
Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licence

|. Smluvní strany

PRAHA TV s.r.o.

sídlo: Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 228712

IČ: 25830937

DIČ: CZ2583093

bankovní spojení

zastoupena: Přemyslem Svorou a Janem Holoubkem, jednateli společnosti

(dále jen „PRAHA TV”)

a

Městská část Praha 9

sídlo: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: C200063894

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části Praha 9

č. účtu:

(dále je „ e

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a nésl. a ust. § 2631

' a nésl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),

tuto smlouvu o dilo s nehmotným výsledkem (smlouvu o tvorbě a vysílání pořadu).

PREAMBULE

1. PRAHA TV je výrobcem a producentem televizních pořadů a provozovatelem

televizního vysílání programu PRAHA TV na základě licence udělené rozhodnutím

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn. 2014/641/zem/IMP ze dne

1.7.2014. Jedná se o regionální informační program šířený digitálně

prostřednictvím pozemních vysílačů a prostřednictvím služby O2TV s časovým

rozsahem vysílání 24 hodin denně a územním rozsahem vysíláni v Praze a

Středočeském kraji a na internetu na serveru www.prahatv.eu, kde je umístěn i

archiv vybraných odvysílaných pořadů.

2. Objednatel má zájem prostřednictvím PRAHA TV i jinými způsoby

zprostředkovávat široké veřejnosti nestranné a objektivni informace o své činnosti.

I. Předmět smlouvy
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dílu pořadu požadovat jeho zpřístupnění elektronicky či v sídle PRAHA TV za

účelem kontroly jeho obsahu svým pověřeným zástupcem. V případě, že obsah

jednotlivého dílu pořadu bude odporovat právnímu řádu České republiky nebo

požadavkům stanoveným v této smlouvě, PRAHA TVje povinna na písemnou

výzvou Objednatele jednotlivý díl pořadu nevysílat a upravitjej tak, aby splňoval

veškeré požadavky na něj kladené touto smlouvou a právním řádem České

republiky.

III. Podmínky pro využití práv k pořadu, licence

PRAHA TV prohlašuje, že zajistí, aby byla oprávněna vykonávat veškerá

majetková práva k pořadu a ke každému zdílů pořadu vyrobených podle této

smlouvy a dále aby byla oprávněna jimi i samostatně disponovat.

PRAHA TV touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění k užití pořadu

(jednotlivých dílů pořadu) jako celku, nebo částí, samostatně, nebo v souboru, a

nebo ve spojení s jiným dílem či prvky následujícími způsoby (dále jen „licence), a

to v následujícím rozsahu:

a) oprévnéni ke sdělování díla veřejnosti podle § 18 a násl. zákona č. 121/2000

Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon"), a to šířením vysílání

prostřednictvím internetu a dalších datových sítí (včetně intranetu),

b) oprávnění k rozmnožování díla podle § 13 autorského zákona,

0) oprávnění k rozšiřování díla podle § 14 autorského zákona,

d) oprávnění k pronájmu díla podle § 15 autorského zékona,

e) oprávnění k půjčování díla podle § 16 autorského zákona.

. Územní, časový a množstevní rozsah licence je neomezený.

. PRAHA TV poskytuje Objednateli licenci výhradní. PRAHA TV nemá právo

poskytnout licenci třetí osobě po dobu trvání závazku této smlouvy. PRAHA TV je

však i po dobu trvání závazku z této smlouvy oprévnéna k užití pořadu.

. Objednatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě zcela ani z části.

Objednatel není povinen nabyté licence k pořadu využít.

. PRAHA TV je povinna poskytnout Objednateli součinnost k právní ochraně licence

v případě, že dojde k ohrožení nebo porušení licence.

. PRAHA TV je povinna zajistit souhlasy všech nositelů práv, tj. autorů, výkonných

umělců, výrobců zvukových a zvukové obrazových záznamů, nositelů práv

ostatních kategorií duševního vlastnictví (např. ochranných známek, užitných a

průmyslových vzorů), nositelů práv osobnostních, jakož i se dalších fyzických a

právnických osob zúčastněnými na výrobě pořadu a vsouvislosti sní zajistit

vypořádání všech nároků těchto osob tak, aby pořad mohl být Objednatelem užíván

v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to bez jakýchkoli nároků třetích osob za
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toto užití. Pro případ, že bude vůči objednateli uplatňován jakýkoli nárok ze stranyshora uvedených osob, se PRAHA TV zavazuje poskytnout objednateli veškerousoučinnost a nahradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s případným
vypořádáním nároků.

. Odměna za licenci poskytnutou PRAHA TV Objednateli na základě této smlouvy,sjednaná podle článku IV. této smlouvy je konečná a zahrnuje vsobě případnévypořádání veškerých nároků, které by PRAHA TV dle této smlouvy nebovsouvislosti sní a s jejím plněním mohla vůči Objednateli uplatňovat. Totoustanovení se nevztahuje na čl. Vl odst. 2 této smlouvy.

lV. Odměna za poskytnutí licence k pořadům

Objednatel uhradí PRAHA TV za vytvoření, odvysílání a poskytnutí licence k šestidílům pořadu dle této smlouvy odměnu bez DPH 100000 Kč, fakturovanýpololetně — to je 100 000 Kč období od 1. 5. — 31. 10. 2019. Kodměně budepřipočtena DPH ve výši určené obecně závaznými právními předpisy.

Odměna je maximální a zahrnuje též veškeré náklady PRAHA TV vynaloženév souvislosti s výrobou a dalším nakládáním se všemi díly pořadu.

Nárok na odměnu ke konkrétnímu dílu pořadu vznikne PRAHA TV okamžikem
dokončení a předáním jednotlivého dílu pořadu dle čl. II. odst. 4. této smlouvy.

Objednavatel se zavazuje PRAHA TV zaplatit částku odpovídající výši odměny velhůtě 14 dnů od doručení faktury, ato na účet shora uvedený. V případě, že fakturanebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovenév příslušných obecně závazných právních předpisech, je objednatel oprávněn jivrátit PRAHA TV kdoplnění. Vtakovém případě začne nová lhůta splatnostiplynout ode dne doručení opravené či oprávněné vystavené faktury.

V. Odpovědnost za kvalitu a za vady

. PRAHA TV odpovídá za to, že pořad bude vytvořen a odvysílán v požadovanékvalitě. V případě, že pořad nebude vytvořen či odvysílán v profesionální kvalitěodpovídající kvalitě obvyklé u pořadů obdobného charakteru vysílaných v televizíchna území České republiky, je Objednatel oprávněn požadovat slevu z odměny vevýši odpovídající snížení požadované kvality každého jednotlivého dílu pořadu.
Vpřípadě, kdy by PRAHA TV přes opakovanou písemnou výtku Objednatelenadále nevytvářela pořad v požadované kvalitě, je Objednatel oprávněn od tétosmlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného sdělení oodstoupení od smlouvy PRAHA TV.



1 .

PRAHA TV se zavazuje poskytnout v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, subjektům

provádějícím audit a kontrolu veškeré nezbytné informace týkající se činností

spojených s plněním této smlouvy.

VI. Sankce, slevy, smluvni pokuty

V případě prodlení PRAHA TV s vyrobením a předáním pořadu, resp. konkrétního

dílu pořadu, podle této smlouvy se odměna sníží o 0,5 % z odměny za každý den

prodlení.

Pro případ prodlení s plněním peněžitého dluhu se ta smluvní strana, která bude

v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši.

Pro případ že pořad a jeho jednotlivé díly nebudou vytvořeny, odvysílány a

poskytnuty Objednavateli dle čl. ||. odst. 4 této smlouvy včas dle harmonogramu

uvedeného v nedílné příloze č. 1 této smlouvy, je PRAHA TV povinna zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

VIl. Ustanovení společná a závěrečná

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 5. 2019 do

31. 10. 2019 s výjimkou ustanovení čl. lll odst. 2, kdy platí, že licence platí na dobu

časově neomezenou.

Obě smluvní strany jsou tuto smlouvu oprávněny písemně vypovědět a to i bez

udání důvodu. Vtakovém případě závazek z této smlouvy zaniká uplynutím

výpovědní doby. Výpovědní doba činí 2 kalendářní měsíce a začne běžet prvním

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Doručováno bude na adresu stran uvedenou shora. V případě doručování

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena

i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena

k vyzvednutí, newzvedne. Smluvm’ strany se zavazuji, že v případě změny své

adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3

pracovních dnů. Neoznámí-Ii druhá strana změnu adresy, platí, že zmařila

úmyslně dojití projevu vůle. Každá ze smluvních stran má povinnost neprodleně

vyrozumět druhou stranu 0 jakýchkoli změnách v údajích uvedených v záhlaví této

smlouw. Porušením této povinností je sankciováno smluvní pokutou ve výši

1.000,- Kč za každé takové porušení.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných,

vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výlučně vylučuje.

Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení

formy kdykoliv, a to i když již bylo započato splněním. Ust. § 582 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužijí. Mohou být učiněny pouze písemně po

vzájemné dohodě obou smluvních stran.
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10.

11.

12.

13.

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právni nástupce každé

ze smluvních stran. Převod práv a povinností na třetí osoby je možný pouze po

předchozím písemném souhlasu všech smluvních stran.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na

náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy kjejí

úhradě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna dnem, kdyje smluvní pokuta

připsána na účet smluvní strany uvedený shora.

Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadni či budouci praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovalých obecně či v odvětví týkajícím se

předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných

dosud mezi nimi zavedených obchodnich zvyklosti či praxe.

Následující ustanovení občanského zákoníku se nepoužijí na práva a povinnosti

smluvních stran: § 647, §1726, § 1951, § 1971, § 1987, § 2050, § 2591, §2595, §

2611.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

ze smluvních stran obdrží po dvou.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna

v registru smluv za podminek zékona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní

stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve

smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany

prohlašují, že tyto skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšich podmínek.

Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část Praha 9 potvrzuje, že

uzavření této smlouvy schválila Rada Městské části Praha 9 svým usnesením č.

US RMČ 487/19 ze dne 20. 8. 2019.



14. Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle tuto smlouvu uzavřít je svobodná, vážná,

určitá a prostá omylu a není ovlivněna tísní, což stvrzují svými podpisy.

15. Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 obsahující specifikace pořadu.

V Praze dne

  



Příloha č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí licence k pořadům

Specifikace pořadu:

TV EXPRES PRAHA 9

stopáž: 10 min.

. Znělka

. Moderátor přivítání + přehled zpráv

. Reportáž 1

. Reportáž 2

. Krátké čtené zprávy ze studia, pozvánky na akce

. Reportáž 3

Možnost zařazení Besedy (Moderátor — Host)

složení:

O
C
H
-
h
o
c
k
)
;

8. Moderátor rozloučení

9. Znělka

premiéra: první středa v mésici

reprizy: 12 x

Obsahem pořadu budou reportáže o dění v městské části Praha 9 věnované jak

zprávám o aktivitách, rozhodnutích a záměrech MC Praha 9, tak

společenským, sportovním a kulturním událostem konaným na Praze 9.

Pořad bude vyroben v systému PAL SD a vyšší a bude moci být odvysílán v

profesionální kvalitě odpovídajicí kvalitě obvyklé u pořadů obdobného charakteru

vysílaných v televizich na území České republiky.

Harmonogram dodání a vysílání jednotlivých dílů pořadu:

Každý díl bude předán objednateli nejpozději k poslednímu dni měsíce.

Každý díl bude premiérově vysílán první středu v měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém proběhlo natáčení. Každý díl bude zařazen do vysílání první dva týdny

v mésici dle následujícího schématu:

První středa v měsíci — 18:24 — premiéra

Čtvrtek: 11:24

Pátek: 13:24

Sobota: 16:24

Nedé|e: 20:24

Pondělí 11:24

Úterý 21 :24


