
uM M PLNOVÝ ACN 
AS AQ 

SOUKROMÉ A DŮVĚRNÉ u. M ^ M rá 

(1) Národní filmový archiv, příspěvková organizace, se sídlem Praha 3, Malešická 12, Praha 3, 
Č: 000 57 266, DIČ: CZ 000 57 266 
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 107-7622420247/0100 
zastoupený PhDr. Michalem Bregantem, generálním ředitelem 

(dále jen ,Poskytovatel^; a 

(2) UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140-00 Praha 4, Česká republika, 
IČ: 00562262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 
187485, zastoupena Milanem Knizetem a Janem Kloudou, jednateli 
(dále jen „Nabyvatel“) 

(dále jen „Smlouva“) 

PREAMBULE 

Poskytovatel souhlasí, že poskytne Nabyvateli licenci a Nabyvatel souhlasí, že přijme licenci na určité filmy, 
programy a další obsah, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě tak, aby takový obsah mohl Nabyvatel 
zahrnout do svých služeb VOD a poskytnout ho svým zákazníkům; 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 

  

  

1. | Území Česká republika 

2. | Dobatrvání Jak je specifikována v čl. 27 Smlouvy 
Smlouvy 
  

3. | Licencovaná služba | Služba Video-on-Demand („VOD“), za kterou má Nabyvatel v rámci Území 

redakční odpovědnost, kterou poskytuje svým zákazníkům Předplatitelům a 

která odpovídá definici dle zákona č. 132/2010 Sb., jakožto audiovizuální 
mediální služba na vyžádání. 

  

  

4. | Licencovaná práva Poskytovatel uděluje Nabyvateli k Licencovaným titulům následující práva: 

e | nevýhradní právo na sdělování Licencovaných titulů veřejnosti 
všemi způsoby nezbytnými k poskytování Licencovaných titulů 

vLicencovaném jazyce v rámci Licencované služby pomocí 

Povolených prostředků dodání vneomezeném počtu zhlédnutí 

Předplatitelům na Území v průběhu příslušné Licenční doby; 

e právo provádět kódování, dekódování multiplex, demultiplex, 

kompresi, dekompresi šifrování a dešifrování Licencovaných titulů 

pro účely výkonu svých práv udělených touto Smlouvou; 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že práva VOD budou práva SVOD. 

Veškerá práva, knimž není Nabyvateli udělena licence na základě této 

Smlouvy, jsou vyhrazena Poskytovateli. 

Nabyvatel není povinen využívat práv, knimž mu byla udělena licence. 
Případným nevyužitím práv ze strany Nabyvatele však není dotčen nárok 

Poskytovatele na úhradu Licenčního poplatku dle níže sjednaných pravidel.   Poskytovatel licence bere na vědomí, že Nabyvatel licence bude povinen      



  

umožnit Předplatitelům audiovizuální mediální služby na vyžádání, v rámci níž 
bude Nabyvatel licence Licencované tituly koncovým — uživatelům 
zpřístupňovat, přístup k Licencovaným titulům i mimo Území uvedené v čl. 1 
výše, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 
ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 
poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. 

Pro vyloučení všech pochybností strany této smlouvy prohlašují, že berou na 
vědomí, že shora i níže udělené souhlasy k užití Licencovaných titulů 
sestávají z následujících druhů souhlasů: 

a. souhlas s užitím zvukově obrazových záznamů Licencovaných titulů; 
b. souhlas s užitím Licencovaných titulů jakožto předmětů autorského 

práva jejich režisérů; 
c. souhlas s užitím do Licencovaných titulů zařazených audiovizuálně 

užitých autorských děl v následujících oborech autorské tvorby: 
- © literární složka Licencovaných titulů (preexistentní dílo, námět, 

scénář, dialogy); 
- © výtvarná složka Licencovaných titulú (kameramani, architekti, 

kostýmní výtvarníci a další výtvarníci Licencovaných titulů); 
-  choreograficka a pantomimická díla užitá v Licencovanych 

  

  

  

  

  

  

    
titulech, 

5. | Povolené prostředky | Je povolena jakákoli forma Distribuce obsahu za účelem poskytnutí 
dodání Licencované služby ze strany Nabyvatele jeho Předplatitelům. 

6. | Licencované tituly Dle Přílohy 1 

7. | Licencovaný jazyk Původní jazyková verze v českém jazyce. 

8. | Licenční doba Dle Přílohy 1 

9. | Předplatitelé Zákazníci Nabyvatele: a) Rezidentní zákazníci, b) Business zákazníci 

10. | Přehrávací okénko — | Ve vztahu k SVOD: Předplatitelé Licencované služby, kteří hradí měsíční 
předplatné, mají nárok na neomezený přístup k souboru Licencovaných titulů 
po dobu příslušného předplaceného období. 

Předplaceným obdobím je vždy 1 měsíc (= přehrávací okénko SVOD). 

Poskytovatel bere na vědomí, že cena za SVOD Licencované tituly může být 
zahrnuta v ceně za služby elektronických komunikací, které Nabyvatel 
Předplatitelům společně s Licencovanou službou poskytuje. 

11.| Licenční poplatek Nabyvatel se zavazuje za Licencovaná práva pro území České republiky, tj. za     užití (konzumaci), Licencovaných titulů v příloze č. 1, uhradit Poskytovateli 
poměrnou část z 35% z čistých měsíčních příjmů, která bude stanovena dle 

podílu konzumace Licencovaných titulů na celkové měsíční konzumaci všech 
filmů zařazených Nabyvatelem do skupiny tzv. Nezávislých distributorů, do 

které budou zařazeny pouze audiovizuální záznamy vyrobené jakýmikoliv 

produkčními společnostmi s výjimkou společností, které jsou součástí tzv. 

„Major US Studios“. 

Čistými měsíčními příjmy se rozumí veškeré hrubé příjmy, tj. počet 
   



  

Předplatitelů SVOD násobený měsíčním predplatným", ze kterých je 

Nabyvatel oprávněn odečíst DPH a další odpočitatelné náklady, kterými jsou 

poplatek OSA (příp. poplatek jinému oprávněnému držiteli autorských práv k 
hudební složce Filmu) a příspěvek do Státního fondu kinematografie. 

Konzumací se pro potřeby této smlouvy a výpočtu licenčního poplatku rozumí 

přehrání filmu z nabídky SVOD po dobu nejméně 1 minuty. Několikanásobné 
zhlédnutí jednoho filmu stejným Předplatitelem v rámci přehrávacího okénka 

se považuje za jedno zhlédnutí. 

Pokud určitý Předplatitel nezkonzumoval ani jediný Licencovaný titul během 

přehrávacího okénka SVOD, nepřísluší Poskytovateli z tohoto předplatného 

žádný licenční poplatek. 

*Minimalni cena měsíčního předplatného pro účely výpočtu licenčního 
poplatku činí 99,- Kč (vč. DPH a dalších zákonných poplatků). 

Veškeré platby budou hrazeny v českých korunách, 

V případě, že reálná cena předplatného bude nižší, než výše uvedená 

minimální cena měsíčního předplatného, je Nabyvatel povinen uhradit 
Poskytovateli odměnu z této minimální ceny měsíčního předplatného. 

Smluvní strany se dále dohodly, že nehledě na výše uvedené je Nabyvatel 
povinen uhradit Poskytovateli za poskytnutí licence jakožto minimální garanci 
nevratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč za každý Licencovaný titul, tj. dohromady 
částku 275.000,- Kč (dále jen „Minimální garance“). Minimální garance je 
splatná jako jednorázová paušální částka a Nabyvatel je povinen ji uhradit na 
základě odpovídající faktury Poskytovatele se splatností 30 dnů od jejího 
doručení Nabyvateli. Poskytovatel však nemůže vystavit daňový doklad dříve, 
než dojde k řádnému dodání takového bezvadných Licencovaných titulů a 
všech ostatních Předmětů dodávek. 

Do doby, než celková částka Licenčních poplatků za všechny Licencované 
tituly uvedené v tomto odstavci dosáhne celkové Minimální garance, nebudou 

za tyto Licencované tituly Nabyvatelem hrazeny žádné Licenční poplatky. Od 

okamžiku, kdy součet Licenčních poplatků za všechny Licencované tituly 

uvedené v tomto odstavci dosáhne výše minimální garance, budou další 
Licenční poplatky převyšující minimální garanci účtovány v souladu s touto 

smlouvou. 
  

12. Adresa pro doručení 
faktur 

Originály faktur na Licenční poplatky, Náklady na materiál a Náklady na 
dodání budou zasílány na adresu: 

UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140-00 Praha 4, Česká republika 

K rukám kontaktní osoby: 
Martin Smejkal 

efaktury@upc.cz 

martin.smejkal@upc.cz 

nebo jiné kontaktni osobé, kterou Nabyvatel Poskytovateli oznami. 

  

13. Předměty dodávek Dle Přílohy 3 

    14.   Datum dodání   Předměty dodávek budou Nabyvateli dodány na vyžádání, nejpozději však 2 
   



  

měsíce před začátkem Licenční doby Licencovaného titulu. 
  

  

  

  

  

15. | Platební podmínky 1/ Veškeré Náklady na materiál, jak jsou uvedeny v Příloze 3, budou uhrazeny 
Nákladů na materiál Nabyvatelem na základě technické akceptace, a to do šedesáti (60) 
a Nákladů na dodání dnů od obdržení faktury vystavené Poskytovatelem. 

2/ Veškeré náklady na přepravu související s dodávkou Předmětů dodávek na 
Dodací adresu (,Naklady na dodani*) nese Nabyvatel a budou 
uhrazeny do šedesáti (60) dnů od obdržení faktury vystavené 
Poskytovatelem. 

3/ Výše Nákladů na materiál a Nákladů na dodání musí být Nabyvatelem 
předem odsouhlasena, jinak Nabyvatel nebude povinen tyto náklady hradit. 

16. | Dodací adresa UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140-00 Praha 4, Česká republika 
(fyzické nosiče) 

K rukám kontaktní osoby: 
Martin Smejkal 

martin.smejkal@upc.cz 

nebo jina kontaktni osoba, kterou Nabyvatel Poskytovateli oznami. 

17.| Technická Dle Přílohy 2 
specifikace 

18.| Propagace Nabyvatel může propagovat každý z Licencovaných titulů prostřednictvím 

Licencované služby nebo v tištěných publikacích nebo prostřednictvím jiných 

forem propagace (včetně webových stránek Nabyvatele a elektronického 

programového průvodce Nabyvatele), a to buď přímo, nebo nepřímo 

prostřednictvím třetích stran, vždy nejméně 2 měsíce před začátkem Licenční 

doby konkrétního Licencovaného titulu a po celou dobu jeho Licenční doby. Při 

propagaci Licencovaných titulů může Nabyvatel využívat části jednotlivých 
Licencovaných titulů, které nesmí být delší než tři (3) minuty, a to jako 

bezplatné ukázky pro stávající i možné budoucí Předplatitele.         

19. Dodání Licencovaných titulů, vady a reklamace 

Poskytovatel dodá Licencované tituly, vč. všech ostatních Předmětů dodávek, nejpozději 2 měsíce před 

začátkem jejich Licenční doby. 

V případě jakýchkoli vad Licencovanych titulů je Nabyvatel oprávněn vadný titul u Poskytovatele 
reklamovat. Dle volby Nabyvatele Poskytovatel buď vady na Licencovaných titulech bezodkladně a na své 

náklady odstraní nebo vadný Licencovaný titul Poskytovatel vymění dle volby Nabyvatele za jiný 
Licencovaný titul nebo tento vadný Licencovaný titul může být Nabyvatelem zcela z jeho nabídky (tj. z 

přílohy č. 1) vyřazen. 

V případě dodání vadného Licencovaného titulu není Nabyvatel povinen za takový Licencovaný titul hradit 

licenční poplatky, ani minimální garanci, a to až do doby dodání opravené verze. 

Minimální garance se nehradí za vadný Licencovaný titul, který Nabyvatel dle své volby zcela vyřadil z 
nabídky (tj. z přílohy č. 1). V případě výměny vadného Licencovaného titulu za jiný si též smluvní strany 

vypořádají minimální garanci dle skutečnosti.



20. Vyřazení Licencovaného titulu z vůle Poskytovatele 

Pokud bude Poskytovatel nucen z objektivně zvlášť závažného důvodu stáhnout některý z Licencovaných 
titulů, bude o této skutečnosti informovat Nabyvatele spolu s uvedením zvlášť závažného důvodu, který jej 
k tomu vede, a ten bude v takovém případě oprávněn vybrat si od Poskytovatele ekvivalentní titul obdobné 
umělecké a komerční kvality, který mu bude bez zbytečného prodlení na náklady Poskytovatele dodán. 

Do doby dodání náhradního titulu, není Nabyvatel povinen platit licenční poplatky. Nevyčerpanou část 
minimální garance vázanou na titul, který Poskytovatel ze své vůle v souladu s touto smlouvou vyřadil 
z Licencovaných titulů, je Poskytovatel povinen Nabyvateli bezodkladně vrátit. 

21. Lokalizace 

Poskytovatel souhlasí, že poskytne každý Licencovaný titul v jazykové verzi v Licencovaném jazyce. 

22. Trailery 

Nabyvatel je oprávněn provádět editaci nebo úpravy Licencovaných titulů pro účely výroby trailerů 
V maximální délce 3 minut. Trailery budou Předplatitelům sdělovány jako ukázky zdarma. 

23. Zabezpečení 

Nabyvatel je povinen zajistit, aby byly používány takové bezpečnostní systémy, které jsou vhodné 
k prevenci neoprávněného příjmu Licencovaných titulů, například systém DRM - play ready. Nabyvatel se 
zavazuje toto zabezpečení zavést s odbornou péčí v obvyklé úrovní běžně poskytované v oblasti shodného 
typu služeb v dané době. 

24. Platební podmínky 

Poskytovatel je povinen doručit Nabyvateli fakturu na Licenční poplatek vztahující se k Licencovaným 
titulům pro území České republiky nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení příslušného přehledu 
Licenčních poplatků v dohodnuté podobě od Nabyvatele, přičemž takový přehled bude Nabyvatel povinen 
vystavit do patnácti (15) dnů od posledního dne měsíce, k němuž se příslušné Licenční poplatky vztahují. 

Nabyvatel je povinen fakturu doručenou Poskytovatelem uhradit do třiceti (30) dnů od data doručení, pokud 
Nabyvatel v dobré víře nevznese proti takové faktuře námitky. 

25. Daň z přidané hodnoty 

Veškeré platby uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty („DPH“). Smluvní 
strany berou na vědomí, že Poskytovatel není plátcem DPH. 

26. Záruky a prohlášení 

a) Poskytovatel tímto prohlašuje, zaručuje a zavazuje se Nabyvateli, že: 

- © disponuje potřebným oprávněním uzavřít tuto Smlouvu a v plném rozsahu plnit své závazky z této 
Smlouvy vyplývající a je oprávněn udělit licenci obsaženou v této Smlouvě ke všem Licencovaným



titulům a neudělil ani neudělí žádné třetí straně žádnou licenci, která by byla v rozporu s licencí > 
obsaženou v této Smlouvě. 

- © nebude výkon práv Nabyvatele udělených touto Smlouvou porušovat jakékoli právo duševního 
vlastnictví nebo jiná chráněná práva nebo zájmy třetí osoby, ani výkon práv Nabyvatele nemůže vést k 
hanlivosti či obscénnosti, ani nebude představovat zneužití důvěrných informací; Nabyvatel však bere 
na vědomí, že na základě této Smlouvy nezískává práva k užití žádných dalších statků duševního 
vlastnictví, než těch, o kterých je tak výslovně řečeno v této Smlouvě; v případě žádosti Poskytovatele 
je Nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu Poskytovateli předložit kopie všech relevantních 
dokumentů prokazujících, že Nabyvatel řádně vypořádal všechna práva duševního vlastnictví 
související s užíváním Licencovaných titulů; 

- © odpovídá za obstarání veškerých Povolení a udržování jejich platnosti po celou Dobu trvání Smlouvy; 

- Licencované tituly nebudou v rozsahu touto smlouvou poskytovaných práv zatíženy žádnými břemeny, 
zástavními právy ani jinými právy třetích stran; 

- Licencované tituly budou v souladu s veškerými právními předpisy ČR. 

b)  Nabyvatel tímto prohlašuje, zaručuje a zavazuje se Poskytovateli, že: 

- © disponuje potřebným oprávněním uzavřít tuto Smlouvu a v plném rozsahu plnit své závazky z této 
Smlouvy vyplývající; 

- © odpovídá za to, že si na vlastní náklady obstará a bude udržovat v plném rozsahu v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy veškerá nezbytná oprávnění, souhlasy a povolení 
regulačních orgánů, vyžadovaná k provozování Licencované služby na Území, na kterém bude 
Licencovanou službu poskytovat; 

-| bere na vědomí, že užití Licencovaných titulů se nesmí reálně ani potenciálně dotýkat hodnoty 
Licencovaných titulů. Licence udělovaná touto smlouvou tak Nabyvatele mimo jiné neopravňuje k užití 
částí Licencovaných titulů nebo celých Licencovaných titulů v audiovizuální nebo zvukové reklamě, 
sponzorských vzkazech či jiných formách obchodních sdělení, ve videoklipech, pro účely tzv. remaku, 
pro účely zařazení Licencovaných titulů nebo jejich částí do střihových pořadů či jiných nových 
audiovizuálních děl apod., není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak; 

-. je srozuměn s tím, že není oprávněn žádný Licencovaný titul přerušovat jakoukoliv reklamou bez 
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, 

- bude Licencované tituly užívat vždy s uvedením autorství těch autorů, kteří jsou uvedení v titulcích u 
příslušného Licencovaného titulu, pokud jsou titulky součástí Licencovaného titulu, obvyklým 
způsobem a to v podobě, vjaké je obdrží od Poskytovatele; Nabyvatel není oprávněn titulky 
Licencovaného titulu zkracovat, zrychlovat nebo pozměňovat a je povinen užívat je v plném 
obrazovém formátu, 

- je srozumén s tím, že není oprávněn provádět jakékoliv změny, úpravy, doplnění, spojení nebo jiné 
zásahy do Licencovaných titulů, ledaže k tomu Poskytovatel udělí výslovný písemný souhlas, nebo je 
tak výslovně uvedeno v této smlouvě, 

- © bere na vědomí, že není oprávněn všechna či některá práva získaná touto smlouvou převádět, jakož 
ani udělovat podlicence třetím osobám.



ai. 

28. 

29. 

30. 

Doba trvání a způsoby ukončení Smlouvy 

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která trvá do konce nejdelší Licenční doby Licencovaného 
titulu. 

Nabyvatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud přestane na Území 
poskytovat Licencovanou službu svým zákazníkům. 

Smlouvu lze ukončit také na základě odstoupení ve smyslu $ 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. V případě, že dojde k oprávněnému odstoupení ze strany Nabyvatele, je 

Poskytovatel povinen nevyčerpanou část minimální garance u všech dotčených Licencovaných titulů 

Nabyvateli bezodkladně vrátit. 

Pouze pro účely plnění povinnosti podle $ 6 odst. 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, je Nabyvatel oprávněn ponechat si Licencovaný titul a na vyžádání 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ho Radě poskytnout, to však nejdéle po dobu 30 dnů od 
ukončení jeho Licenční doby. 

Po uplynutí licenční doby jednotlivého licencovaného titulu dle této smlouvy není Nabyvatel oprávněn 
takový titul jakýmkoliv způsobem užívat a je povinen jej odstranit z internetových stránek, resp. 
z nabídky příslušné VOD služby. 

Oddělitelnost 

Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude z jakéhokoli důvodu 
prohlášeno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení oddělitelné od 
zbytku této Smlouvy a bude považováno za vypuštěné ze Smlouvy, přičemž platnost zbývajících 
ustanovení tím nebude nijak dotčena. V případě, že jakékoli takové vypuštění některého ustanovení 
bude mít podstatný dopad na výklad této Smlouvy, pak budou smluvní strany v dobré víře jednat 
s cílem dohodnout se na náhradním ustanovení, které se bude co možná nejvíce blížit původnímu 
obchodnímu záměru smluvních stran. 

Rozhodné právo a jurisdikce 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Případné spory mezi 
smluvními stranami budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Zveřejnění v registru smluv 

Poskytovatel je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv (dále jen „ZoRS“). Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. 
Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti. 

K uveřejnění této smlouvy v souladu s ust. $ 5 ZoRS se zavazuje Poskytovatel. Pouze v případě, že by 
tuto svoji povinnost Poskytovatel nesplnil ani do 30 dnů od uzavření této smlouvy, je k uveřejnění 
smlouvy v registru smluv oprávněna druhá smluvní strana, která je však v takovém případě povinna 
respektovat zejména ujednání dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. V případě, že 
smlouvu v registru smluv uveřejní Nabyvatel z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele podle věty 
druhé tohoto odstavce, je Poskytovatel povinen Nabyvateli uhradit veškeré náklady s tím spojené.



31. 

Smluvní strany konstatují, že skutečnosti označené v této smlouvě žlutou barvou jsou obchodním 
tajemstvím ve smyslu ust. $ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, popř. chráněnými 

osobními údaji dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a tato ustanovení budou 

proto na základě ust. $ 3 odst. 1 ZoRS, ve spojení s ust. $ 8a a $ 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, zveřejňující smluvní stranou učiněna nečitelnými v rámci registru 
smluv. 

Definice 

Pokud kontext nevyžaduje něco jiného, mají následující výrazy a slovní spojení v této Smlouvě níže 
definovaný význam: 

„Povolení“ znamená veškerá povolení, licence, schválení, svolení a souhlasy udělené třetími stranami 

ve vztahu k Licencovaným titulům nebo jinak vyžadovaných k tomu, aby Poskytovatel mohl plnit své 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy a udělit práva Nabyvateli; 

„Business zákazníci“ znamená právnické osoby, kteří získali od Nabyvatele oprávnění k příjmu 
Licencované služby pouze pro svou vnitřní potřebu. 

„Distribuce obsahu“ znamená jakékoli nebo veškeré formy distribuce využívající analogové a/nebo 
digitální technologie, v šifrované či nešifrované podobě, včetně systémů přenosu vzduchem, kabelové 
televize, jiných kabelových systémů nebo telekomunikačních systémů (včetně intranetu, kabelů pro 

uzavřené skupiny uživatelů nebo sítí na bázi internetového protokolu a veškerých mikrovlnných nebo 

krátkovlnných bezdrátových relé tvořících součást takových systémů, vláken, vodičů nebo koaxiálních 
kabelů nebo kombinace vláken, vodičů nebo koaxiálních kabelů, které pro vyloučení pochybností 

zahrnují též systémy digitálních uživatelských linek), digitální pozemní televize, přímých satelitních 

systémů pro domácnosti, hlavních anténních systémů, hlavních satelitních anténních televizních 

systémů a systémů vícekanálových vícebodových směrovacích služeb, přenos prostřednictvím sítě 
Internet, přenos prostřednictvím mobilních zařízení (včetně 2,5G, 2,7G, 3G a 4G), nebo jiné v současné 

době existující technologie, jež nejsou momentálně komerčně využívány k distribuci obsahu, a veškeré 

další technologie, jež mohou být vyvinuty v budoucnosti, pro veškeré přijímače (ať už známé 

v současné době nebo vyvinuté v budoucnosti), včetně — pro vyloučení pochybností — dodávek do 

televizorů, osobních počítačů, herních konzolí, přenosných zařízení, zařízení do ruky (tzv. „handheld“) a 

dodávek využívajících mechanismy jako je uchovávání na serverech určených pro soubory nebo na 
osobních videorekordérech, dále např. prostřednictvím tzv. offline viewing a dodávek prostřednictvím 

streaming; 

„Internet“ znamená fyzickou síť vzájemně propojených počítačů, v jejímž rámci mají uživatelé možnost 
přístupu k textu, grafice, softwaru, audiu, videu a dalšímu multimediálnímu obsahu pomocí webového 

prohlížeče (jako je např. Microsoft Internet Explorer nebo Netscape), který je identifikovatelný 

prostřednictvím odkazu na unikátní univerzální indikátor zdroje (URI) nebo univerzální lokátor zdroje 

(URL); 

„Rezidentní zákazníci“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, která od Nabyvatele získala oprávnění 

k příjmu Licencované služby pro svou osobní potřebu; 

„Předplacená služba Video-on-Demand“ nebo „SVOD“ znamená službu Video-on-Demand, za níž 

Předplatitel platí Nabyvateli měsíční předplatné, a která mu umožní neomezený přístup k souboru 

Licencovaných titulů po dobu předplatného;



„VOD“ nebo „VOD služba“ nebo „Video-on-Demand“ znamená audiovizuální mediální službu na 
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

32. Přílohy k této Smlouvě tvořící její nedílnou součást 

1/ Licencované tituly 
2/ Technická specifikace 
3/ Předměty dodávek 

Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že originál nebo stejnopis této Smlouvy může být kdykoliv za účinnosti i 
po skončení této smlouvy předán agentuře DILIA. 

Obě smluvní strany tímto berou na vědomí a sjednávají, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi 
smluvními stranami ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí dohody, ujednání a úmluvy uzavřené 
mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují své podpisy: 

  

-J8- -09-2019 Dne: 14 708- 2019 pe, B -09-2018 
Za Nabyvatele: 

"d 2 

PhDr. Michal Bregant, Milan Kníže, jednatel 
generální ředitel NFA UPC Česká republika, s.r.o. 



PŘÍLOHA 1 

Licencované tituly 

Nabyvatel má právo užívat způsobem uvedeným v čl. 4 Smlouvy níže uvedené Licencované tituly. 

Tabulka Licencovaných titulů 

Nabyvatel je oprávněn vybrat si tituly dle svého uvážení, a to přímo ze seznamu dostupných titulů, v kterém jsou 
uvedeny všechny filmy produkované, nabyté nebo distribuované Poskytovatelem a k nimž má Poskytovatel právo 

udělit licenci dle této Smlouvy v jednom nebo několika Licencovaných jazycích na Území. Poskytovatel je povinen 

k takto vybraným titulům udělit Nabyvateli licenci (dále jen „Seznam dostupných titulů“). 

Poskytovatel poskytne Nabyvateli na požádání bezodkladně aktuální Seznam dostupných titulů vztahující se k 
Uzemi. 

Nabyvatel provede výběr titulů na základě svého vlastního uvážení, přičemž není vázán žádným minimálním či 

maximálním limitem výběru. 

Tabulka Licencovaných titulů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start date End date MG celkem 
15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 275 000 Kč 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021 

15.8.2019 14.8.2021         



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 

ka 15.8.2019 14.8.2021 

a 15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021 
15.8.2019 14.8.2021   

275 000 Kč 
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