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č. smlouvy: 1095596/544

C D  Česká televize

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

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

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4 
140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupená: Václavem Myslíkem, ředitelem výroby 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

XLAB s.r.o.
IČO: 02056623, DIČ: CZ02056623
se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 213941 
zastoupena:  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 260540361/0300

(dále jen „ZHOTOVITEL“);

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či 
jednotlivě jako „smluvní strana“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek ZHOTOVITELE poskytnout 
(i) servis aplikace grafické výbavy pro AVD v souladu se scénářem AVD včetně 
potřebného technického vybavení s obsluhou (dále jen „zařízení“) na všech 
zkouškách a natáčeních a (ii) montáž a následnou demontáž zařízení, včetně 
dopravy (vše shora uvedené dále jen „dílo“) pro účely natáčení  televizního 
pořadu s pracovním názvem , IDEO: -  

 (dále jen „AVD“), a to na základě pokynů režiséra a grafického 
oddělení OBJEDNATELE. Součástí díla je stanovení kontaktní osoby ZHOTOVITELE 
pro případ vad díla, zejména poruch na zařízeních, a zajištění plné funkčnosti 
zařízení v průběhu zkoušek a natáčení.

1.2 Specifikace zařízení a prací, které budou poskytnuty pro řádné provedení díla včetně 
rozpočtu schváleného OBJEDNATELEM (dále jen „Rozpočet“), je uvedena v příloze 
č. 1.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1 Termíny montáže zařízení, propojení, zkoušek a natáčení AVD jsou uvedeny 
v harmonogramu výroby, který je přílohou č. 2 (dále jen „harmonogram“).
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OBJEDNATEL si vyhrazuje právo měnit jednotlivé termíny v harmonogramu s tím, že 
takovou změnu je povinen oznámit (libovolným způsobem, např. telefonicky, e- 
mailem) ZHOTOVITELI vždy nejpozději  předem. ZHOTOVITEL se zavazuje 
změnu termínů respektovat a dílo provádět rovněž v OBJEDNATELEM změněných 
termínech.

OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo zrušit natáčení  AVD  
), které má dle harmonogramu proběhnout v termínu od  do 

; o tom OBJEDNATEL ZHOTOVITELE písemně vyrozumí nejpozději do 
  . ZHOTOVITEL se rovněž zavazuje respektovat rozhodnutí

OBJEDNATELE o zrušení natáčení části AVD dle předchozí věty a neprovádět tuto 
část díla vztahující se k nerealizované části AVD; tímto rozhodnutím OBJEDNATELE 
dochází bez dalšího ke zmenšení sjednaného rozsahu díla, a tedy i (i) zániku 
závazku ZHOTOVITELE provést dílo ve vztahu k natáčení  AVD, a 
zároveň (ii) zániku závazku OBJEDNATELE zaplatit ZHOTOVITELI část ceny 
odpovídající nerealizované části díla ve smyslu odst. 4.1, resp. odst. 4.1 písm. b), tj. 
částky celkem  + DPH 

2.2 OBJEDNATEL sdělí ZHOTOVITELI po instalaci zařízení na zkouškách konaných dle 
harmonogramu své případné připomínky, které je ZHOTOVITEL povinen neprodleně 
zapracovat bez navýšení ceny díla. ZHOTOVITEL není povinen respektovat 
připomínky, které jsou technicky nerealizovatelné.

2.3 Místo natáčení: 

2.4 Dílo (jeho část) je považováno za dodané okamžikem schválení díla (jeho části) 
OBJEDNATELEM na zkouškách dle harmonogramu. Dílo je považováno za 
provedené dnem podpisu předávacího protokolu s poznámkou „bez vad“ oběma 
smluvními stranami po dokončení demontáže (likvidace) a odvezení zařízení po 
ukončení výroby AVD (posledního dílu AVD) dle harmonogramu. Jednotlivá část díla 
je považována za provedenou dnem podpisu předávacího protokolu s poznámkou 
„bez vad“ oběma smluvními stranami po dokončení demontáže (likvidace) zařízení po 
ukončení výroby posledního dílu AVD daného natáčecího bloku, jak je stanoveno 
harmonogramem.

3. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

3.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, s 
veškerou odbornou péčí, dle přílohy č. 1 a případných připomínek sdělených 
OBJEDNATELEM vždy na zkouškách dle harmonogramu v souladu s podmínkami 
sjednanými ve Smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Při 
provádění postupuje samostatně. Věci a materiály potřebné k plnění předmětu 
Smlouvy je povinen opatřit ZHOTOVITEL. ZHOTOVITEL není oprávněn pověřit 
plněním předmětu Smlouvy třetí osobu s výjimkou prací dodávaných jako 
subdodávka, za něž však odpovídá, jako kdyby je dodal sám. Při plnění předmětu 
Smlouvy je ZHOTOVITEL vázán pokyny OBJEDNATELE.

3.2 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat obvyklá bezpečnostní a protipožární opatření a 
požární, bezpečnostní a hygienické obecně závazné právní předpisy, normy a 
nařízení.

3.3 ZHOTOVITEL je povinen průběžně informovat OBJEDNATELE o všech důležitých 
záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
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č. smlouvy: 1095596/544

3.4 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že při provádění díla a/nebo při jeho užití při užití AVD 
OBJEDNATELEM nebude porušeno jakékoli osobnostní či vlastnické právo nebo 
právo vyplývající z duševního vlastnictví jakékoli osoby. ZHOTOVITEL se zavazuje 
případně uzavřít příslušné smlouvy a získat od všech na provádění díla zúčastněných 
nositelů práv vyplývajících z duševního vlastnictví (dále jen „nositelé práv“) výhradní 
licence k zařazení jejich děl či jiných předmětů práv do díla, resp. AVD, a jejich užití 
při užití AVD bez množstevního, časového, územního a technologického omezení, a 
to všemi známými způsoby; součástí případných licenčních ujednání bude souhlas 
nositele práv s postoupením licence OBJEDNATELI. Smluvní strany se dohodly, že 
případné licence nabyté ZHOTOVITELEM postupuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
dnem, ve kterém proběhne natáčení. ZHOTOVITEL se zavazuje, že případné licence 
nabyté od nositelů práv do okamžiku jejich postoupení OBJEDNATELI nevyužije 
sám, vyjma užití při provádění díla, ani je zcela nebo zčásti neposkytne třetí osobě. 
Součástí závazku ZHOTOVITELE dle tohoto odstavce je rovněž povinnost vypořádat 
odměny případných nositelů práv tak, aby OBJEDNATEL mohl AVD užívat bez 
množstevního, časového, územního a technologického omezení, a to všemi známými 
způsoby, bez jakýchkoli finančních povinností vůči nositelům práv.
Případné licenční smlouvy uzavírané ZHOTOVITELEM podle tohoto odstavce budou 
smlouvami opravňujícími, nikoli zavazujícími.
Jakákoli ujednání, která by byla v rozporu s výše uvedenými závazky, musí být 
předem odsouhlasena OBJEDNATELEM.

3.5 a) ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby obsluha příslušných zařízení byla přítomna 
na všech zkouškách a natáčeních AVD dle harmonogramu. ZHOTOVITEL je dále 
povinen zajistit, aby obsluha respektovala připomínky tvůrců AVD v průběhu zkoušek 
či natáčení a navrhované změny a úpravy realizovala. ZHOTOVITEL zajistí 
konstantní personální obsazení obsluhy zařízení.

b) ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI po dokončení instalace zařízení revizní 
zprávy ke všem částem zařízení, k nimž se takové revizní zprávy vydávají.

c) ZHOTOVITEL stanovuje , mobilní telefon  nebo 
, jako kontaktní osobu, která bude nonstop k dispozici pro řešení 

případných vad díla.

3.6 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na dílo záruku za vady a za jakost po celou 
dobu plnění Smlouvy. Vznikne-li závada z důvodů na straně OBJEDNATELE 
dodatečnou úpravou věci, neodbornou manipulací, neodborným provozováním nebo 
údržbou, ZHOTOVITEL se své odpovědnosti zprostí. Sjednaná záruka se rovněž 
nevztahuje na škody způsobené zásahem vyšší moci. Za vyšší moc se považují 
jakékoliv pro smluvní strany nepředvídatelné události, které obě smluvní strany 
nemohly ovlivnit a ani předvídat.

3.7 ZHOTOVITEL zajistí plnou funkčnost zařízení v době zkoušek a natáčení dle 
harmonogramu, za tím účelem je případně povinen mít pro případ poruchy zařízení 
zajištěné náhradní zařízení (příslušnou část).

3.8 Předávacím rozhraním grafických stanic k technologii ČT je  

4. ZÁVAZKY OBJEDNATELE
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C D  Česká televize č. smlouvy: 1095596/544

4.1 OBJEDNATEL se zavazuje řádně provedené bezvadné dílo převzít a uhradit 
ZHOTOVITELI sjednanou cenu. Celková cena je stanovena dle Rozpočtu na částku 
724.200,- Kč bez DPH sestávající z:

a) částky  spočívající v nákladech na programování grafické a ovládací 
aplikace pro výrobu AVD,

b) částky  spočívajících v nákladech na ostatní plnění dle této Smlouvy; 
tj. částky 

K ceně díla bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

Tímto odstavcem není dotčeno ujednání smluvních stran obsažené v druhém 
pododstavci odst. 2.1.

4.2 Cena dle odst. 4.1 zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE s plněním Smlouvy a je 
splatná na základě faktur -  daňových dokladů ZHOTOVITELE s 30denní splatností 
ode dne doručení OBJEDNATELI takto:

a) ZHOTOVITEL vystaví fakturu vždy na cenu za příslušný počet dílů AVD 
natočených v daném natáčecím bloku, jak je specifikován v harmonogramu, která 
je dána 

 faktura bude vystavena 
po provedení dané části díla ve smyslu odst. 2.4 vždy do sedmi kalendářních dnů 
po posledním natáčecím dnu daného natáčecího bloku;

b) ZHOTOVITEL vystaví fakturu na cenu dle odst. 4.1 písm. a) po provedení dané 
části díla ve smyslu odst. 2.4 do sedmi kalendářních dnů po posledním natáčecím 
dnu prvního natáčecího bloku.

Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI součinnost nezbytnou k 
řádnému provedení díla.

4.3 OBJEDNATEL se zavazuje umožnit ZHOTOVITELI přístup do místa natáčení za 
účelem plnění předmětu Smlouvy v termínech stanovených v článku 2, případně dále 
dle dohody.

5. ROZPOČET

5.1 Rozpočet díla, předložený ZHOTOVITELEM a schválený ze strany OBJEDNATELE 
je přílohou č. 1. ZHOTOVITEL plně odpovídá za správnost cenových kalkulací. 
Rozpočet je v dobré víře sestavený, limitní a nepřekročitelný. Za jakékoli případné 
překročení celkové částky uvedené v odst. 4.1 s výjimkou překročení z důvodů 
způsobených zásahem vyšší moci nebo z důvodů způsobených nebo předem 
písemně schválených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL v plné výši odpovědný a 
zavazuje se náklady spojené s takovým překročením uhradit.

5.2 Jakýkoliv hmotný majetek zakoupený či pořízený v rámci Rozpočtu či zapůjčený 
OBJEDNATELEM pro účely plnění předmětu Smlouvy je majetkem OBJEDNATELE. 
Veškerý majetek pořízený v rámci Rozpočtu, který nebude spotřebován, předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI nejpozději s předáním poslední faktury, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.
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C D  Česká televize
č. smlouvy: 1095596/544

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1  

 
 

 
 

6.2 ZHOTOVITEL se zavazuje na základě písemné výzvy OBJEDNATELE, kterou je 
OBJEDNATEL oprávněn zaslat ZHOTOVITELI nejpozději do , do 15 dnů 
od doručení takové výzvy uzavřít s OBJEDNATELEM smlouvu obdobného obsahu a 
za stejných finančních podmínek, jaké jsou obsaženy ve Smlouvě, a to na výrobu 
dalších dílů AVD.

6.3 Pro případ, že ZHOTOVITEL s daňovým domicilem na území České republiky je, 
nebo se stane plátcem DPH, se smluvní strany dohodly, že pro úhradu ceny plnění 
dle Smlouvy ZHOTOVITELI ze strany OBJEDNATELE platí též Všeobecné smluvní 
podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany České televize, 
a to ve verzi účinné ke dni uzavření Smlouvy a dostupné z adresy 
www.ceskatelevize.cz/smluvni-podminky: tyto podmínky tvoří přílohu Smlouvy. 
ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, souhlasí 
s nimi a zavazuje se je dodržovat, přičemž výslovně akceptuje, že provedením 
úhrady DPH z fakturované ceny plnění přímo správci daně ze strany OBJEDNATELE 
zanikne smluvní závazek OBJEDNATELE zaplatit ZHOTOVITELI částku odpovídající 
DPH.

6.4 Využije-li ZHOTOVITEL možností zaslat OBJEDNATELI fakturu elektronickou poštou, 
je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
OBJEDNATELE faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury OBJEDNATELE 
se považuje den doručení na e-maílovou adresu OBJEDNATELE, což je zároveň 
považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob 
elektronického doručení se použije i v případě, kdy nebude faktura obsahovat 
stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, 
a také v případě zaslání opravné faktury.

6.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a/nebo 
Smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je 
OBJEDNATEL oprávněn vrátit takovou fakturu ZHOTOVITELI k opravě, a to i 
opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury OBJEDNATELI.

6.6 ZHOTOVITEL prohlašuje, že má řádně sjednány následující pojistné smlouvy:
• odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné 

činnosti,
• odpovědnost za věci převzaté,
• odpovědnost za cizí věci v užívání,
• léčebné výlohy zdravotních pojišťoven na léčení třetích osob,
• odpovědnost za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí.
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6.7 Smluvní strany stanovují své kontaktní osoby takto:

a) za OBJEDNATELE: , vedoucí produkce, tel.: , 
e-mail: .

b) za ZHOTOVITELE:      

6.8 ZHOTOVITEL tímto prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a § 9 ZRTVP, a zavazuje 
se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy. ZHOTOVITEL se zavazuje 
poskytnout OBJEDNATELI na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění 
povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo 
jiného identifikátoru, pod nímž ZHOTOVITEL hradí televizní poplatek, či uvedením 
zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde 
pouze pro účely provedení uveřejnění postupem podle zákona.

7.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění 
v rámci předmětu Smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti Smlouvy, nahrazují 
závazkem vzniklým ze Smlouvy. Plnění v rámci předmětu Smlouvy před účinností 
Smlouvy se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 
řídí Smlouvou.

7.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Případné 
spory mezi smluvními stranami budou řešeny především dohodou, přičemž nedojde-li 
k dohodě o řešení určitého sporu, budou k jeho řešení příslušné soudy České 
republiky.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že:

c) jakákoli změna Smlouvy může být sjednána výlučně a pouze písemným 
dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, a to s jejich podpisy na 
téže listině;

d) zvyklosti ani zavedená praxe stran nemají přednost před ustanoveními 
Smlouvy ani před ustanoveními zákona;

e) na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a ponese jej každá smluvní 
strana sama za sebe; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije;

f) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické 
odstoupení od Smlouvy;

g) poté, co byl návrh Smlouvy či jejího dodatku po podpisu jednou ze smluvních 
stran předložen k podpisu druhé smluvní straně, vylučuje se přijetí daného 
návrhu druhou smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou;
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h) připouští-li výraz použitý ve Smlouvě různý výklad, nevyloží se v 
pochybnostech k tíži toho, kdo jej použil jako první;

i)  

7.5 Veškeré odkazy na ustanovení, resp. ujednání, použité v této Smlouvě představují 
odkazy na ustanovení, resp. ujednání, této Smlouvy, není-li v daném odkazu 
výslovně stanoveno jinak.

7.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení Smlouvy či k jeho části podle zákona jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Smlouvy či 
jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se 
bez dalšího v příslušném 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 věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl Smlouvy zůstal 
zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci 
§ 576 občanského zákoníku.

7.7 Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou ve Smlouvě označeny žlutou 
barvou, se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze 
smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněna tyto informace sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění 
Smlouvy či ukončení Smlouvy, s výjimkou informací: (i) které OBJEDANTEL sám v 
obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, distribucí 
a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se vztahuje Smlouva, 
a/nebo v souvislosti se svou propagací; (ii) které smluvní strana poskytne nebo 
uveřejní na základě právního předpisu; a (ni) které smluvní strana poskytne svým 
odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo 
smluvní povinností mlčenlivosti. Smlouva bude OBJEDNATELEM uveřejněna 
postupem podle zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou 
znečitelněny.  

 

7.8 Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

7.9 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro 
OBJEDNATELE, jeden pro ZHOTOVITELE). ZHOTOVITEL se zavazuje odeslat (tj. 
předat provozovateli poštovních služeb k přepravě) OBJEDNATELI stejnopisy 
Smlouvy, které podepsal a které jsou určeny pro OBJEDNATELE, a to nejpozději 
druhý pracovní den po svém podpisu.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: specifikace zařízení a prací a Rozpočet (tato příloha se v souladu se 
zákonem neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za označenou 
žlutou barvou v souladu s odst. 7.7)
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Příloha č. 2: harmonogram výroby (tato příloha se v souladu se zákonem 
neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za označenou žlutou barvou 
v souladu s odst. 7.7)

Příloha č. 3: Všeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským 
plátcům DPH ze strany České televize (ve verzi účinné ke dni uzavření této smlouvy 
a dostupné z adresy www.ceskatelevize.cz/smluvni-podminky)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem 
Smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že Smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany 
své podpisy níže.

Česká televize XLAB s.r.o.

Funkce: ředitel výroby 

Místo: Praha 

Datum: Z$, S s lo č j

Jméno:  

Funkce:  

Místo: Praha 

Datum: « n jnr imffl3 manou
XLAB s.r.o.

Jméno: 

Funkce: 

Místo: Praha

Datum: 3 1 - 05-  2019
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