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č. smlouvy: VYR221-00249/544

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

o  Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupená Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „ČT“)

a

Centrum Paraple, o.p.s.
IČO: 24727211, DIČ CZ24727211
se sídlem Ovčárská 471/1 b, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, sp. zn. O 746
zastoupená 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 239586242/0300

(dále jen „Společnost“);

ČT a Společnost se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je spolupráce na sbírkovém projektu s názvem „StarDance - benefiční 
večer ve prospěch Centra Paraple“ (dále jen „projekt“) při výrobě níže specifikovaného 
audiovizuálního díla.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Není-li dále výslovně stanoveno jinak:

a) projektem se rozumí dlouhodobý projekt Společnosti spočívající v organizaci veřejné 
sbírky k získávání peněžitých prostředků na pomoc lidem po poškození míchy;

b) sbírkou se rozumí charitativní veřejná sbírka Společnosti oznámená v souladu se zákonem 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (v této smlouvě též jako „zákon“);

c) pořadem se rozumí audiovizuální dílo - televizní pořad, který vyrobí a odvysílá ČT pod 
názvem „StarDance XI“, natáčení proběhne dne , předpokládaný termín 
vysílání je 

d) Společností se rozumí organizátor projektu ze zákona zodpovědný za konání sbírky;
e) ČT se rozumí hlavní médium informující o sbírce, a to prostřednictvím pořadu vyráběného 

na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ČT.
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3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Společnost:

a) odpovídá za splnění veškerých náležitostí, vyplývajících ze zákona pro pořadatele 
sbírky;

b) odpovídá s péčí řádného hospodáře za sběr finančních prostředků sbírky, jejích 
správu, následné rozdělení a kontrolu jejich užiti;

c) je povinna poskytnout ČT veškerou nezbytnou součinnost pří výrobě pořadu s tím, že 
bere na vědomí, že se nestává spoluvýrobcem pořadu ve smyslu § 79 zákona č. 
121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů ani 
nezískává žádná oprávnění k užiti pořadu;

d) poskytuje ČT oprávnění k užití označení „Paraple“ jako (součástí) názvu pořadu pro 
účely výroby a užiti pořadu bez jakéhokoliv omezení, zejména časového, 
množstevního, územního, technologického a/nebo jazykového, včetně propagace 
pořadu a ČT.

3.2 ČT:

a) se zavazuje postupovat v souladu s příslušnými předpisy o televizním vysílání;

b) je povinna vyrobit a odvysílat na své náklady a na svojí odpovědnost pořad;

c) seznámí na požádání Společnost s dramaturgickým záměrem pořadu a umožní 
v rámci pořadu prezentací Společností a sbírky, resp. výzvu k zasílání dárcovských 
textových zpráv;

d) je oprávněna samostatně uzavírat smlouvy s třetími osobami o prezentací v souvislosti 
s pořadem (např. sponzoring);

e) je oprávněna užívat název pořadu, jak je uveden výše, v souladu s odst. 3.1 písm. d).

4. FINANCOVÁNÍ

4.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že plnění povinnosti v souvislostech s pořadem a 
projektem nejsou vzájemným protíplněním a žádné ze smluvních stran z této smlouvy 
neplyne právo na finanční protiplnění od druhé smluvní strany. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že náklady na pořad a projekt jdou k tíží té smluvní strany, která se touto 
smlouvou zavázala k jejich zajištěni, přičemž každá ze smluvních stran odpovídá za řádné 
a včasné splnění svých závazků. Druhá smluvní strana není oprávněna bez předchozího 
písemného souhlasu činit k tíži nákladů opačné smluvní strany jakákoliv vydání či závazky.

4.2 Smluvní strany činí nesporným, že náklady, které může každá z nich vynaložit na splnění 
svých závazků dle této smlouvy, záleží na jejích aktuálních možnostech a tato smlouva 
žádnou ze smluvních stran nezavazuje k vynaložení určitého minimálního objemu 
prostředků.
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5. PR A MARKETING

5.1 V případě, že bude Společnost realizovat komunikační kampaň na podporu projektu, 
zavazuje se uvést logo ČT jako hlavního mediálního partnera projektu a vysílatele pořadu 
ve všech k ní využívaných médiích a na všech použitých nosičích, nebo dle dohody 
Společností a divize ČT Marketing. Velikost a pozice loga ČT budou odpovídat následující 
specifikaci:

a) logo ČT bude umístěno vždy v dominantní pozici, případně pozici odlišné od ostatních 
partnerů, a to včetně odkazu na program a čas vysílání pořadu, oznámí-li do zahájení 
realizace komunikačních aktivit ČT přesný termín vysílání,

b) logo ČT bude uvedeno minimálně ve stejné velikosti jako logo Společnosti na přední 
straně pozvánek/vstupenek (obě loga v pozici odlišné od ostatních partnerů), v případě 
absence loga Společnosti bude logo ČT umístěno v dominantní pozici, případně pozici 
odlišné od ostatních partnerů, event. bude vyčleněno ze struktury partnerů,

c) logo ČT bude na webových stránkách Společnosti v dominantní pozici, případně pozici 
odlišné od ostatních partnerů, event. vyčleněné ze struktury partnerů (v případě 
oboustranné dohody lze logo nahradit textovým odkazem); logo ČT (nebo textový 
odkaz) bude mít aktivní prolink na oficiální webové stránky ČT.

5.2 Umístění loga ČT podle odst. 5.1 podléhá předchozímu schválení odpovědného pracovníka 
divize ČT Marketing @ceskatelevize.cz).

5.3 Společnost dále představí roli ČT dohodnutou formou, nejméně však 1 x, během příslušné 
komunikační aktivity a umožní předání prezentačních materiálů ČT novinářům.

5.4 Společnost informuje útvaru ČT Komunikace a vnější vztahy (pressct@ceskatelevize.cz 
a @ceskatelevize.cz) v maximálním možném předstihu před konáním 
tiskové konference k podpoře projektu, pokud bude, o jejím termínu a scénáři, možné formě 
prezentace ČT a seznamu pozvaných novinářů.

5.5 Veškeré podklady komunikační kampaně k projektu pro novináře podléhají schválení ze 
strany úseku ČT Komunikace a vnější vztahy @ceskatelevize.cz).

5.6 K PR a promotion pořadu, sdělování informací o pořadu a průběhu jeho realizace třetím 
osobám jakýmkoliv způsobem, včetně elektronických sociálních sítí (např. Facebook, 
Twitter), je Společnost oprávněna pouze s předchozím souhlasem útvaru ČT Komunikace a 
vnější vztahy. Veškeré podklady Společnost doručí a informace sdělí příslušnému útvaru 
ČT alespoň dva týdny před jejich plánovaným zveřejněním.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 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 postupem podle zákona.

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavírána v době a za podmínek 
existence epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 způsobené novým 
koronavirem s označením SARS-COV-2 nebo jeho mutacemi (v této smlouvě jen jako 
„Situace“) v České republice i na území ostatních států, když orgány veřejné moci na 
Situaci reagují vydáváním řady restriktivních právních předpisů a opatření, omezujících 
zejména volný pohyb osob, zboží a služeb, např. nařízený zákaz shromažďování osob nad
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určitou hranici, vyhlášení karanténních oblastí, nařízení používání ochranných prostředků 
dýchacích cest apod.

Proto pokud v důsledku Situace, ať jíž z důvodu právních, čí faktických, nebude ČT 
schopna řádně a včas zajistit plnění svých závazků z této smlouvy (plnění zcela nemožné 
čí možné pouze s vynaložením neúměrného úsilí čí nákladů), je oprávněna a zároveň 
povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně; doručením tohoto oznámení je tato 
smlouva ukončena bez dalšího a žádná ze smluvních stran nemá právo na úhradu 
vynaložených nákladů ani na jakoukoliv jinou finanční či nefinanční kompenzaci, náhradu 
škody, smluvní pokutu či jiné plnění vůči druhé smluvní straně.

6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci 
předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují 
závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností 
této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 
řídí touto smlouvou.

6.4 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 k jeho řešení příslušné soudy České 
republiky.

6.5 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 přijeti daného návrhu druhou 
smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou;

f) přípouští-li výraz použitý v této smlouvě různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k 
tíži toho, kdo jej použil jako první;

g) uplatněním smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo dotčené smluvní strany 
na náhradu škody v plné výší.

6.6 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.

6.7 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 čí 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
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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.

6.8 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. Za každé porušení kterékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 
dotčená smluvní strana oprávněna požadovat od porušující smluvní strany zaplacení 
smluvní pokuty ve výši  Kč.

6.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (tři pro ČT, jeden 
pro Společnost). Společnost se zavazuje odeslat (tj. předat provozovateli poštovních služeb 
k přepravě) ČT stejnopisy této smlouvy, které podepsala a které jsou určeny pro ČT, a to 
nejpozději druhý pracovní den po svém podpisu.

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 tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže
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