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a
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Předmět smlouvy: zakázková výroba zvukového záznamu

Cena, případně hodnota: 171.500,- Kč

Datum uzavření: d  4 £ , ¿o 4 (,



CD Česká televize
č. smlouvy: 1081005/3292

SMLOUVA
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
zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
adresa pro doručování: Televizní studio Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
zastoupena: , ředitelem Televizního studia Brno 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s. 
číslo účtu: 5141152/0800

(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

I.D.COMPANY
IČO: 04260490,
se sídlem: Hořejší Nábřeží 628/17, 150 00 Praha 5
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 244790 
zastoupen(a): Ondřejem Gregorem Brzobohatým, jednatelem 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 888046/5500

(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 zakázková výroba zvukového 
záznamu (dále jen „Dílo“) hudebních děl s textem či bez textu a zhudebněných textů 
vytvořených autorem Ondřejem Gregorem Brzobohatým, případně dalších předmětů 
ochrany, v jejich provedení výkonnými umělci, která bude kromě jiného součástí 
zvukově obrazového záznamu -  televizního pořadu s pracovním názvem 
IDEC  (dále jen „AVD“), a poskytnutí licence k užití děl, 
výkonů a jiných předmětů ochrany vytvořených pro pořízení Díla nebo do něho 
zařazených.

2. SPECIFIKACE DÍLA

2.1 Autor hudby 

2.2 Stopáž Díla 

2.3 Hudební režie 

2.4 Režie ozvučení 

I
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CD Česká televize č. smlouvy: 1081005/3292

2.5 Výrobce zvukového záznamu Díla podle §§ 75 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“): Česká televize.

3. TERMÍNY VÝROBY

 OBJEDNATEL dodá ZHOTOVITELI na nosiči DVD obrazovou složku AVD průběžně 
neprodleně po schválení každého dílu AVD pro zkomponování hudby autorem a 
zhotovení Díla. ZHOTOVITEL doručí režisérovi AVD jako zmocněnému zástupci 
OBJEDNATELE pro převzetí Díla Dílo ke schválení na nosiči DVD nejpozději do 

3.2 OBJEDNATEL sdělí ZHOTOVITELI do 5 dnů od doručení Díla, zda Dílo schvaluje, 
nebo neschvaluje, v takovém případě sdělí ZHOTOVITELI připomínky. O schválení 
nebo neschválení Díla bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran. Nebude-li ZHOTOVITEL při schvalování přítomen, nebo odmítne-li 
protokol o neschválení Díla podepsat, zašle jej OBJEDNATEL doporučeně na adresu 
jeho sídla; není-li prokázán opak, považuje se protokol za doručený desátý den po 
jeho odeslání OBJEDNATELEM.

3.3 Pokud nebude Dílo schváleno, poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI přiměřenou 
lhůtu k zapracování připomínek. OBJEDNATEL je povinen sdělit ZHOTOVITELI, zda 
upravené Dílo schvaluje, či nikoli, do 5 dnů od doručení upraveného Díla. V případě 
schválení upraveného Díla bude o schválení sepsán písemný protokol podepsaný 
zástupci obou smluvních stran.

3.4 V případě, že ZHOTOVITEL připomínky nezapracuje v přiměřené lhůtě poskytnuté 
dle odst. 3.3, je OBJEDNATEL oprávněn od Smlouvy odstoupit, smluvní strany si 
vrátí poskytnutá plnění a ZHOTOVITEL je povinen zničit veškerý materiál pořízený v 
souvislosti s výrobou Díla.

4. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

4.1 ZHOTOVITEL se zavazuje Dílo vyrobit nejpozději v termínu uvedeném v odst. 3.1. 
ZHOTOVITEL se zavazuje dodat OBJEDNATELI:

a) nosič s nahrávkou Díla;

b) originály smluv uzavřených dle odst. 4.2 a 4.3, případně prohlášení všech na 
Díle zúčastněných autorů a jiných nositelů práv o vypořádání a rozsahu licencí 
k užití jejich děl a výkonů v Díle;

c) hudební sestavu Díla pro hlášení OSA - tj. seznam použité hudby s uvedením 
názvů skladeb, přesné délky každé užité hudební nahrávky, jmen a příjmení 
autorů hudby;

d) podklady pro hlášení OBJEDNATELE pro INTERGRAM.
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4.2 ZHOTOVITEL se zavazuje uzavřít vlastním jménem příslušné smlouvy o vytvoření děl 
a uměleckých výkonů a jiné smlouvy a získat od všech autorů, výkonných umělců a 
dalších nositelů práv, jejichž díla, výkony a jiné předměty ochrany budou zařazeny do 
Díla a užity pří jeho užití, licence a svolení v rozsahu podle Smlouvy; pro autory 
hudebních děl s textem či bez textu a autory zhudebněných textů platí odst. 4.3 a 4.4. 
ZHOTOVITEL se rovněž zavazuje, že od všech uvedených osob získá písemná 
svolení k zařazení jejích děl, výkonů a jiných předmětů ochrany do Díla a k 
postoupení licencí a svolení OBJEDNATELI. Smluvní strany se dohodly, že licence a 
svolení nabytá ZHOTOVITELEM postupuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI dnem 
schválení Díla OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se zavazuje, že licence a svolení 
nabytá od výše uvedených osob do okamžiku jejich postoupení OBJEDNATELI 
nevyužije sám ani je zcela nebo zčásti neposkytne třetí osobě. Licence a svolení 
nabytá smlouvami dle tohoto odstavce budou výhradní, s výjimkou děl/výkonů/jiných 
předmětů ochrany, které nebyly pořízeny či vytvořeny přímo pro účely Díla. 
ZHOTOVITEL je rovněž povinen se všemi autory, výkonnými umělci a ostatními 
nositeli práv vypořádat jejich nároky za vytvoření a užití jejich děl, výkonů a jiných 
předmětů ochrany tak, aby OBJEDNATEL mohl Dílo využívat v rozsahu Smlouvou 
stanoveném (tj. dle odst. 6.1) bez jakýchkoli finančních povinností vůči těmto 
osobám.
Licenční smlouvy uzavírané ZHOTOVITELEM podle tohoto odst. budou smlouvami 
opravňujícími, nikoli zavazujícími.
Jakákoli ujednání, která by byla v rozporu s výše uvedenými závazky, musí být 
předem odsouhlasena OBJEDNATELEM

4.3 ZHOTOVITEL se zavazuje, že získá od autora hudebních děl s textem či bez textu a 
autora zhudebněných textů oprávnění k užití hudebních děl užitých pro zhotovení 
Díla, a to vcelku nebo jejích libovolných částí, následujícími způsoby užití:

a) oprávnění hudební díla beze změny nebo po zpracování či jiné změně zařadit 
do Díla včetně oprávnění k synchronizaci obrazové složky AVD či jiného 
zvukově obrazového záznamu s Dílem a oprávnění k prvotnímu záznamu, který 
je předmětem Smlouvy (zhotovení Díla), a na zvukově obrazový záznam AVD 
nebo jiný zvukově obrazový záznam;

b) oprávnění ke zveřejnění hudebních děl a k uvedení jména a příjmení autora pří 
zveřejnění hudebních děl.

4.4 ZHOTOVITEL prohlašuje a zaručuje, že autor hudebních děl s textem či bez textu a 
autor zhudebněných textů je ve výkonu majetkových autorských práv zastupován 
OSA jako kolektivním správcem práv podle autorského zákona; oprávnění k 
jakémukoli dalšímu užití hudebních děl zařazených do Díla nad rámec oprávnění 
podle odst. 4.3 je možné získat pouze prostřednictvím OSA.

4.5 ZHOTOVITEL je povinen uvést ve smlouvách s autory, výkonnými umělci a dalšími 
tvůrčími pracovníky závazek součinnosti ve prospěch OBJEDNATEL při promotion 
Díla, AVD a OBJEDNATELE v přiměřeném rozsahu po vzájemné dohodě, tj. zejména 
k poskytnutí rozhovorů týkajících se jejich účasti na výrobě Díla a AVD pro tisková 
média, pořízení jejich fotografií apod., s tím, že odměna za plnění tohoto závazku 
bude zahrnuta v odměně sjednané ve smlouvě s výše uvedenými osobami 
uzavřenými podle odst. 4.2 a 4.3.

4.6 ZHOTOVITEL je povinen průběžně informovat OBJEDNATELE o všech důležitých 
záležitostech souvisejících se zhotovením Díla.
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5. ZÁVAZKY OBJEDNATELE, CENA PLNĚNÍ

5.1 OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI za výrobu Díla a za poskytnutí 
licence k jeho užití částku ve výši 171.500,- Kč (slovy: 
jednostosedmdesátjedentisícpětsetkorun korun českých) + DPH (viz rozpočet na 
výrobu Díla schválený OBJEDNATELEM). Termín splatnosti: do 30 kalendářních dní 
po obdržení faktury. Faktury je třeba doručit příslušné podatelně OBJEDNATELE pro 
oddělení finanční účtárny.

Uvedená cena bude hrazena následovně:

a) 

b) 

5.2 Sjednává se, že bude-li ZHOTOVITEL zasílat nebo v průběhu účinnosti Smlouvy
využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je 
zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
OBJEDNATELE faktury, brno@ceskatelevize.cz Za den doručení faktury
OBJEDNATELI se považuje den doručení na e-mailovou adresu OBJEDNATELE, 
což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat 
stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje, a také v případě 
zasílání opravných faktur.

5.3 V případě, že je ZHOTOVITEL plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat 
náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). S cílem zamezit možnému vzniku 
ručení ČT za nezaplacenou DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se strany dohodly 
na následujícím:

ZHOTOVITEL se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců 
DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není 
důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale postupuje se podle následujících 
ujednání.

V případě, že (a) ZHOTOVITEL uvede na faktuře jiný účet než svůj účet zveřejněný 
správcem daně, a/nebo že (b) je zveřejněna skutečnost, že je ZHOTOVITEL 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, mění se lhůta splatnosti příslušné 
faktury na 45 dnů ode dne jejího doručení, a to z důvodu zvýšené administrativy na 
straně OBJEDNATELE (rozdělení příslušné platby na více částí a jejich administrace 
interními systémy). OBJEDNATEL je v takovém případě oprávněn odvést za 
ZHOTOVITELE bez dalšího DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému 
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem 
zanikne OBJEDNATELI jeho smluvní závazek zaplatit ZHOTOVITELI částku 
odpovídající DPH. Pro případ, že bude OBJEDNATEL postupovat dle předchozí věty 
z toho důvodu, že na faktuře byl uveden jiný účet než účet ZHOTOVITELE 
zveřejněný správcem daně, zavazuje se ZHOTOVITEL zaplatit OBJEDNATELI na 
jeho výzvu částku ve výši 5.000,- Kč, jakožto paušální náhradu nákladů zvýšené 
administrativní zátěže na straně OBJEDNATELE (dále jen „Náhrada nákladů“), 
přičemž OBJEDNATEL je oprávněn tuto částku započíst na svůj dluh vůči 
ZHOTOVITELI, ať už splatný nebo nesplatný. OBJEDNATEL je povinen písemně
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sdělit ZHOTOVITELI, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do 
dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury.

ZHOTOVITEL se zavazuje OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu písemně 
informovat o tom, že požádal správce daně o odstranění zveřejněného účtu z registru 
plátců DPH, pokud jde o účet uvedený v této smlouvě nebo na některé dosud 
nezaplacené faktuře vystavené na základě této smlouvy.  

 
 

ZHOTOVITEL prohlašuje, že mu ke dni uzavření smlouvy nebylo doručeno 
rozhodnutí správce daně o tom, že ZHOTOVITEL je nespolehlivým plátcem ve 
smyslu zákona o DPH.  

V případě, že po uzavření této smlouvy v době trvání platebních povinností 
OBJEDNATELE dle této smlouvy vůči ZHOTOVITELI rozhodne správce daně, že je 
ZHOTOVITEL nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se 
ZHOTOVITEL informovat o tom písemně OBJEDNATELE do dvou pracovních dnů 
poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na 
vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení.  

 

6. LICENCE, SVOLENÍ

6.1 OBJEDNATEL získává svolení k zařazení děl, výkonů a jiných předmětů ochrany do 
Díla, jeho zařazení do AVD, případně do jiného audiovizuálního díla či zvukově 
obrazového záznamu, nebo samostatné užití a okamžikem schválení Díla 
OBJEDNATELEM po dobu autorskoprávní ochrany ve všech zemích světa výhradní 
oprávnění k užití Díla bez množstevního a technologického omezení samostatně 
nebo při užití AVD nebo jeho částí, případně jiného audiovizuálního díla či zvukově 
obrazového záznamu, v následujícím rozsahu:

a) ke sdělování veřejnosti všemi způsoby v rozsahu dle §§ 18-23 autorského 
zákona, zejména licenci k promítání v kinech a jinému provozování ze záznamu 
a jeho přenosu, k vysílání televizí klasickou, kabelovou, satelitní, terresteriální, 
interaktivní, předplatitelskou a placenou, včetně pay-per channel, pay-per-view, 
near video-on-demand a uzavřených okruhů v hotelech, nemocnicích, školách, 
dopravních prostředcích, technologií analogovou a digitální, off-line i on-line, 
rozhlasem, k přenosu televizního nebo rozhlasového vysílání, k provozování 
televizního a rozhlasového vysílání, a to jakkoli často, k zpřístupňování AVD 
způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 
vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí,

b) k pořízení trvalých nebo dočasných, přímých nebo nepřímých zvukově 
obrazových a zvukových rozmnoženin samostatně nebo ve spojení či v souboru 
s jinými autorskými či neautorskými díly jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě 
a v libovolném počtu za účelem zpřístupňování prostřednictvím těchto 
rozmnoženin,
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c) k rozšiřování originálu nebo rozmnoženin, tj. jejich zpřístupňování prodejem 
nebo jiným převodem vlastnického práva včetně jejich nabízení za tímto 
účelem,

d) k pronájmu originálu nebo rozmnoženin, tj. jejich zpřístupňování poskytnutím k 
dočasné osobní potřebě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 
nebo obchodního prospěchu,

e) k půjčování originálu nebo rozmnoženin, tj. jejich zpřístupňování zařízením 
přístupným veřejnosti poskytnutím k dočasné osobní potřebě nikoli za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,

f) k pořízení libovolných jazykových verzí dabingem nebo titulkováním, s 
originálními nebo postsynchronizovanými zvuky,

g) k přerušování za účelem vkládání reklamy či jiných vstupů, a/nebo k jeho 
sdělování v děleném či jinak upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části 
reklamu, sponzoring, selfpromotion nebo jiné textové a obrazové informace; za 
dělený obraz se považuje rovněž překrytí části obrazu uvedenými informacemi; 
součástí této licence je rovněž souhlas s případným umístěním produktu do 
AVD ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to i dodatečným,

h) k výrobě, rozmnožení a rozšiřování propagačního materiálu tiskem, vysíláním, 
umístěním na webových stránkách OBJEDNATELE atd. pro účely propagace, 
včetně oprávnění užít přiměřeným způsobem jména, biografie a obrazového 
snímku autorů a výkonných umělců zúčastněných na výrobě díla pro tyto 
propagační účely,

i) k zařazení beze změny, po zpracování, samostatně i ve spojení s jinými 
autorskými díly do jiného díla (např. střihové filmy, programové upoutávky, 
rozmnoženiny DVD) a užití těchto nově vytvořených děl ve výše uvedeném 
rozsahu,

j) k rozšiřování rozmnoženin ve spojení s periodickými nebo neperiodickými 
publikacemi, zejména z Edice OBJEDNATELE,

k) k užití Díla samostatně nebo ve spojení s jinými díly nebo zařazením do jiného 
audiovizuálního díla či zvukově obrazového záznamu a jeho užitím při jeho užití 
v rozsahu výše uvedeném,

l) k poskytnutí nebo postoupení oprávnění ve výše uvedeném rozsahu úplatně i 
bezúplatně zcela či zčásti na třetí osoby, včetně oprávnění k dalšímu jejich 
poskytnutí či postoupení.

6.2 OBJEDNATEL není povinen využít oprávnění, která Smlouvou nabyl.

6.3 ZHOTOVITEL bere na vědomí, že se mu Smlouvou neposkytuje jakákoliv licence k
užití Díla.

7. ROZPOČET

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

7.2 Po schválení Díla OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen ve lhůtě do dvou 
měsíců od schválení předložit OBJEDNATELI kompletní a konečné vyúčtování 
skutečných nákladů vynaložených na zhotovení Díla. Toto vyúčtování musí být 
provedeno v souladu se strukturou rozpočtu dle odst. 7.1 OBJEDNATEL je povinen 
ZHOTOVITELI sdělit do 10 pracovních dnů od doručení vyúčtování, zda vyúčtování 
schvaluje, či nikoli, spolu s důvody případného neschválení. ZHOTOVITEL je povinen 
odstranit případné nedostatky vyúčtování do 10 pracovních dnů od doručení 
vyjádření OBJEDNATELE. OBJEDNATEL vrátí po schválení vyúčtování kopie 
účetních dokladů zpět ZHOTOVITELI.  

 
  

 
 
 

 Neodstranitelným nedostatkem je zejména takový, 
který nelze v přiměřené době na základě písemné výzvy OBJEDNATELE odstranit. 
Pokud na základě vyúčtování skutečné náklady ZHOTOVITELE při plnění Smlouvy 
budou nižší, než uvádí rozpočet, ZHOTOVITEL vystaví OBJEDNATELI dobropis- 
daňový doklad s 15denní splatností, tzn. že se sníží celková cena uvedená v odst.
5.1 Smlouvy. Jakákoli úspora v čerpání rozpočtu nesmí být provedena na úkor 
umělecké a technické kvality Díla.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Vlastnictví ke zvukovým materiálům, které vzniknou v průběhu plnění Smlouvy, 
přechází na OBJEDNATELE okamžikem jejich vytvoření. Odpovědnost za ztrátu, 
poškození či zničení těchto materiálů nese až do okamžiku řádného předání těchto 
materiálů ZHOTOVITEL.

8.2  
 
 
 
 

Pokud bude ZHOTOVITEL v prodlení s 
plněním svých závazků vyplývajících pro něho ze Smlouvy, a to i dílčích, je 
OBJEDNATEL oprávněn pozastavit plnění Smlouvy ze své strany, a to až do splnění 
všech předcházejících závazků ZHOTOVITELEM. Pozastavením plnění Smlouva 
nezaniká. Po dobu pozastavení plnění v souladu s tímto odst. Smlouvy není 
OBJEDNATEL v prodlení.

8.3 OBJEDNATEL si vyhrazuje právo z vážných programových důvodů odstoupit od 
Smlouvy, což je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit ZHOTOVITELI. V 
takovém případě je OBJEDNATEL povinen uhradit ZHOTOVITELI nutné náklady, jím 
dosud účelně a prokazatelně vynaložené na zhotovení Díla. ZHOTOVITEL je povinen 
tyto náklady doložit kopiemi příslušných účetních dokladů.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
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9.1 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 Smlouvy v registru smluv.

9.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

9.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a 
autorským zákonem. Případné spory mezí smluvními stranami budou řešeny 
především dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou 
kjeho řešení příslušné soudy České republiky.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že:

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

b) zvyklostí ani zavedená praxe stran nemají přednost před ustanoveními 
Smlouvy ani před ustanoveními zákona;

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

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

e) 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;

f) připouští-li výraz použitý ve Smlouvě různý výklad, nevyloží se v 
pochybnostech k tíži toho, kdo jej použil jako první;

g)  

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

9.6 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.
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9.7 Smluvní strany se dohodly, že obsah Smlouvy se považuje za důvěrný, stejně jako 
veškeré informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s jednáním 
o uzavření Smlouvy, při jejím plnění a v souvislosti s ním, a žádná ze smluvních stran 
není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna dané 
informace sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění Smlouvy či ukončení 
Smlouvy, s výjimkou informací: (i) s nimiž se smluvní strana seznámila nezávisle na 
druhé smluvní straně; (ií) které OBJEDNATEL sám 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 (s 
výjimkou informací označených ZHOTOVITELEM jako jeho obchodní tajemství); (iíí) 
které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu nebo 
vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu; a (iv) které smluvní strana 
poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným 
zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vzhledem k tomu, že Smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany ve vzájemné shodě označily v jejích 
stejnopisech žlutou barvou informace, které budou znečitelněny v souladu se 
zákonem o registru smluv. Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, 
obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. 
Na informace, které ve Smlouvě nejsou označeny žlutou barvou, se po jejím 
uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv nevztahuje povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce. Smlouvu je oprávněna postupem podle zákona o 
registru smluv uveřejnit pouze OBJEDNATEL, a to v době do 80 dnů od jejího 
uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění Smlouvy ze strany OBJEDNATELE, pak 
je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli 
smluvní strana.  

 

9.8 Příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy.

9.9 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) ČT stejnopisy této smlouvy, které 
podepsal a které jsou určeny pro ČT, a to nejpozději druhý pracovní den po svém 
podpisu.

PŘÍLOHA:

Příloha č. 1: Rozpočet na výrobu Díla (tato příloha se v souladu s § 3 odst. 2 písm.
b) zákona o registru smluv neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za 
označenou žlutou barvou ve smyslu odst. 9.7)
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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.

Jméno:
Funkce: ředitel TS Brno 

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 2 7 * 12'  2016 Datum:




