
a  Česká televize

Předmět smlouvy:

Cena, případně hodnota: 

Datum uzavření:

Česká televize
IČO: 00027383

a

Mgr. Josef Lada

Licenční smlouva
č. 1081896/543

poskytnutí oprávnění k užití díla pro účely výroby a 
následného užití audiovizuálního díla

245 000,- Kč
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Identifikační číslo dokumentu
č. smlouvy: 1081896/543

LICENČNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon" nebo „A Z "):

Nositel majetkových autorských práv po 

Mgr. Josef Lada
datum narození  
plátce DPH: NE 
daňový domicil: ČR
(na jedné straně; dále jen „Nositel práv")

zastoupen na základě smlouvy o zastupování spolkem:
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
se sídlem Krátkého 1,190 03 Praha 9
spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7695 
IČ O :65401875, DIČ: CZ65401875
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, 
Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, č. ú.: 1120113004/2700 
zastoupený: prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem 
(dále jen „DILIA")

a

Česká televize
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1540252/0800 
zastoupena: , manažerem realizace 
(na druhé straně; dále jen „Nabyvatel")

I. Úvodní ustanovení

1. Nositeli práv náleží majetková autorská práva k výtvarnému dílu-ilustrace užité v knize Jiřího 
Horáka s názvem Český Honza (dále jen „Dílo"), které vytvořil autor uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Nabyvatel má zájem užít Dílo jako výtvarnou předlohu pro animovaný seriál tj. zařadit 
Dílo po jeho zpracování do výtvarné složky audiovizuálního díla -  animovaného seriálu -  
s pracovním názvem , , plánovaný rok výroby 

 (dále jen „Pořad").

2/6



»

2. Smluvní strany sjednávají, že kde se v této smlouvě hovoří o Díle, myslí se tím též jakákoli jeho 
část.

II. Předmět smlouvy

1. Nositel práv touto smlouvou uděluje Nabyvateli oprávnění ke zpracování Díla do podoby 
výtvarné složky Pořadu a k užití Díla ve zpracované podobě při užití Pořadu v rozsahu dle čl. III 
této smlouvy (dále společně též jako „licence").

2. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutí licence dle této smlouvy zaplatit Nositeli práv odměnu 
uvedenou v čl. IV této smlouvy.

III. Licence

1. Nositel práv poskytuje touto smlouvou Nabyvateli oprávnění ke zpracování Díla do podoby 
výtvarné složky Pořadu. Nabyvatel se přitom zavazuje, že výtvarná složka Pořadu bude vycházet z 
původní autorské koncepce vyjádřené autorem v Díle a že výtvarná podoba Pořadu, resp. ani 
Pořad nebude představovat užití Díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Smluvní strany pro 
vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že Nabyvatel není omezen v rozvinutí a/nebo 
obohacení uvedené autorské koncepce v rámci zpracování Díla, resp. též Pořadu, a to při splnění 
podmínky dle předchozí věty.

2. Nositel práv poskytuje touto smlouvou Nabyvateli oprávnění k užití Díla v podobě dle 
předchozího odstavce za účelem jeho zařazení do Pořadu a užití Díla při užití Pořadu všemi 
způsoby užití známými ke dni podpisu této smlouvy (s výjimkou kabelového přenosu televizního 
a rozhlasového vysílání a provozování televizního vysílání, přičemž tato výjimka platí pouze pro 
teritoria, ve kterých jsou příslušná práva kolektivně spravována a pouze po dobu, po kterou 
budou tato práva v daných teritoriích kolektivně spravována příslušným kolektivním správcem).

3. Nositel práv dále poskytuje Nabyvateli oprávnění zařadit Dílo, resp. kteroukoli jeho část či 
výňatek do jiného autorského díla a/nebo neautorského díla či do díla souborného/kompilace 
a/nebo je užít ve spojení s jinými autorskými díly, neautorskými díly či prvky, včetně oprávnění 
případné grafické úpravy, a to pro účely přípravy, výroby a užití způsobem sdělováním veřejnosti 
dle § 18 odst. 2 AZ (i) nekomerčních interaktivních her na internetových stránkách Nabyvatele 
a/nebo (ii) vizuální podoby internetových stránek Pořadu umístěných na webu ČT:D.

4. Licence podle tohoto článku se poskytuje jako nevýhradní, bez územního, množstevního, 
technologického, jazykového a časového omezení (tj. na celou dobu trvání majetkových práv 
autorských k Dílu).

5. Nabyvatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy třetí osobě 
a/nebo je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu.

6. Nositel práv uděluje, resp. poskytuje Nabyvateli svolení část či části příslušného dílu Pořadu, do 
něhož bylo Dílo zařazeno, zařadit do jiných audiovizuálních děl a/nebo zvukově obrazových 
záznamů a/nebo zvukových záznamů určených k propagaci Pořadu a/nebo jeho dílu či dílů 
(zejména upoutávek) a nevýhradní oprávnění takto zařazené Dílo, resp. kteroukoli jeho část, užít 
při užití takových děl a/nebo záznamů, a to v rozsahu dle tohoto článku.

7. Každý případný návrh užití Díla v rámci merchandisingu bude projednán s Nositelem práv a 
v případě, že jím bude schválen, bude užití Díla řešeno separátní smlouvou.

8. Nabyvatel není oprávněn užít Dílo nad rámec licence dle této smlouvy. K užití Díla nad rámec 
licence poskytnuté touto smlouvou je nutné uzavřít s Nositelem práv zvláštní smlouvu nebo 
dodatek k této smlouvě.

9. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují společný zájem zveřejnit první díl Pořadu, pokud 
bude již vyroben, na výstavě  pořádané v  v období od  

č. smlouvy: 1081896/543
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č. smlouvy: 1081896/543

IV. Odměna

1. Nabyvatel je povinen zaplatit Nositeli práv odměnu za poskytnutí licence dle této smlouvy ve výši 
 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Nositeli práv celkovou 

odměnu ve výši 245 000,- Kč (dvě-stě-čtyřicet- pět-tisíc korun českých).
2. Odměna dle odst. 1 tohoto článku je splatná ve dvou splátkách. První splátka ve výši  

je splatná po podpisu této smlouvy na základě faktury vystavené DILIA, a to ve lhůtě 30 dnů od 
jejího doručení Nabyvateli. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet DILIA.

3. Druhá splátka odměny ve výši  je splatná po zahájení výroby Pořadu. Nabyvatel je 
ve lhůtě 14 dnů po zahájení výroby Pořadu povinen informovat DILIA o této skutečnosti.

4. Na základě informace dle odst. 3 tohoto článku vystaví DILIA fakturu -  daňový doklad s lhůtou 
splatnosti 30 dnů od jejího doručení Nabyvateli. DILIA je povinna zaslat Nabyvateli příslušnou 
fakturu do 15 dnů ode dne, kdy jí byla sdělena informace dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 
Uhrazením se rozumí připsání částky na účet DILIA.

5. Nositel práv prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není plátcem DPH. Pokud se Nositel práv 
později stane plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Nabyvateli, a to 
předáním kopie registrace k DPH u příslušného správce daně. Pokud tato skutečnost bude před 
vystavením faktury na příslušnou odměnu oznámena Nabyvateli, bude daná odměna navýšena o 
příslušnou DPH, přičemž odměna navýšená o DPH musí být uvedena na příslušné faktuře, která 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

6. Odměnu dle odst. 1 tohoto článku bude Nabyvatel hradit ve prospěch Nositele práv na účet DILIA 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury vystavené ze strany DILIA. Stane-li se však 
Nositel práv plátcem DPH, je DILIA (v zastoupení Nositele práv) povinna na každé příslušné 
faktuře uvést 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. Pokud však bude DILIA nespolehlivým plátcem ve 
smyslu zákona o DPH, je Nabyvatel oprávněn dle svého výhradního uvážení uhradit přímo k 
rukám Nositele práv příslušnou odměnu a dále částku odpovídající DPH z dané odměny, a to vše 
na jeho účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, s tím, že Nabyvatel písemně nebo e-mailem vyzve 
Nositele práv ke sdělení údaje o takovém účtu (kdy Nositel práv musí toto sdělení učinit též 
písemně nebo e-mailem), přičemž se pozastavuje běh lhůty splatnosti dané úhrady na dobu od 
doručení výzvy Nositeli práv do doručení údaje o příslušném účtu Nabyvateli. Smluvní strany se 
zároveň pro případ, že se Nositel práv stane plátcem DPH, dohodly, že Nabyvatel je vždy 
oprávněn dle svého výhradního uvážení uhradit za Nositele práv DPH z příslušné odměny, a to 
přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud 
Nabyvatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající příslušné 
DPH Nositeli práv.

7. Nebude-li faktura doručená Nabyvateli obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou 
uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je Nabyvatel oprávněn vrátit takovou fakturu 
k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh příslušné lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo 
upravené faktury Nabyvateli.

8. Smluvní strany se pro případ, že bude Nabyvateli zaslána faktura elektronickou poštou, dohodly, 
že mu bude zaslána v PDF formátu ze-mailové adresy odesílatele na e-mailovou adresu 
Nabyvatele faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury Nabyvateli se v takovém případě 
považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas 
s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě,
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č. smlouvy: 1081896/543

nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v něm budou uvedeny nesprávné 
a/nebo neúplné údaje, a také v případě zaslání opravné faktury.

9. Pro případ, že skončí zastoupení Nositele práv pro účely výběru odměny dle odst. 1 tohoto 
článku, se smluvní strany dohodly, že Nositel práv je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
Nabyvateli, přičemž od doručení tohoto oznámení bude Nabyvatel vyplácet příslušnou odměnu 
přímo Nositeli práv, a to bezhotovostním převodem na účet, který v oznámení Nabyvateli sdělí 
(popřípadě na jiný účet následně písemně nebo e-mailem oznámený), a vždy v nejbližším 
výplatním termínu (na straně Nabyvatele), nejpozději však ve lhůtě 12 týdnů po vzniku nároku 
Nositele práv na odměnu. Stane-li se však Nositel práv plátcem DPH, bude mu příslušná odměna 
hrazena na základě faktur (daňových dokladů) jím vystavených, přičemž se dotyčný zavazuje 
uvést na každé faktuře pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH. V ostatním platí pro případ dle tohoto 
odstavce relevantní podmínky dle předchozích odstavců tohoto článku.

V. Ukončení smlouvy a sankce

1. Pro případ prodlení s platbou odměny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy sjednaly smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Nositel práv je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit výlučně a pouze (i) v případě, že 
Nabyvatel bude v prodlení se zaplacením odměny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy delším než 30 
dnů a nezaplatí dlužnou odměnu (resp. její část) ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v 
písemné výzvě od Nositele práv, ne však kratší než 30 dnů, nebo (ii) v případě, že Nabyvatel bude 
v prodlení se zasláním informace dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy delším než 30 dnů a nepředloží 
jej ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě od Nositele práv, ne však kratší 
než 30 dnů, nebo (iii) v případě porušení povinností ze strany Nabyvatele dle čl. III této smlouvy, 
neodstraní-li takové porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě od 
Nositele práv, ne však kratší než 30 dnů. Smluvní strany se dohodly, že na odstoupení od této 
smlouvy dle tohoto odstavce se nepoužije § 2004 občanského zákoníku, resp. že dle tohoto 
odstavce se od této smlouvy odstupuje pouze s účinky do budoucna (tj. ex nunc), tj. závazky z 
této smlouvy se zrušují ode dne doručení písemného právního jednání o odstoupení Nabyvateli. 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že použití § 2005 na 
odstoupení dle tohoto odstavce není dotčeno.

VI. Závěrečná ustanovení

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.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, přičemž otázky výslovně neupravené v této 
smlouvě se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 
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.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být měněna a/nebo doplňována výlučně a pouze písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti ani zavedená praxe stran nemají přednost před 

ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona. Smluvní strany se dále dohodly, že na 
sebe přebírají nebezpečí změny okolností a ponese jej každá smluvní strana sama za sebe; 
ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.

7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je
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nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 
od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této 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 této 
smlouvy zůstal zachován.

8. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy se považuje za důvěrný, stejně jako veškeré 
informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s jednáním o uzavření této 
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 této smlouvy či ukončení této smlouvy, s výjimkou informací: (i) s nimiž 
se smluvní strana seznámila nezávisle na druhé smluvní straně; (ii) které ČT sama 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 (s výjimkou 
informací označených Nositelem práv jako jeho obchodní tajemství); (iii) 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 tato 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 v této smlouvě nejsou 
označeny žlutou barvou, se po jejím uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce. Tuto smlouvu je oprávněna postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze ČT, a to v době do 80 dnů od jejího uzavření. 
Nedojde-lí v této době k uveřejnění této smlouvy ze strany ČT, pak je k jejímu uveřejnění 
postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČT, jeden pro 
Nositele práv). Nositel práv 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.

V Praze, dne 2017
M  2

V Praze dne ............ ....... 2017

za Nositele práv
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální 
agentura, z. s.
prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel

manažer realizace
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