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DOHODA O MIMOSOUDNÍM VYŘEŠENÍ VĚCI
(dále jen „Dohoda")

CD Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o Českéé televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupená: Veronikou Slámovou, manažerkou realizace 
(dále jen „Česká televize“ nebo „ČT“)

na straně jedné

a

Pavel Ramplé

(dále jen „autor")

na straně druhé

Česká televize a autor se dále společně označují také jako „účastníci dohody"

PREAMBULE

Vzhledem ktomu, že:

(A) Česká televize a autor uzavřeli dne 12. 10. 2017 smlouvu o vytvoření díla výtvarného 
umění a o poskytnutí licence (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je vytvoření 
výtvarné složky autorem jako hlavním architektem audiovizuálního díla s pracovním 
názvem Rapi II. (dále jen „dílo"). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 
31.10.2017.

(B) Česká televize oznámila dne 3. 1. 2019 autorovi e-mailem zaslaným  
, že v souladu s čl. II odst. 5 

smlouvy uplatňuje slevu z odměny  
 Autor dne 3.1.2019 v e-maílové odpovědi zaslané  

 sdělil, že souhlasí s pokutou  na které se domluvili 
na společné schůzce 13. prosince.

(C) Česká televize oznámila dne 3. 1.2019 autorovi e-mailem zaslaným  
 že v souladu s čl. II odst. 21, 

resp. čl. VI. odst. 7 smlouvy uplatňuje smluvní pokutu  
 
 

  
Autor odpověděl e-mallem zaslaným dne 

3.1.2019 , že výklad závazku je mylný a s pokutou nemůže 
souhlasit.
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(D) Za účelem mimosoudního vyřešení sporných nároků se dne 4.2.2019 uskutečnilo 
jednání, kterého se za Českou televizi zúčastnila  

. Autor uznal nárok České televize na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši  a rozporoval 
vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši  

Autor navrhl, že 
v zájmu smírného vyřešení věci poskytne České televizi slevu z odměny  

 a  s tímto návrhem souhlasila.

I.

České televize a autor mají zájem vyřešit věc mimosoudní dohodou a proto se rozhodli 
v této věci uzavřít smír takto:

1. Autor uznává svůj dluh vůči České televizi  

2. Česká televize prohlašuje, že přijímá slevu z odměny  

3. Česká televize uznává, že autor má vůči ní pohledávku  
 z titulu nároku na odměnu za vytvoření díla (dále jen „pohledávka autora“). 

Autor uznává, že Česká televize má vůči němu pohledávku  
(dále jen „pohledávka ČT“).

4. Autor se zavazuje po obdržení avíza od České televize vystavit fakturu na částku 
 + DPH a ponížit tuto částku o poskytovanou slevu ve výši  + 

DPH. Česká televize se zavazuje po doručení faktury od autora vystavit fakturu 
(daňový doklad) na částku  bez DPH a dle § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, započítat svou 
pohledávku z titulu  vůči pohledávce autora  

5. Autor poskytuje České televizi dodatečnou desetidenní lhůtu ke splnění jejího dluhu 
odpovídajícího pohledávce autora po započtení smluvní pokuty dle předchozí věty.

II.

1. Touto Dohodou považují účastníci dohody veškerá vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající ze smlouvy za zcela vypořádané a prohlašují, že vůči sobě nemají žádné 
další nároky.

2. Účastníci Dohody prohlašují, že informace, které jsou v této dohodě označeny žlutou 
barvou, se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádný z 
účastníků není bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka oprávněn 
tyto informace sdělovat třetím osobám.

3. Tato Dohoda bude Českou televizí uveřejněna postupem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že žlutě vyznačené 
části textu budou znečitelněny.
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4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků dohody a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

5. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po třech stejnopisech pro 
Českou televizi, jednom stejnopise pro autora.

6. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetli a že jsou 
s jejím obsahem srozuměni a že vyjadřuje plně projev jejich svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož připojují své popisy. V případě korespondenčního uzavírání Dohody 
je autor povinen odeslat podepsané stejnopisy České televizi nejpozději následující 
pracovní den po jejich podpisu.

V Praze dne 2 7 - 03-  2019 V Praze dne
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