
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 
 DNE: 20. 7. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu 

 

ANOTACE: 
Smlouva k zajištění vysílání regionálního televizního programu Televize Vysočina  - 
zahrnující Zpravodajství a pořad Na Slovíčko 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností 
Satt a.s. o výrobě a zajištění vysílání televizního programu a pověřuje starostu města podpisem 
této 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 ŠKSM 

Předkládá: 
Mgr. Petr Sedlák 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:1 
 
 
Popis 
Společnost SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou jako zhotovitel předložila 
Městu Žďár nad Sázavou jako objednateli ke schválení návrh Smlouvy o výrobě a zajištění vysílání 
televizního programu. Tato smlouva byla radou města schválena na jednání 10. února 2020 a 
finanční krytí zajištěno rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem města 30. dubna 
2020.  Administrativní chybou došlo k tomu, že smlouva nebyla předložena starostovi města 
k podpisu. Finanční plnění je vyšší než 50.000 Kč, je tedy povinností zveřejnit smlouvu do 30 dnů 
v registru smluv. Tuto zákonnou povinnost s ohledem na časovou prodlevu není možné splnit, 
proto byla smlouva, která byla radou města schválená 10. 2. 2020, nyní předložena k revokaci a 
následně je předkládána radě města ke schválení znovu s platností od 1. 8. 2020.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Objednatel uhradí zhotoviteli za včasnou a řádnou výrovu programů uvedených v článku II.  odst. 
4: písmeno b) částku ve výši 8.800,- Kč bez DPH za jeden vyrobený a odvysílaný pořad 
v kalendářním měsíci 
písmeno c) částku ve výši 1.450,- Kč bez DPH za jeden vyrobený a odvysílaný pořad v příslušném 
měsíci.  
 
 
Geneze případu 

• RM 10. 2. 2020 – usnesení 546/2020/OP e)  
• Rozpočtové opatření schválené ZM 30.4.2020 č.j. 11/2020úOF/8 

 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a  
společností Satt a.s. o výrobě a zajištění vysílání televizního programu a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a  
společností Satt a.s. o výrobě a zajištění vysílání televizního programu a nepověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit předloženou smlouvu a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.  
 
 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 

Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního 
programu  

 
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění 

 
1. SATT  a.s. 

se sídlem Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 60749105 
DIČ: CZ60749105 
zastoupená prokuristou panem  

 
dále jen „zhotovitel“ 

a 
 

1. Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
zastoupená starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
 

dále jen „objednatel“ 

 
I. 

Preambule. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že na základě Rozhodnutí o udělení licence vydaného Radou pro 
rozhlasové a televizní vysílání pod č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24.9.2002 ve spojení 
s rozhodnutím sp.zn. 2006/1035/Sve/STT ze dne 21.02.2007, rozhodnutím 
sp.zn./Ident.:2010/809/sve/STT ze dne 24.8.2010, rozhodnutím sp.zn./Ident.:2012/773/sve/Sat 
ze dne 13.12.2012, rozhodnutím sp.zn./Ident.:2013/699/RUD/SAT ze dne 1.10.2013 a 
rozhodnutím sp.zn./Ident.: 2014/710/SMU/SAT ze dne 22.7.2014, je oprávněn k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů , program označen – 
Televize Vysočina. Licence udělená dle citovaných rozhodnutí platí do 21. října 2026. 

 
II.  

Účel a předmět smlouvy 



 
 

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vznikající 
při výrobě a zajištění vysílání regionálního televizního programu v rozsahu a ve složení jak je 
dále uvedeno. 

2. Zhotovitel se zavazuje na profesionální úrovni vyrábět objektivní a vyvážené televizní vysílání 
– regionální vysílání – zahrnující Zpravodajství a pořad Na Slovíčko. 

3. Předmětem této smlouvy je tedy závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo spočívající ve 
výrobě televizního programu a zajištění jeho odvysílání prostřednictvím kabelových rozvodů na 
katastrálních územích Zámek Žďár, Město Žďár, Nové Město na Moravě, Bystřice nad 
Pernštejnem, Velká Losenice a Nové Dvory u Velké Losenice. 

4. Regionální vysílání  bude realizováno při dodržení následující základní programové specifikace 
a dalších programových podmínek: 
a) Jedná se o bezplatný informační systém dle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů v platném 
znění 

b) Pořad Zpravodajství v rozsahu cca 20 minut, jehož obsahem bude: 
- 3 – 4 reportáže z měst Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad 

Pernštejnem a jejich okolí o obsahu kultura a ostatní (bez sportu) 
- rychlý přehled (zprávy, které nebudou v reportážích   
- 3 – 4 sportovní reportáže z měst Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice 

nad Pernštejnem a jejich okolí 
- zastoupení reportáží v průběhu celého kalendářního roku z jednotlivých měst a okolí 

budou: Žďár nad Sázavou 50 %, Nové Město na Moravě 25 %, Bystřice nad Pernštejnem 
25 % s tolerancí u každého města +- 10 % 

Premiéra Zpravodajství bude každý čtvrtek v 18.00 hodin, reprízy pak každou sudou hodinu po 
dobu celého týdne.  

c) Pořad Na Slovíčko v rozsahu cca 30 minut, jehož obsahem bude: 
- rozhovor s hostem, resp. hosty na dané téma související s regionem, témata jsou na 

výběru zhotovitele s tím, že objednatel může podávat zhotoviteli návrhy a podněty 
k obsahu tohoto pořadu, konečný výběr tématu provádí zhotovitel 

 Premiéra pořadu Na Slovíčko bude jednou za 14 dní ve čtvrtek v 18:30 hodin, reprízy každou 
sudou hodinu po dobu 14 dní.  

 

 
III. 

Podmínky a způsob plnění předmětu smlouvy. 
 

1. Výroba programu (reportáží a pořadů) zahrnuje zejména realizaci obrazového a zvukového scénáře, natočení 
sběrného obrazového materiálu, záznam komentáře a jeho celkové zkomponování. 

2. Pověřená osoba objednatele průběžně a s dostatečným časovým předstihem informuje zhotovitele o pořádaných 
akcích, zasílá mu tiskové zprávy nebo ho upozorňuje na aktuální události.  

 

IV. 
 Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel vybírá vhodné příspěvky samostatně, pověřená osoba objednatele má právo během 

přípravy a výroby pořadu vznést připomínky, které zhotovitel, pokud to bude technicky možné, 
zapracuje do pořadu. 

2. Zhotovitel je povinen při výrobě programu postupovat s odbornou péčí a v zájmu objednatele. 
Obsah reportáží a pořadu nesmí být v rozporu s právním řádem ČR. Zhotovitel je povinen řídit 



 
se zejména platnými právními předpisy pro televizní vysílání a příslušnými licenčními 
podmínkami. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a přiměřené podmínky 
nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen si obstarat veškerá nutná povolení k provádění činnosti dle této smlouvy, 
objednatel nenese žádným způsobem odpovědnost za nesplnění povinnosti ve vztahu k orgánům 
státní správy. 

5. Zhotovitel je dále povinen v průběhu plnění smlouvy předem informovat objednatele o 
skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy (zejména státní 
svátky, technické problémy apod.) 

6. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět této smlouvy i ve spolupráci s třetími osobami – 
subdodavateli.  

7. Zhotovitel se zavazuje bez souhlasu objednatele neposkytovat informace důvěrného charakteru 
třetí straně a to ani po skončení účinnosti této smlouvy. 
 

V. 
Cena, fakturační a platební podmínky 

 
1. Objednatel uhradí zhotoviteli za včasnou a řádnou výrobu programů uvedených v čl. II odst. 4:  

písmeno b) částku ve výši 8.800,- Kč bez DPH za jeden vyrobený a odvysílaný 
pořad  příslušném kalendářním měsíci písmeno c) částku ve výši 1.450,- Kč bez DPH za jeden 
vyrobený a odvysílaný pořad v příslušném kalendářním měsíci 

2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena bude účtována zhotovitelem objednateli měsíčně 
podle počtu skutečně vyrobených a odvysílaných pořadů a to vždy do 5. pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího za měsíc předcházející. Vyúčtování je splatné do 20 dne 
kalendářního měsíce, ve kterém bylo vyúčtování doručeno. 

3. Vyúčtování – daňové doklady - vystavené na základě této smlouvy budou obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. 

  
VI. 

 Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 
2. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem 

nebo uvedených v této smlouvě; kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy 
odstoupit v případě, že druhá smluvní strana opakovaně a přes písemnou výzvu porušuje  své 
povinnosti vyplývající pro ní z této smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být 
učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ke dni doručení druhé 
smluvní straně.  

3. Smlouvu lze také ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

 
VII. 

Technicko organizační zabezpečení ochrany osobních údajů 
 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují přijmout takové technicko organizační zabezpečení ochrany  
osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato 
povinnost trvá i po ukončení zpracování osobních údajů 

 
 



 
VIII. 

Ujednání společná a závěrečná 
 

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města 48 dne 20. 7. 2020 usnesením č  
770/2020/ŠKSM. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování doporučenou poštovní zásilkou je 
doručováno na adresu adresáta uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, 
že doporučená poštovní zásilka je doručena desátý den následující po dni, ve kterém byla 
písemnost předána k poštovní přepravě, nebyla-li doručena dříve. 

3. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulitní nebo nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v 
plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném případě ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. 
Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, či nevymahatelné ustanovení nahradí 
neprodleně jiným smluvním ujednáním při zachování smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné. 

4. Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze písemně a dohodou obou smluvních 
stran. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna bez jakéhokoliv 
omezení. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s tím, že zhotovitel obdrží dvě vyhotovení 
a objednatel dvě vyhotovení smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána 
dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne               2020 
 
 
Zhotovitel :                                                             Objednatel : 
 
 
………………………………                               ……………………………… 
 
 
Příloha: 
 
Rozhodnutí o udělení licence vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod č.j. 
Ru/231/02/2636  dne 24.9.2002  
 rozhodnutí vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn. 2006/1035/Sve/STT  dne 
21.02.2007 
rozhodnutí vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.:2010/809/sve/STT dne 
24.8.2010 
rozhodnutí vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.:2012/773/sva/SAT  dne 
13.12.2012, 
rozhodnutí  vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.:2013/699/RUD/SAT dne 
1.10.2013 
 rozhodnutím vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.: 2014/710/SMU/SAT 
dne 22.7.2014 
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