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Mafra, a.s.
se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 
IČ: 4531351, DIČ: CZ 45313351
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 1328
zastoupená , místopředsedou představenstva 

a , členem představenstva 
(dále jen „Oprávněný“)

a

Česká televize
se sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ: 140 70 
zřízena zákonem č. 483/1992 Sb. v platném znění 
IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383
zastoupená , výkonným ředitelem ČT sport 
(dále jen „Česká televize“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku:

SUBLICENČNÍ SMLOUVA O SOUHLASU S POSKYTNUTÍM AKREDITACE

Preambule
Smluvní strany se dohodly na těchto pravidlech v souvislosti s akreditací  

(dále 
jen „Akce“).

Článek 1
1) Česká televize prohlašuje, že je výhradním majitelem televizních vysílacích práv kAkci 
včetně všech zápasů, zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, a to pro území České republiky. Česká 
televize má z uvedené smlouvy, kterou získala výhradní práva pro vysílání, právo udílet souhlas 
s akreditací na Akci pro subjekty z České republiky. Česká televize vyhlásila a na svých webových 
stránkách zveřejnila akreditační podmínky včetně podmínek pro přístup do mix zón a na oficiální 
tiskové konference.
2) Smluvní strany prohlašují, že Oprávněný v souladu s akreditačními podmínkami požádal 
Českou televizi o souhlas s poskytnutí akreditace v místě konání Akce, na který neplyne nárok 
z žádného právního předpisu a jeho poskytnutí záleží výhradně na vůli České televize. Bez tohoto 
souhlasu nemůže Oprávněný tuto akreditaci získat.

Článek 2
Povinnosti České televize

Česká televize se zavazuje vyslovit vůči organizátorům a držitelům marketingových práv kAkci 
souhlas stím, aby Oprávněnému byla poskytnuta akreditace na Akci v tomto rozsahu: právo 
(akreditace) k  

 
Česká televize se zavazuje tento souhlas poskytnout tak, že organizačnímu 

výboru, popřípadě dalším potřebným osobám sdělí do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy písemně 
následující stanovisko 



2

Oprávněný plně porozuměl výše uvedenému rozsahu akreditačních práv vyplývajících ze souhlasu 
České televize.

Článek 3
Závazky provozovatele -  příjemce záznamů

Oprávněný se zavazuje dodržet rozsah práv uvedených výše v souhlasu České televize a dále dodržet 
veškeré podmínky a pravidla, které pro akreditaci stanoví  Akce. Oprávněný 
se zejména zdrží pořizování zvukově-obrazových záznamů mimo vyhrazené prostory  

. Oprávněný dále neumožní jiné osobě 
jakékoliv využití jím získaných práv nebo materiálů, které s využitím touto smlouvou nabytých práv a 
akreditace pořídil stím,  

 

Článek 4
Osoby oprávněné jednat

Osoby oprávněné jednat v běžných věcech, týkajících se této smlouvy jsou:
1)  za Českou televizi
2)  za Oprávněného.

Článek 5
Náklady spojené s přepisem záznamů

1) Oprávněný se zavazuje zaplatit České televizi za souhlas s udělením akreditace dle této 
smlouvy odměnu ve výši 
2) Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu, kterou vystaví Česká televize 
po podpisu této smlouvy se splatností 14 dnů.

Článek 6
Ustanovení společná a závěrečná

1) Tato smlouvaje účinná a postupuje se podle ní ode dne jejího podpisu a uzavírá se na dobu 
určitou do posledního dne konání Akce.
2) Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Českou televizi 
a jedno pro Oprávněného.
3) Tato smlouva může být změněna na základě dohody smluvních stran jen v písemné formě.
4) Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy, svobodně, vážně a bez výhrad, na důkaz 
čehož připojují své podpisy.
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