
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 
 DNE: 10. 2. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 548/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o dílo sazba Žďárského zpravodaje 

 

ANOTACE: 
Sazbu měsíčníku Žďárský zpravodaj vydávaného městem Žďár nad Sázavou bude zajišťovat na 
základě smlouvy o dílo externí dodavatel sazby Lukáš Zvolský. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na sazbu Žďárského zpravodaje 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Lukášem Zvolským v předloženém znění a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1  
 
 
Popis 
Od roku 2014 vykonával sazbu Žďárského zpravodaje šéfredaktor, který zároveň vykonával 
činnost tiskového mluvčího a správce sociálních sítí. Praxe sloučení těchto pozic, ale není příliš 
běžná. Nejvíce z tohoto seskupení funkcí vyčnívá náplní práce právě sazba zpravodaje. 
Externí sazeč bude vykonávat činnost sazby zpravodaje dle podmínek smlouvy v příloze materiálu 
na straně č. 1, Čl. 3 Doba a místo plnění. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Práce sazeče bude hrazená ze schváleného rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
marketingu. 
 
Geneze případu 
V rámci dlouhodobé potřeby zvyšování novinářského servisu ze strany města a neefektivního 
spojení pozice šéfredaktora a sazeče, se redakční rada Žďárského zpravodaje konaná dne 16. 12. 
2019 za účasti vedoucího odboru školství, kultury, sportu a marketingu Mgr. Petra Sedláka shodla 
na externím dodávání sazby zpravodaje. 
 
Návrh řešení: Schválit předloženou smlouvu o dílo 
 
Varianty návrhu usnesení:  
 

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo. 
2. Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o dílo. 

 
Doporučení předkladatele: Odbor školství, kultury, sportu a marketingu doporučuje schválit 
předloženou smlouvu o dílo. 
 
 
Stanoviska: nejsou 
  



 

Příloha č. 1 
 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) 

Čl. 1 
Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1,  
591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou 
č.ú.: 328-751/0100 
(dále jen „objednatel“)  
 

2. Lukáš Zvolský 
se sídlem Třída T. Bati 1276 
760 01 Zlín 
IČO: 08845140 
DIČ: neplátce DPH 
bankovní spojení: ČSOB 
č.ú.: 220932440/0300  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. 2 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady a za podmínek této smlouvy 
provést pro objednatele dílo, specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas 
provedené dílo převzít. 
 
2. Předmětem díla je zpracování sazby Žďárského zpravodaje. Součástí této sazby je 
zapracování dvou korektur, a to gramatické a stylistické/grafické.  
 
 
 

Čl. 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Plnění díla bude zahájeno dnem nabytí účinnosti této smlouvy a bude prováděno měsíčně 

dodáním podkladů v sazbě zpravodaje. 
2. První termín pro zaslání první části podkladů objednatelem je nejpozději do třetího pátku před 

vydáním Žďárského zpravodaje. 
3. Druhý termín pro zaslání podkladů objednatelem je nejpozději do druhé středy před vydáním 

Žďárského zpravodaje. 
4. Objednatel předá při podpisu této smlouvy zhotoviteli termíny data vydání Žďárského 

zpravodaje pro rok 2020 a následně vždy do data vydání posledního zpravodaje v roce 
objednatel předá zhotoviteli termíny data vydání Žďárského zpravodaje pro konkrétní 
kalendářní rok. 

5. Součástí podkladů předávaných objednatelem zhotoviteli jsou texty článků, fotografie 
s popiskem a uvedením autora. 

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat gramatické korektury objednateli nejpozději do úterý 
8 hod. v týdnu před vydáním Žďárského zpravodaje. 



 
7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat stylistické/grafické korektury objednateli nejpozději 

do středy 8 hod. v týdnu před vydáním Žďárského zpravodaje. 
8. Místem plnění je Žďár nad Sázavou cloudové úložiště založené na emailovou adresu 

zdarskyzpravodaj@zdarns.cz 
 
 

Čl. 4 
Cena a platební podmínky 

1.  Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je 300 Kč/strana. V případě 
celostránkové grafiky dodané objednatelem, nebude tato stránka zahrnutá do ceny díla. 
2. V případě, že bude objednatel požadovat po zhotoviteli další práci nad rámec předmětu 
díla dle této smlouvy, dohodly se smluvní strany na ceně za provedení těchto prací ve výši 150 
Kč/strana. 
3. Objednatel se zavazuje cenu díla hradit na účet zhotovitele, uvedený shora této smlouvy, 
dle měsíčních faktur, které měsíčně vystaví zhotovitel a předá objednateli společně s předáním 
tiskových dat. 
 
 

Čl. 5 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů 
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je 
objednateli předat.  
 
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla. 
 
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany 
jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou uhradí zhotovitel objednateli v případě 
prodlení se splněním díla, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že v  případě, že z důvodu prodlení na straně zhotovitele s plněním 
předmětu této smlouvy řádně a včas, dojde ke zvýšeným nákladům objednatele se zajištěním tisku 
Žďárského zpravodaje, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré jím takto vynaložené zvýšené 
náklady. 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad 
Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně 
osobních údajů.“ 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 
3. Ve věcech technických bude za objednatele jednat: 
Matěj Papáček 
tel.: 566 688 331, 733 465 035 

mailto:zdarskyzpravodaj@zdarns.cz


 
e-mail: matej.papacek@zdarns.cz 
 
4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 

………….usnesením č.j. ……………… 
 
8.   Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad 
Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají 
ochraně osobních údajů. 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                                      Ve Zlíně dne: 
 
 
 
 
 
Za objednatele:  Zhotovitel: 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Ing. Martin Mrkos, ACCA Zvolský Lukáš 
starosta města 
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