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a
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Cena, případně hodnota: nelze určit
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KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA
uzavřená podle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník"), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Lubošem Křížem, manažerem Telexportu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800
(dále jen „ČT“)
a
SUPRAPHON a.s.
IČO: 48038725 DIČ: CZ48038725
se sídlem Praha 1, Palackého 740/1, PSČ 112 99
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 9167
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „SP“);
ČT a SP se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní
strana“.

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmětem této smlouvy je závazek SP zajistit distribuci rozmnoženiny prodejem
níže specifikovaného audiovizuálního díla, jehož výrobcem je ČT a závazek ČT
zaplatit SP odměnu za podmínek sjednaných touto smlouvou.

(dále jen „AVD“).

2.

OBSAH SPOLUPRÁCE

2.1

SP se zavazuje v rámci spolupráce zajišťovat činnost distribuce AVD, tj. rozšiřování
rozmnoženin prodejem podle podmínek sjednaných touto smlouvou.
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2.3

SP se zavazuje informovat ČT bez zbytečného odkladu o každém porušení práv
autorských a práv s autorským právem souvisejících ve vztahu k předmětu této
smlouvy a poskytnout ČT případnou součinnost při zajišťování dokladů pro
uplatňování nároků podle autorského zákona.

2.4

Veškerá práva k AVD zůstávají vyhrazena ČT.

2.5

SP se zavazuje ponechat na obalech rozmnoženin i na rozmnoženinách (etiketách)
ČT jako výrobce zvukově obrazového záznamu a nositele práv kAVD a ponechat
obaly beze změny.

2.6

Smluvní strany shodně prohlašují, že rozmnoženiny AVD byly předány SP před
uzavřením této smlouvy nebo budou SP předány po dobu platnosti této smlouvy.
Počet a druh předaných rozmnoženin AVD bude specifikován v příslušných dodacích
listech. AVD zůstávají až do jejich prodeje třetí osobě vlastnictvím ČT.

2.7

ČT prohlašuje, že distribucí rozmnoženin AVD dle této smlouvy nebudou porušena
práva třetích osob, zejména že ČT nabyla nezbytné licence k vydání a šíření
rozmnoženin AVD. ČT se zavazuje postupovat tak, aby tyto licence nepozbyla v
takovém rozsahu, který by ohrožoval či vylučoval možnost vydání a šíření
rozmnoženin AVD v souladu s touto smlouvou. ČT odpovídá SP za škodu vzniklou v
důsledku rozporu prohlášení dle tohoto odstavce se skutečností. SP vyřizuje pro ČT
oprávněné reklamace kupujících. ČT není povinna převzít zpět jakékoliv poškozené
rozmnoženiny AVD vyjma rozmnoženin AVD oprávněně reklamovaných ze strany
kupujících.

3.

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

3.1

Smluvní strany sjednávají, že za činnost dle této smlouvy náleží SP úplata ve výši
48% z příjmů z distribuce dle této smlouvy.
. Příjmy z distribuce
dle této smlouvy se pro účel výpočtu úplaty SP rozumí úhrn doporučených prodejních
cen bez DPH, kterých bude dosaženo distribucí AVD podle této smlouvy. V úplatě
náležející SP jsou obsaženy veškeré náklady SP v souvislosti s plněním závazků SP
podle této smlouvy. Nad rámec úplaty tak SP nepřísluší úhrada žádných nákladů.

Doporučená prodejní cena jedné rozmnoženiny na DVD bude činit

vč. DPH.

4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

SP bude předkládat ČT čtvrtletně, a to vždy nejpozději k 25. dni následujícího
kalendářního měsíce, písemné hlášení o prodejích uskutečněných v předchozím
čtvrtletí. Hlášení bude obsahovat počet rozmnoženin prodaných za předešlé měsíční
období, celkové příjmy za tyto prodané rozmnoženiny a dále detailní výpočet úplaty
náležející SP. Pro případ porušení povinnosti SP dodat ČT úplné a pravdivé hlášení o
prodejích dle tohoto odstavce se sjednává smluvní pokuta, kterou
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Porušení povinnosti uvedené v tomto ustanovení ze
strany SP se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
4.2

ČT na základě čtvrtletních hlášení o provedených prodejích poskytnutých podle
předchozího odstavce k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí vystaví fakturu
- daňový doklad na celkové příjmy a SP vystaví fakturu - daňový doklad na svou
odměnu (úplatu). Vystavenou fakturu (po provedení zápočtu dle následující věty) je
SP povinen uhradit do 30 dnů ode dne doručení. Faktury vystavené SP budou
hrazeny zápočtem proti fakturám vystaveným ČT. V případě, že nebude možné
provést zápočet takto vystavené faktury SP se závazky SP vůči ČT, bude tato faktura
uhrazena bankovním převodem ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení a způsob
úhrady bude vyznačen na faktuře. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se
považuje den vystavení hlášení za poslední měsíc předmětného čtvrtletí.
K fakturovaným částkám bude připočtena DPH stanovená dle platných předpisů.

4.3

Sjednává se, že bude-li SP zasílat nebo v průběhu účinnosti této 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 ČT:
faktury@ceskatelevize.cz . Za den doručení faktury (daňového dokladu) do ČT se
považuje den doručení na e-mailovou adresu ČT, 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 daňových
dokladů. SP plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH“), tj. v registru plátců DPH; uvede-li SP na faktuře jiný než takový účet,
je ČT dle svého výhradního uvážení oprávněna uhradit SP odměnu (úplatu) buď (i)
na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím,
že ČT je zároveň oprávněna postupovat dle následující věty; pokud ČT takto
postupuje, zanikne její smluvní závazek zaplatit odměnu (úplatu) a částku
odpovídající DPH SP. ČT je oprávněna za SP uhradit DPH ze zdanitelného plnění dle
této smlouvy přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet
správce daně); pokud ČT takto postupuje, zanikne její smluvní závazek zaplatit
částku odpovídající DPH SP. Sjednává se, že bude-li ČT zasílat nebo v průběhu
účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady)
elektronickou poštou, je povinna je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na
e-mailovou adresu SP: finance@supraphon.cz. Za den doručení faktury (daňového
dokladu) SP se považuje den doručení na e-mailovou adresu SP, 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 daňových dokladů. ČT plátce DPH se zavazuje uvádět na
fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH; uvede-li ČT na faktuře jiný
než takový účet, je SP dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit ČT odměnu
(úplatu) buď (iii) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (iv) na účet uvedený na faktuře, a to vše
případně s tím, že SP je zároveň oprávněn postupovat dle následující věty; pokud SP
takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit odměnu (úplatu) a částku
odpovídající DPH ČT. SP je oprávněn za ČT uhradit DPH ze zdanitelného plnění dle
této smlouvy přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet
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správce daně); pokud SP takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit
částku odpovídající DPH ČT.

4.4

Po dobu trvání platebních povinností ČT dle této smlouvy vůči SP se SP zavazuje ČT
předem písemně informovat o každém 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. SP prohlašuje, že správce daně před
uzavřením této smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o
DPH. V případě, že po uzavření této smlouvy v době trvání platebních povinností ČT
dle této smlouvy vůči SP rozhodne správce daně, že je SP nespolehlivým plátcem ve
smyslu zákona o DPH, zavazuje se SP informovat o tom písemně ČT do 24 hodin
poté, kdy jí bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na
vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Po dobu trvání
platebních povinností SP dle této smlouvy vůči ČT se ČT zavazuje SP předem
písemně informovat o každém 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. ČT prohlašuje, že správce daně před uzavřením
této smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V
případě, že po uzavření této smlouvy v době trvání platebních povinností SP dle této
smlouvy vůči ČT rozhodne správce daně, že je ČT nespolehlivým plátcem ve smyslu
zákona o DPH, zavazuje se ČT informovat o tom písemně SP do 24 hodin poté, kdy jí
bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost
takového rozhodnutí a způsob jeho doručení.

4.5

V případě (i) porušení povinnosti SP dle odst. 4.4. předem písemně informovat ČT o
odstranění zveřejněného účtu z registru plátců DPH, pokud jde o účet uvedený v této
smlouvě nebo na dosud nezaplacené faktuře, nebo v případě (ii) nepravdivosti
prohlášení SP dle odst. 4.4. o tom, že správce daně před uzavřením této smlouvy
nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, či v případě (iii)
porušení povinnosti SP dle odst. 4.4. je SP povinen písemně informovat ČT ve
sjednané lhůtě o tom, že správce daně rozhodl, že SP je nespolehlivým plátcem ve
smyslu zákona o DPH,
. V případě (iv) porušení povinnosti ČT dle
odst. 4.4. předem písemně informovat SP o odstranění zveřejněného účtu z registru
plátců DPH, pokud jde o účet uvedený v této smlouvě nebo na dosud nezaplacené
faktuře, nebo v případě (v) nepravdivosti prohlášení ČT dle odst. 4.4. o tom, že
správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem
ve smyslu zákona o DPH, či v případě (ví) porušení povinnosti ČT dle odst. 4.4. je ČT
povinná písemně informovat SP ve sjednané lhůtě o tom, že správce daně rozhodl,
že ČT je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH,

4.6

Pro případ prodlení s placením fakturovaných částek sjednávají smluvní strany
povinnost SP zaplatit ČT úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den
prodlení. Pro případ prodlení s placením fakturovaných částek sjednávají smluvní
strany povinnost ČT zaplatit SP úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za
každý den prodlení.

4.7

ČT je oprávněna provádět kontrolu veškerých účetních dokladů SP, které mají
souvislost s plněním závazků podle této smlouvy. SP je povinen vést přesné,
pravdivé a úplné účetní doklady vztahující se k rozšiřování rozmnoženin, které jsou
předmětem této smlouvy. ČT je oprávněna a SP je povinna umožnit osobě pověřené
ČT přezkoumat tyto doklady, a to ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne, kdy o to
ČT požádá. V případě sporu o vyúčtování se smluvní strany dohodly, že je právem
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každé smluvní strany iniciovat přezkoumání vyúčtování nezávislým auditorem,
kterého určí dohodou smluvních stran a jemuž je SP povinna poskytnout veškerou
součinnost. Náklady na auditora nese strana, která přezkoumání vyúčtování bude
iniciovat. V případě, že auditor zjistí chyby ve vyúčtování, hradí náklady na auditora
SP.
5.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1

Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu smlouvy a ceny, případně hodnoty
předmětu smlouvy na titulní straně této smlouvy nemá normativní význam a uvádí se
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

5.2

Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a uzavírá se na dobu
trvání
. Nejpozději do 14-ti dnů od skončení platnosti této smlouvy
je ČT povinna převzít od SP neprodané rozmnoženiny AVD, které předala SP na
základě této smlouvy. V případě marného prodlení k převzetí rozmnoženin AVD dle
tohoto odstavce je SP rozmnoženiny AVD oprávněn vhodným způsobem prodat nebo
na náklady ČT uskladnit u třetí osoby.

5.3

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským
zákoníkem. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především
dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou kjeho řešení
příslušné soudy České republiky.

5.4

Smluvní strany se dohodly, že:

a)

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

b)

zvyklosti ani zavedená praxe stran nemají přednost před ustanoveními této
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 této smlouvy;

e)

poté, co byl návrh této 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 v této smlouvě různý výklad, nevyloží se v
pochybnostech k tíži toho, kdo jej použil jako první;

g)

uplatněním kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo
dotčené smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

5.5

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.

5.6

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
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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.
5.7

Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v této 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 této
smlouvy či ukončení této smlouvy, s výjimkou informací: (i) které ČT sama
v obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou,
distribucí a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se vztahuje tato
smlouva, a/nebo v souvislosti se svou propagací; (ii) které smluvní strana poskytne
nebo uveřejní na základě právního předpisu; a (iii) které smluvní strana poskytne
svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným zákonnou
a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato smlouva bude ČT uveřejněna postupem
podle zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou znečitelněny.

5.9

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČT,
jeden pro SP. SP 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.

5.10

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