.cyklotoulky.cz  umístí videosekvenci  CYKLOTOULKY Žďár nad Sázavou v délce  

10 min. 
2.6. Dodavatel poskytuje objednavateli autorská práva na tento pořad s výjimkou práv televizních. 
 
 

Článek III. 

Povinnosti objednavatele 
Objednavatel provede následující dohodnuté činnosti v tomto stanoveném rozsahu a hodnotě. 
3.1 Objednavatel se zavazuje k včasnému zaslání požadovaných informací a dat. 
3.2 Objednavatel tímto prohlašuje, že je majitelem podkladových materiálů pro výrobu pořadu, nebo vlastní 

souhlas k jejich užití od skutečného autora a souhlasí s jejich užitím. 
3.3 Objednavatel se zavazuje k aktivní spolupráci v sekci aktuality na stránkách www.cyklotoulky.cz 
3.4 Objednavatel včas a řádně proplatí faktury vystavené dodavatelem. 
3.5 Objednavatel četl a rozumí všem termínům a podmínkám uvedených na této smlouvě a s těmito souhlasí. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 
 

4.1. Cena za realizaci pořadu je stanovena dohodou ve výši  20.400,- Kč + DPH. Objednatel uhradí cenu 
předmětu smlouvy po realizaci pořadu a jeho umístění na stránky www.cyklotoulky.cz, na základě 
dodavatelem vystaveného daňového dokladu. 

4.2. Paušální poplatek pro objednavatele za údržbu stránky www.cyklotoulky.cz včetně možnosti vlastní 
administrace na jeden rok je stanoven ve výši 2.100,- Kč + DPH, který bude hrazen na základě 
dodavatelem vystaveného daňového dokladu.  

 
Článek V. 

Ostatní ujednání 
 
5.1 V případě prezentace značky a služeb objednavatele bude dodavatel dodržovat platné zákony, nařízení a 

zákazy a také všechny další pokyny objednavatele, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 
5.2 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně a potvrzeny oběma smluvními 

partnery (jejich zástupci s právem podpisu), jinak jsou neplatné. Eventuální spory budou řešeny na 
principu dobré vůle a maximální součinnosti. 

5.3 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce každé ze smluvních stran.  

5.4 Tato smlouva o počtu 2 stran se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, po jednom pro 
každou smluvní stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou v pořadí. 

5.5 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v době trvání 1roku ode dne vysílání premiéry pořadu.  

5.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností 
obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 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.  

5.7 Dodavatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených 
v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání 
v orgánech města 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. 
Dodavatel si je zároveň vědom svých práv upravených právními předpisy ČR a EU. 

5.8 Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových 
stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

5.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 30. 7. 2018  
usnesením č.j. 1631/2018/OPM. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................                  ................................................ 
        za objednavatele           za dodavatele 
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