
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 29. 4. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 4. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací a k nimž Vám sdělujeme následující: 

1. Jaká média (včetně TV vysílání, rozhlasu, tištěných periodik, sociálních sítí atp.) kraj provozuje přímo, 

případně jaká média má kraj smluvně zajištěné od jiných poskytovatelů?  

Odpověď: Kraj má smluvně zajištěno: 

- Roční vysílání magazínu U nás v kraji 

- Roční správa facebooková stránky na adrese https://www.facebook.com/kraj.jihocesky 

2. Má kraj interní předpisy pro tvorbu obsahu provozovaných nebo smluvně zajištěných médií? Pokud ano, 

poskytněte, prosím, tyto interní předpisy ve vztahu ke konkrétním médiím. 

Odpověď: Nemá. 

3. Ustavil kraj jeden nebo více dohledových orgánů pro provoz médií? Pokud ano, poskytněte, prosím, 

aktuální interní předpisy upravující činnost všech těchto dohledových orgánů. 

Odpověď: Neustavil. 

4. Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné tištěné periodiku, prosím zodpovězte následující otázky: 

a. Pokud má kraj ustaven k vydávání periodické tiskoviny dohledový orgán (viz. bod 3 Žádosti) 

jaké je jeho aktuální složení? Kolik jeho členů tvoří zastupitelé z řad opozice? 

b. V souvislosti s dotazem 4a má takový orgán statut odpovídající zákonu č. 129/2000 Sb., 

o krajích? (tj. komise rady kraje nebo výbor zastupitelstva kraje) 

c. Je členství v dohledovém orgánu neslučitelné s výkonem jiné funkce v rámci kraje (například 

hejtmana, radního, nebo zaměstnance krajského úřadu)? 

d. V jakém nákladu tištěné periodikum vychází? 

e. Má kraj zřízenu funkci redaktora, který odpovídá za tvorbu obsahu tištěného periodika? Pokud 

ano, komu je redaktor za svoji činnost odpovědný? 

f. Pokud kraj nemá zřízenou funkci redaktora, kdo činí konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního 

vydání tištěného periodika? 

g. Jak je zajištěna distribuce zpravodaje? 

h. V případě zajištění jakékoliv služby spojené s vydáváním a distribucí zpravodaje externím 

dodavatelem, prosíme o poskytnutí všech aktuálních smluv. 

Odpověď: Neprovozuje. 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 29. 4. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 58532/2020  

Sp. zn.: KHEJ 56244/2020/kakr SO  

   

 Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 12. 5. 2020  
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5. Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné televizní vysílání zaměřující se zejména na zpravodajství, 

prosím zodpovězte následující otázky: 

a. Kdo je provozovatelem vysílání? 

Odpověď: viz smlouva v příloze (zhotovitel) 

b. Jaký je počet premiérových pořadů a počet repríz za rok? 

Odpověď: viz článek 2 smlouvy v příloze 

c. Jak je zajištěna distribuce pořadů/podcastů/spotů/zpravodajství? Jakými způsoby a na jakých 

platformách jsou tyto pořady/podcasty/spoty/zpravodajství vysílány? 

Odpověď: viz článek 2 a článek 5 smlouvy – zveřejněno v pravidelném magazínu U nás 

v kraji, na krajském kanálu Youtube a na webových stránkách kraje. 

d. Jaká je cena za dílo a konkrétní cena jednoho pořadu? 

Odpověď: Viz článek 3, odst. 1 smlouvy v příloze. 

e. Poskytněte, prosím, všechny aktuální smlouvy, včetně všech dodatků, s provozovateli 

televizního vysílání. 

Odpověď: viz příloha s názvem Smlouva.pdf 

f. V případě, že je kraj přímo provozovatelem televizního vysílání, jak je zajištěna objektivita a 

vyváženost informací ve smyslu povinností dle § 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání? 

Odpověď: Kraj není přímo provozovatelem televizního vysílání. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 

 
 

 
Příloha: Smlouva.pdf 
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Smlouva o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového
obsahu

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy: SON/KHEJ/123/19

Smluvní strany:

Jihočeský kraj
Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650, DIČ: CZ70890650 
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 199783072/0300
zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 
(dále jen „objednatel")

a

JTV a.s.
se sídlem: Křižíkova 1696, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25156527, DIČ: CZ25156527
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 786
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 255592626/0300
Jejímž jménem jedná Mgr. Vladimír Vácha, člen představenstva JTV a.s.
(dále jen „zhotovitel")

čl. 1
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se touto smlouvou zavazuji ke spolupráci při propagaci Jihočeského kraje 
v televizním vysílání spočívajícím v tom, že zhotovitel bude pro objednatele vytvářet programový 
obsah určený k odvysílání v Jihočeské televizi (dále jen JTV) a dále pro objednatele vyhradí 
vysílací čas v JTV, ve kterém bude programový obsah odvysílán.

2. Zhotovitel je provozovatelem televizního vysílání JTV.

3. Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany prohlašují, 
že je naplněna výjimka podle § 29 písm. i) bod 2. zákona, proto je smlouva uzavírána bez 
realizace zadávacího řízení.

čl. 2
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele jedenkrát týdně programový obsah v délce 
minimálně 10 minut tvořený informacemi o dění v Jihočeském kraji pod názvem „U nás v kraji" 
určený k odvysílání v JTV (dále jen dílo) a to v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020. Celkem za 
tuto dobu zhotovitel vytvoří 52 těchto děl.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli jedenkrát týdne v období od 1. 8. 2019 do 
31. 7. 2020 vysílací čas v JTV v rozsahu minimálně 10 minut v každé 30minutové smyčce 
odvysílané po dobu jednoho dne vysílání JTV celkem 48x pro účely vysílání díla.

3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli elektronickou formou nejpozději do pěti kalendářních 
dnů po prvním odvysílání.

*KUJCP01H6VWH*



ČI. 3
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 14 000 Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun 
českých) bez DPH za výrobu každého jednoho díla a 18 000 Kč (slovy: osmnáct tisíc korun 
českých) bez DPH za nákup vysílacího času každého jednoho díla. K celkové ceně bez DPH 
bude připočtena příslušná sazba DPH v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Celková cena za období trvání teto smlouvy je 1 664 000 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát 
čtyři tisíc korun českých) bez DPH.

2. Cena bude zhotoviteli placena na zakladě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
se zdanitelným plněním k poslednímu dni v měsíci. Výše fakturované částky bude vždy podle 
počtu vytvořených a předaných děl vdaném měsíci. Splatnost faktur bude 15 dní ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.

3. V případě prodleni s úhradou ceny je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % za každý den prodlení.

4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat objednatele.

5. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží 
pouze cenu bez DPH.

ČI. 4
Další závazky smluvních stran

1. Objednatel bude postupně předávat zhotoviteli podklady nezbytné k vytvoření jednotlivých děl 
a vždy mu v konkrétním případě sdělí požadavky na výsledné dílo. Podklady musí být 
objednatelem dodány v dostatečném předstihu minimálně 7 dní před dodáním díla zhotovitelem. 
Objednatel předá zhotoviteli témata pro zpracování díla osobně v písemné podobě nebo 
elektronickou poštou, na adresu, kterou dodá zhotovitel spolu s oznámením jména pověřeného 
pracovníka zhotovitele 5 pracovních dni po podpisu smlouvy. Dnem předání témat a textů se 
rozumí den odeslání elektronickou poštou na elektronickou adresu zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit zpracování zadaných témat i v případě, že se akce koná o víkendu 
či v nočních hodinách a jindy není možněji zaznamenat.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zpracování zadaných témat i v případě, že bude nutné z důvodu 
jejich zpracování vyjet v rámci České republiky za hranice Jihočeského kraje, nebo do 
příhraničních oblastí (jedná se o 1-4 takové úkoly za rok, např. zajištění natáčení na veletrhu 
cestovního ruchu Region tour v Brně).

4. Objednavatel oznámí zhotoviteli jméno pověřeného pracovníka objednatele, a to do pěti 
pracovních dní od podpisu této smlouvy. Pověřený pracovník bude spolupracovat se 
zhotovitelem, zejména bude dodávat témata pro jednotlivá díla, kontrolovat vyrobená díla, 
zadávat požadavky na provedení korektur a bude schvalovat finální verzi jednotlivých děl. 
Zhotovitel se zavazuje, že pověřenému pracovníkovi objednatele předvede hotová díla 
s dostatečným předstihem ještě před jejich uvedením ve vysílání a odstraní případné chyby, na 
které bude pověřeným pracovníkem objednatele upozorněn.



5. Veškeré podklady, které zhotovitel obdržel k vytvoření děl, vrátí objednateli nejpozději při 
odevzdání děl.

6. Objednatel souhlasí, aby si zhotovitel pořídil jednu kopii vytvořených děl pro účely výkonu jeho 
práva na přístup k dílu.

7. V případě neodvysílání díla např. z důvodu mimořádných programových změn bude zhotovitel 
neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním odpovídající náhradní termín odvysílání.

8. V případě neodvysílání díla z důvodu prokazatelného pochybení zhotovitele a při neinformování 
objednatele, zhotovitel akceptuje, že se cena za výrobu a odvysílání takového díla včetně 
postoupení majetkových práv snižuje na 1 Kč bez DPH.

9. Objednatel si vyhrazuje právo určit si čas i den premiéry a časy jednotlivých repríz při dodržení 
celkového množství odvysílání. Zároveň s tím si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky 
den a čas vysílání měnit.

10. Objednatel souhlasí se vzájemnou komunikací a zasíláním faktur (daňových dokladů) 
v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Zároveň již nebude dostávat faktury v papírové 
podobě. Pokud se změní kontaktní údaje objednatele, je povinen oznámit to neprodleně 
zhotoviteli. Jakékoli sdělení odeslané prostřednictvím e-mailu nebo faxu se považuje za doručené 
druhé smluvní straně dnem jeho odeslání. Jakékoli sdělení odeslané prostřednictvím pošty se 
považuje za doručené druhým dnem po dni jeho odeslání (platí i pro odesílání faktur).

ČI. 5
Záruka a poskytnutí práv k dílu

1. Zhotovitel se zaručuje, že dílo není zatíženo nároky třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
porušení autorských práv či jiných práv třetích osob a za škodu způsobenou objednateli odborně 
nekvalitním vytvořením nebo realizací díla.

2. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli oprávnění k užití díla, a to vcelku nebo po 
částech na celé území České republiky na období neomezené, zejména k následujícím 
způsobům užití (libovolně často):

a) sdělování veřejnosti formou televizního vysílání (§ 21 autorského zákona) a formou přenosu 
takového vysílání (§ 22 autorského zákona),

b) sdělování veřejnosti tak, že je dílo přístupné na místě a v čase dle volby uživatele zejména 
počítačovou sítí Internet a na sociálních sítích objednatele,

c) oprávnění k pořízení jazykových verzí audiovizuálního díla dabováním či titulkováním, 
včetně pořízení cizojazyčných verzí díla,

d) oprávnění k užití díla a audiovizuálního díla k výrobě nového audiovizuálního díla a kjeho 
užití v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

3. Okamžikem poskytnutí výše uvedených oprávnění je okamžik předání díla.

4. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen výše specifikovaná oprávnění využít.

5. Zhotovitel převádí touto smlouvou na objednatele vlastnické právo k hmotnému substrátu, tj. 
k originálu díla. Toto právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

6. Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním zhotovitelova díla zhotovitelem ve vysílání Jihočeské 
televize.

7. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jednotlivá díla ani jejich části jiným subjektům za účelem 
jejich šíření a sdělování veřejnosti, vyjma neopakovatelných záběrů (nehody, vyhlášení rozsudku 
apod.).



8. Zhotovitel je oprávněn odmítnout realizaci díla, či části díla, kterou by v případě realizace porušil
zákony ČR. V takovém případě se nejedná o porušení smlouvy na straně zhotovitele.

1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá ze smluvních stran
podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li tato druhá smluvní strana na tuto
skutečnost prokazatelnou formou (písemnou) upozorněna. Zhotoviteli budou v takovém případě
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo
nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

2. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele se rozumí zejména nevyrobení
požadovaného díla nebo opakované neodvysílání díla dle požadavků objednatele.

3. Podstatným porušením smlouvy na straně objednatele se rozumí prodlení s úhradou finančních
částek dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebyla-li ani po písemném upozornění
zhotovitele bezodkladně zjednána náprava.

4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté,
kdy strana povinná poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto článku.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2020.

3. Režim této smlouvy se řídí autorským zákonem a občanským zákoníkem věznění pozdějších
předpisů.

4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, po vzájemné dohodě
smluvních stran.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotoveni pro zhotovitele a tři pro
objednatele.

ČI. 6
Ukončení smlouvy

ČI. 7
Závěrečná ustanovení

V Českých Bu<

Za zhotovitele:

Mgr. Vladimír \

Za objednatel*

Mgr. Ivana Stí

2 0 -06- 2019
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