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Licenční smlouva 
uzavrená podle§ 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník"), mezi: 

Česká televize 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, Na Hrebenech ii 1132/4, 140 70 Praha 4 
zrízená zákonem č. 483/1991 Sb. o české televizi, nezapisuje se do obchodního rejstríku 
zastoupena:Lubošem Krížem, manažeremTelexportu 
bankovní spojení: česká sporitelna a.s., Praha 4 
SWIFT Code: GIBACZPX 
IBAN: CZ6708000000000001540252 

(dále jen „ČT") 

a 

Ústav pamäti národa 

IČO: 37977997 DIČ: SK2021736365 DPH: NE 
se sídlem Miletičova 19, P.O.Box 29,820 18 Bratislava 218 
zastoupen: Ján Pá'Íffy, PhD., podpredseda Správnej rady ÚPN 
bankovní spojení: PRIMA BANKA SLOVENSKO 
č. účtu: 18490850001/5600 
IBAN: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 
SWIFT: KOMASK2X 

(dále jen „Nabyvatel") 

ČT a Nabyvatel se dále společne označují také jaka „smluvní strany" či jednotlive jaka 
,,smluvní strana". 

1. Predmet smlouvy 

1.1 ČT prohlašuje, že je nositelem práv výrobce zvukove obrazového záznamu 
audiovizuálního díla Príbehy 20. Století -Agent Vian režie Portel Viktor, SPP 216 562 
26176/0004 (dále jen „porad"). 

1.2 Predmetem této smlouvy je poskytnutí oprávnení (licence) k užití poradu Nabyvateli 
ze strany ČT zpusobem, v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
Predmetem této smlouvy je dále zaplacení odmeny Nabyvatelem ČT. 
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2. Licence 

2.1 ČT jaka výrobce zvukové obrazového záznamu poskytuje touto smlouvou Nabyvateli 
nevýhradní licenci k užití poradu provozováním ze záznamu podle §20 zákona 
č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýma o 
zmene nekterých zákonu (autorský zákon) ve znení pozdejších predpisu (dále jen 
,,autorský zákon"), a to v níže uvedeném rozsahu. 

Licenční doba: 6. 11. 2018 
Uzemní rozsah licence: Slovenská republika, Bratislava 
Množstevní rozsah licence: Tri provozování ze záznamu 

2.2 ČT současne poskytuje Nabyvateli podlicenci k užití autorských del a umeleckých 
výkonu zarazených do poradu v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy (licence k 
užití poradu a podlicence k užití zaznamenaných autorských del a umeleckých 
výkonu dále společne jaka „licence"). ČT prohlašuje, že se všemi na poradu 
zúčastnenými autory či výkonnými umelci vyporádala či vyporádá príslušné honoráre 
za užití poradu podle této smlouvy. Toto ustanovení platí s výjimkou uvedenou 
v odst. 3.1 této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Ustanovení o udelení licence a vyporádání odmen podle čl. 2 odst. 2. 2. této smlouvy 
se nevztahuje na autory hudebních del s textem i bez textu, ohledne nichž si 
Nabyvatel musí opatrit licenci pro dané užití poradu sám. Nabyvatel se zavazuje 
opatrit si od kolektivního správce autorských práv SOZA -Slovenského ochranného 
svazu autorského pro práva k hudebním dílum (dále jen „SOZA") licenci k užití 
hudebních del s textem i bez textu pro dané užití poradu. Pokud autor, resp. autori 
nejsou zastupováni SOZA, je Nabyvatel povinen licenci získat príma od autora či 
nositele práv. Dále je Nabyvatel povinen sjednat s príslušným kolektivním správcem 
práv podmínky užití zvukových záznamu vydaných k obchodním účelum a 
umeleckých výkonu zaznamenaných na takových zvukových záznamech, resp. 
vyporádat odmenu za užití umeleckých výkonu a zvukového záznamu. Za tím účelem 
ČT poskytne Nabyvateli hudební sestavu, jména výkonných umelcu nebo názvy 
umeleckých souboru a název výrobce obchodního snímku 

3.2 Nabyvatel se zavazuje, že porad bude užívat pauze zpusobem a v rozsahu 
uvedeném v této smlouve a nebude v nem (včetne jeho úvodních a záverečných 
titulku) provádet žádné úpravy a strihy. Nabyvatel se dále zavazuje, že oprávnení 
tvorící součást licence a podlicence neposkytne zcela nebo zčásti tretí osobe a 
nepredá záznam, resp. materiál s poradem tretí osobe. 

3.3 Nabyvatel prohlašuje, že oprávnene disponuje zvukové obrazovým záznamem 
poradu v dostatečné kvalite pro užití poradu podle této smlouvy. 
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4. Odmena a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany sjednávají odmenu za poskytnutou licenci ve výši 39 EUR. Odmena je 
ve smlouve uvedená bez DPH, pričemž DPH je ve smyslu právních predpisu platných 
ve Slovenské republice povinný na vstupu vypočítat a zaplatit Nabyvatel, který v plné 
míre odpovídá za splnení této povinnosti vuči slovenským finančním úradum. 

4.2 Nabyvatel se zavazuje, že uhradí odmenu za licenci podle odst. 4.1 této smlouvy do 
30 dnu od data vystavení príslušné faktury. Faktura bude vystavena nejpozdeji 30 
dnu pred začátkem behu licence. DUZP je datum vystavení faktury. 

4.3 Neuhradí-Ii Nabyvatel fakturu ve lhute touto smlouvou stanovené, prísluší ČT úrok z 
prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.4 Smluvní strany tímto sjednávají, že podmínkou účinnosti poskytnutí licence v rozsahu 
dle této smlouvy je úhrada odmeny Nabyvatelem v souladu s tímto článkem smlouvy. 

5. Záverečná ujednání 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obema smluvními 
stranami. 

5.2 Tato smlouva se rídí právním rádem české republiky, zeJmena občanským 
zákoníkem a autorským zákonem. Prípadné spory mezi smluvními stranami budou 
rešeny predevším dohodou, pričemž nedojde-li k dohode o rešení určitého sporu, 
budou k jeho rešení príslušné soudy české republiky. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) jakákoli zmena této smlouvy muze být sjednána výlučne a pauze písemným 
dodatkem podepsaným obema smluvními stranami, a to s jejich podpisy na téže 
listine; 

b) zvyklosti ani zavedená praxe stran nemají prednost pred ustanoveními této 
smlouvy ani pred ustanoveními zákona; 

c) na sebe prebírají nebezpečí zmeny okolností a ponese jej každá smluvní strana 
sama za sebe; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije; 

d) marné uplynutí dodatečné lhuty k plnení nemá za následek automatické 
odstoupení od této smlouvy; 

e) poté, co byl návrh této smlouvy či jejího dodatku po podpisu jednou ze smluvních 
stran predložen k podpisu druhé smluvní strane, vylučuje se prijetí daného návrhu 
druhou smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou; 
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f) pripouští-li výraz použitý v této smlouve ruzný výklad, nevyloží se v pochybnostech 
k tíži toho, kdo jej použil jaka první. 

5.4 Veškeré odkazy na ustanovení, resp. ujednání, použité v této smlouve predstavují 
odkazy na ustanovení, resp. ujednání, této smlouvy, není-Ii v daném odkazu výslovne 
stanoveno jinak. 

5.5 Prekročí-Ii Nabyvatel touto smlouvou stanovený zpusob či rozsah užití poradu a/nebo 
poruší jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, je ČT oprávnena za každé takové 
porušení povinnosti požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Nabyvatel je 
povinen zaplatit smluvní pokutu na základe výzvy ČT, a to do 15 dnu od jejího 
doručení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo ČT na náhradu škody 
v plné výši. 

5.6 V prípade, že se ke kterémukoli ustanovení smlouvy či k jeho části podle zákona jaka 
ke zdánlivému právnímu jednání neprihlíží, nebo že kterékoli ustanovení smlouvy či 
jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddelí se 
bez dalšího v príslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný 
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, 
účinné a vymahatelné a jehož vecný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl smlouvy zustal 
zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovne vylučují aplikaci 
§ 576 občanského zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v této smlouve, se považují za 
dôverné (napr. z duvodu obchodního tajemství) a žádná ze smluvních stran není bez 
predchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávnena tyto informace 
sdelovat tretím osobám, a to ani po ukončení plnení této smlouvy či ukončení této 
smlouvy, s výjimkou informací: (i) které ČT sama v obvyklém rozsahu sdeluje tretím 
osobám v souvislosti s prípravou, výrobou, distribucí a/nebo propagací svého 
programového obsahu, k nemuž se vztahuje tato smlouva, a/nebo v souvislosti se 
svou propagací; (ii) které smluvní strana poskytne nebo uverejní na základe právního 
predpisu (napi'. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve 
znení pozdejších predpisu); a (iii) které smluvní strana poskytne svým odborným 
poradcum a/nebo jiným spolupracovníkum vázaným zákonnou a/nebo smluvní 
povinností mlčenlivosti. Smluvní strany souhlasne prohlašují, že tato smlouva 
nepodléhá zákonné povinnosti uverejnení podle zákona č.340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu Ueden pro ČT, 
jeden pro Nabyvatele). Nabyvatel se zavazuje odeslat (tj. pi'edat provozovateli 
poštovních služeb k preprave) ČT stejnopisy této smlouvy, které podepsal a které 
jsou určeny pro ČT, a to nejpozdeji druhý pracovní den po svém podpisu. 
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Smluvní strany souhlasne prohlašují, že si tuto smlouvu pozorne pfečetly, že její obsah je 

srozumitelný a určitý, a že }im nejsou známy žádné duvody, pro které by tato smlouva 

nemohla být smluvními stranami uzavfena a závazky z ní fádne plneny a nejsou }im známy 

žádné duvody, které by zpusobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 

s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vule souhlasí, a že tato 

smlouva neby/a uzavfena v tí sni ani za }inak jednostranne nevýhodných podmínek, pfipojují 

smluvní strany své podpisy níže. 

Česká televize Ústav pamäti národa 

(podpísané) (podpísané) 

J . L vu os K"'· J�éno:meno: I b nz · �'Jln Pálffy, PhD. 
Funkce: manažer Telexportu Funkce: podpredseda Správnej rady ÚPN 
Místo: Praha Mí sto: Bratislava 
Datum: ,1. ,t'&. /o/fl Datum: 1. w. AP 1'& 

5 


	10001
	10002
	10003
	10004
	10005

