
Smlouva o dílo č. ………. na zpracování   

 „Programové nápln ě informa čního kanálu TKR Ku řim “  
 
 

uzavřená podle ust. §536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník, v platném znění,  
dle Zák. č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, v platném znění  

a dle Zák. č. 231/2001 Sb. – o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění 

 
I. Smluvní strany 

 
1.  Město Ku řim 

  zastoupené:   Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 
  se sídlem:  Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
  IČ:       00281964 
  DIČ:    CZ 00281964 
  bankovní spojení:  22824641/0100 
       tel.:       541 422 311 
       fax.:      541 230 633 

  (dále jen Objednatel) 

2.       …………………………….. 

  zastoupená:  ……………………………………..                             
  se sídlem:  ……………………………………..  
  IČ:   ……………………………………..                        
  DIČ:   ……………………………………..  
  Bankovní spojení: …………………………………….. 
  tel.:   ……………………………………..  
  fax:    …………………………………….. 
  e-mail:    …………………………………….. 

  (dále jen Zhotovitel) 
 

 
II. Účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je zajistit opakované a pravidelné zhotovování programové náplně 

informačního kanálu televizního kabelového rozvodu (dále jen TKR) města Kuřim, s cílem zvýšení 
jeho obsahové kvalty a efektivity. 

 
III. Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovovat a předávat 

Objednateli předmět plnění (dílo). Objednatel se zavazuje v termínech dle této smlouvy zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 

2. Předmětem smlouvy (dílem) je opakované a pravidelné zhotovování a vysílání „Programové 
náplně informačního kanálu TKR Kuřim“ (dále jen „programové náplně TKR“). Dílo bude 
zpracováno v kvalitě celostátního televizního vysílání. Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provozování obrazového zpravodajství z Kuřimi (minimálně 20 minut) s pevným programovým 
a časovým schématem cca ve 14-ti denní periodicitě (dále jen „smyčka“) v technickém 
provedení SD 16:9. Zadavatel požaduje zhotovení 24 smyček/rok, tj. 2 smyčky za měsíc; 

b) vytvoření a provozování videotextu vč. jeho průběžné aktualizace po dodání podkladů 
v dohodnutém formátu Objednatelem; 



c) opakovaná zhotovení a odvysílání nezkrácených záznamů ze zasedání Zastupitelstva města 
Kuřim (předpokládá se 7 jednání / rok, délka záznamu nepřekročí 5 hodin, záznam zasedání 
je možné odvysílat po částech, doba vysílání každého záznamu max. 14 dnů od jeho zařazení 
do programové náplně); 

d) předávání záznamů všech odvysílaných pořadů na DVD nosiči na podatelně MěÚ Kuřim pro 
potřeby archivace Objednatelem;  

e) Zhotovitel vytvoří a umístí na svém serveru digitální archiv všech odvysílaných zpráv a 
záznamů ze zasedání zastupitelstva města po celou dobu trvání zakázky; 

f) Zhotovitel zajistí volný přístup k digitálnímu archivu přes internetový odkaz umístěný na webu 
města Kuřimi; 

g) digitální archiv bude samostatným portálem určeným výhradně pro archiv příspěvků 
vyrobených v rámci plnění této zakázky, musí umožňovat vyhledávání příspěvků dle klíčových 
slov nebo data odvysílání. Archiv musí umožňovat datové sdílení jednotlivých příspěvků v 
rámci internetu pro případné umístění vybraných příspěvků na jiném portálu dle určení 
Objednatele. Jednotlivé příspěvky budou doplněny krátkým zpravodajským textem v délce 
minimálně 250 znaků textu; 

h) poskytování natočených materiálů pro potřeby použití ve vysílání regionálních a celostátně 
vysílajících televizí na vyžádání Objednatele; 

3. Natáčení primárního materiálu a postprodukce bude realizována minimálně v profesionálním 
standardu DVCAM, použití vyšších televizních standardů (Betacam SP, XDCAM ) je možné. 
Technický a technologický postup při výrobě příspěvků bude reflektovat běžné postupy v TV 
výrobě a pravidla profesionální práce. 

4. Předmětem plnění je i poskytnutí práv Zhotovitelem Objednateli k užití díla sjednaným způsobem, 
tedy k vysíláním prostřednictvím TKR Kuřim či pro potřeby Objednatele. 

5. Objednatel si vymiňuje, že dílo jako celek i jeho jednotlivé dílčí části nebudou obsahovat věcné ani 
formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící 
předmět obchodního tajemství, skutečnosti, ke kterým by se vztahovala povinnost mlčenlivosti ani 
důvěrné informace, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také 
prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou zasáhnout do práv a 
právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy. 

 
IV. Cena za zhotovení díla a platební podmínky 

  
1. Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná za 

vytvoření díla v rozsahu dle článku III. této smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
(např. cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné 
zachycení, odměny autorům jednotlivých částí díla), rizika, zisk (vč. odměny Zhotovitele za 
oprávnění Objednatele užívat majetková práva k dílu) a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu 
realizace díla v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci pro příslušnou 
veřejnou zakázku ze dne ……… 

a) Cena za zhotovení jedné smy čky dle čl. III, odst. 2. a): 

 cena bez DPH:  ……….,00 Kč  
 DPH 21%:  ……….,00 Kč  
 cena celkem včetně DPH:  ……….,00 Kč  
  (slovy: ………………………….. korun českých)  

b) Cena za zhotovení jednoho záznamu ze zasedání Za stupitelstva dle čl. III, odst. 2. c): 

 cena bez DPH:  ……….,00 Kč  
 DPH 21%:  ……….,00 Kč  
 cena celkem včetně DPH:  ……….,00 Kč  
  (slovy: ………………………….. korun českých) 



 

c) Cena za pln ění dle čl. III., odst. 2. b), d) až h) 

Cena za plnění dle čl. III., odst. 2. b), d) až h) je obsažena v ceně dle odst. 1 a) a 1 b) tohoto 
článku a nebude již samostatně účtována. 

2. Výše ceny za dílo byla předložena Zhotovitelem jako nabídková cena zakázky  
a v této výši byla akceptována Objednatelem.  

3. Sjednaná cena je stanovena jako závazná a nejvýše přípustná. Tuto cenu je možno překročit 
pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH 
daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě platné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění. Zhotovitel bude vždy účtovat aktuální výši DPH v době zdanitelného plnění. 

4. Sjednanou cenu je rovněž možno překročit, pokud Objednatel v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Kuřim bude požadovat provedení dalších prací nad rozsah, uvedený v této 
smlouvě. Takové případné vícepráce, tj. jejich rozsah a cena, budou upraveny číslovaným 
písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. 

5. Objednatel neposkytuje před zahájením plnění zálohy. 

6. Zhotovitel bude Objednateli fakturovat za plnění dle této smlouvy vždy po zahájení vysílání 14-
tidenní smyčky, resp. záznamu z jednání Zastupitelstva města Kuřim, přičemž přílohou k faktuře 
bude nosič se záznamem (DVD) odvysílané programové náplně, která je předmětem fakturace. 
Faktura bude na podatelnu MěÚ Kuřim doručena nejpozději 30 dnů po zahájení vysílání smyčky, 
resp. záznamu z jednání Zastupitelstva. Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení faktury 
Objednateli.  

7. Každou fakturu vystaví Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného 
zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s veškerými náležitostmi daňového dokladu, stanovenými v § 
28 odst. 2 písm. a) – k) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

 
V. Doba a místo pln ění 

 
1. Termín zahájení plnění v celém rozsahu jeho zadání dle čl. III. této smlouvy:  24. 6. 2013 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat dílo Objednateli vždy k 1. a 15. dni v měsíci, počínaje dnem 
zahájení plnění dle odst. 1. tohoto článku (smyčky dle čl. III., odst. 2. a)), resp. do 2 dnů od 
ukončení zasedání Zastupitelstva města Kuřim (záznamy ze zasedání Zastupitelstva dle čl. III., 
odst. 2. c)). Předáním díla se v tomto odstavci rozumí zahájení vysílání příslušného záznamu 
v TKR města Kuřim.  

3. Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci  videotextu dle čl. III., odst. 2. b) této smlouvy vždy do 
2 dnů od dodání podkladů Objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje předávat záznamy všech odvysílaných pořadů na DVD nosiči dle čl. III., 
odst. 2. d) této smlouvy vždy do 30 dnů od zahájení vysílání příslušného pořadu. 

5. Místo plnění:   město Kuřim a okolí  

6. Místo předávání díla:  Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim – podatelna 

7. Smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2015. 

 



VI. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1.  Součinnost smluvních stran: 

Smluvní strany se dohodly, že: 

a) Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli řádnou součinnost spočívající zejména ve 
schvalování nebo odsouhlasování návrhů na základě žádostí Zhotovitele. Objednatel je 
povinen poskytnout tuto součinnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele 
osobně nebo e-mailem.  

b) Objednatel je oprávněn v průběhu plnění kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se 
zadáním, a v případě, že shledá nedostatky či pochybení, požadovat po Zhotoviteli nápravu. 
Zhotovitel je následně povinen svá pochybení napravit. Tato činnost nesmí vykazovat znaky 
cenzury. 

c) Zhotovitel je povinen na požádání poskytnout Objednateli rozpracované dílo ke kontrole. 

d) Zhotovitel je po dokončení díla povinen vrátit podklady zapůjčené Objednatelem ke 
zpracování díla a zničit všechny vytvořené kopie těchto podkladů. 

e) Zhotovitel se minimálně dvakrát ročně dostaví na pozvání na jednání Rady města, kde 
předloží a s Radou města projedná zprávu o svém působení ve městě Kuřimi v souvislosti 
s tvorbou „Programové náplně TKR“. Toto pozvání musí Zhotovitel obdržet min. 10 
pracovních dní před jednáním Rady města. 

2. Odpov ědnost smluvních stran: 

a) Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v řádné kvalitě a v dohodnutých termínech, při zpracování 
díla bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.  

b) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti 
nezpůsobil Objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno Objednatele. 

c) Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých 
povinností podle této smlouvy. 

d) Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech skutečnostech a změnách, 
které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost 
pohledávek nebo práv z odpovědnosti. Zejména je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli 
změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních zástupců apod. 

e) Pokud Zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit 
proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů.  

 
VII. Splnění díla a majetková práva k dílu  

 
1. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením v celém rozsahu dle čl. III. této 

smlouvy a jeho předáním Objednateli. Dílo se dále považuje za řádně dokončené, je-li jeho 
hmotné zachycení ve formě odpovídající obsahu této smlouvy předáno Zhotovitelem Objednateli, 
Objednatelem převzato a toto předání a převzetí je stvrzeno zápisem o předání a převzetí díla 
v termínu (termínech) stanoveném v čl. V. této smlouvy. Tento protokol bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. Dnem předání hmotného zachycení díla přechází na Objednatele oprávnění hmotné zachycení 
díla užívat ke všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedeného v čl. II. této 
smlouvy, zejména pak pořizovat kopie díla i nad rozsah sjednaný v této smlouvě. Objednatel není 
povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části platí 
celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel se zavazuje, že na hmotném zachycení díla 
bude uvádět Zhotovitele. 

 

 



VIII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana 

smlouvu poruší a své porušení nenapraví ani do 14 dnů od doručení písemného upozornění. 
Účinnost odstoupení od smlouvy je 10 dnů od doručení písemného projevu vůle, jímž odstupující 
strana oznámí druhé smluvní straně, že odstupuje od smlouvy. 

2. Do 24. 8. 2013 je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

 
IX. Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení Zhotovitele se zařazením čtrnáctidenní smyčky do vysílání informačního 

kanálu TKR Kuřim dle čl. V, odst. 2. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se zařazením záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Kuřim do 
vysílání informačního kanálu TKR Kuřim dle čl. V, odst. 2. této smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s aktualizací videotextu dle čl. V, odst. 3. této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

4. V případě, že nebude do 30-ti dnů od zahájení vysílání příslušného pořadu doručen nosič se 
záznamem odvysílané programové náplně na podatelnu MěÚ Kuřim dle čl. V., odst. 4 této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

5. V případě nefunkčností digitálního archivu dle čl. III., odst. 2. e) až g) této smlouvy, která bude 
způsobena porušením povinnosti Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den nefunkčnosti digitálního archívu. Této 
povinnosti se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že nefunkčnost digitálního archivu není způsobena 
z důvodů ležících na straně Zhotovitele. 

6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude úrok z prodlení činit max. 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

7. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. Smluvní pokuty jsou splatné do 
14 dnů od doručení jejich vyčíslení. 

8. Uplatnění smluvních sankcí se ponechává na vůli dotčených stran. 

 
X. Závěrečná ujednání 

  
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně platnými 

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník v platném znění, Zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a Zák. 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že 
Zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména Zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

3. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících 
z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato 
jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny místně příslušným 
soudem. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 
vyhotovení jsou určena pro Objednatele, jedno vyhotovení pro Zhotovitele. 



5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od 24. 6. 2013. 

7. Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města dne xx.xx.2013 pod č. usn. 
…./2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne ……………    V ……………… dne …………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
   
…………………………    ………………………… 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský                                                        
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