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SMLOUVA
o poskytnutí licence k pořadům

l. Smluvní strany
PRAHA TV s.r.o.
sídlo: Vinohradská 1597/174, 130 00, Praha 3
vedena ve veřejném rejstříku vedeného MS v Praze, spis. zn. C 228712
lČ: 258 30 937
DIČ: CZ25830937
bankovní spojeni: 27-1 170590247/0100
zastoupena:
jednající na základě plné moci:
(dále jen ,,PRAHA TV")
a

Městská část Praha-Újezď
sídlo: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
lČ:
00241784
zastoupená:
(dále jen ,,Objednatel")

uzavÍrajÍ následujÍcÍ smlouvu.
||. Předmět smlouvy

1. PRAHA TV je výrobcem a producentem televizních pořadů a provozovatelem
televizního vysňání programu PRAHA TV na základě licence udělené rozhodnutím
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn. 2014/641/zem/lMP ze dne
1.7.2014. Jedná se o regionální informační program šířený digitálně
prostřednictvím pozemních vysílačů s časovým rozsahem vysňání 24 hodin denně
a územním rozsahem vysňání v Praze a Středočeském kraji a na internetu na
serveru www.prahatv.eu , kde je umístěn i archiv vybraných odvysílaných pořadů.
2. Objednatel má zájem prostřednictvím šIřenI pořadu v programu PRAHA TV i jinými
způsoby zprostředkovávat široké veřejnosti nestranné a objektivní informace o své
činnosti.
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3. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky na služby, na které se vztahuje
výjimka dle ustanoveni § 18 odst.2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění spočÍvajÍcÍ v nabýváni, připravě, výrobě nebo
společné výrobě programového obsahu určeného pro vysňáni nebo distribuci, a
o veřejné zakázky týkajIcI se vysňaciho času.
4. PRAHA TV se zavazuje za podmínek niže uvedených kompletně vyrobit
zpravodajské reportáže v takovém formátu a kvalitě, aby bylo možné jejich
zařazeni do programového schématu programu PRAHA TV a odvysňáni v
programu PRAHA TV.
5. Kompletní výroba spočívá v zajištěni produkce, redakce, kamery, střihu a jiných
souvisejÍcÍch činností, které jsou potřebné ke splnění závazku PRAHA TV
kompletně vyrobit zpravodajskou reportáž podle této smlouvy.
6. Zpravodajskou reportáži se pro účely této smlouvy rozumí nás|edujÍcÍ: 10
reportáží za kalendářní rok, a to v nepravidelných intervalech na základě
předchozí domluvy, tedy na jednotlivé kulturni akce pořádané městskou částí.
Městská část by zasílala terminy akci vždy minimálně 1 měsíc před konáním.
Podrobná specifikace zpravodajské reportáže:
Stopáž:
od 60 do 120 vteřin
Obsah:
dění v MČ Praha-Újezd

7. PRAHA TV se zavazuje každou reportáž vyrobit s obsahem aktuálním, odlišným
od obsahu všech předchozích, ledaže by šlo o vhodné použiti archivních nebo
ilustračních záběrů nebo o reportáž či příspěvek obsahově navazující na dříve
odvysílanou reportáž.

8. PRAHA TV bude umist'ovat reportáže na webové stránky www.prahatv.eu, ze
kterých si je Objednatel může stáhnout, aby je mohl umístit na své webové stránky
nebo užívat a šířit dalšími způsoby uvedenými v ČI. III. odst. 2. této smlouvy.

Ill. Podmínky pro využití práv k pořadu, licence
1. PRAHA TV je oprávněna vykonávat veškerá majetková práva k reportážím
vyrobeným podle této smlouvy a dále jimi i samostatně disponovat.
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2. PRAHA TV touto smlouvou poskytuje Objednateli nevýhradní práva (licenci) k
reportážím, a k jejich užiti jako celku, nebo části, samostatně, nebo v souboru, a
nebo ve spojení s jiným dilem či prvky nás|edujÍcÍmi způsoby a v následujIchn
rozsahu:
a) oprávněni ke sdělováni díla veřejnosti podle § 18 a násl. zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, v platném znění, a to šIřenIm vysňáni prostřednictvím
internetu a dalších datových sítí (včetně intranetu),
b) oprávnění k rozmnožováni díla podle § 13 zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění,
c) oprávnění k rozšiřování díla podle § 14 zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění,
d) oprávněni k pronájmu díla podle § 15 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
v platném znění
e) a oprávněni k půjčování díla podle § 16 zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění, a to ve všech případech pro území celého světa, na
dobu časově neomezenou, resp. na dobu trvání majetkových práv k dílu.
3. PRAHA TV je povinna uzavřít či zajistit uzavřeni smluv se všemi nositeli práv, tj.
autory, výkonnými umělci, výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů,
nositeli práv ostatních kategorií duševního vlastnictví (např. ochranných známek,
užitných a průmyslových vzorů), nositeli práv osobnostních, jakož i se všemi
dalšími fyzickými a právnickými osobami zúčastněnými na výrobě pořadu a v
souvislosti s ni a zajistit vypořádáni všech nároků z těchto smluv tak, aby reportáž
mohla být Objednatelem užívána v rozsahu stanoveném touto smlouvou (tedy
sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu a dalších datových sítí), a to bez
jakýchkoli nároků třetích osob za toto užiti. PRAHA TV prohlašuje, že v reportáži
nebudou použita žádná díla, u kterých by mohla být vykonávána práva autorů
chráněné hudby zastupovaných Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním (OSA) za provozování hudební složky díla (obdobné platí pro další
kolektivně spravovaná práva INTERGRAM, DILIA a OAZA). Pokud z objektivních
důvodů nebude možné od některého z nositelů práv získat práva v rozsahu
uvedeném shora, je PRAHA TV povinna zajistit práva v co možná nejširším
rozsahu.
4. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen nabyté licence k reportáži využít.
5. Odměna za licenci poskytnutou PRAHA TV Objednateli na základě této smlouvy,
sjednaná podle článku lV. této smlouvy, je konečná a zahrnuje v sobě případné
kompenzace za veškeré nároky, které by PRAHA TV dle této smlouvy nebo v
souvislosti s ní a s jejím plněním mohla vůči Objednateli uplatňovat.
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lV. Odměna za poskytnutí licence k pořadům
1. Objednatel uhradí PRAHA TV za poskytnutí licence ke každé jednotlivé reportáži
dle této smlouvy nás|edujÍcÍ odměnu:
Cena bez DPH :
5.500,- Kč
Základni sazba DPH 21 % : 1.115,- KČ
Cena celkem :
6.665,- Kč
2. Odměna je maximální a zahrnuje též veškeré náklady PRAHA TV vynaložené v
souvislosti s jednou reportáží, její výrobou a dalším nakládáním s ní. Odměnu je
možné překročit pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do
okamžiku uskutečněni zdanitelného plněni podle této smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majícich vliv na odměnu.
Jiné podmínky pro překročení odměny se nepřipouští.
3. Zálohy na platby nejsou sjednány. Nárok na odměnu za poskytnutí licence ke
konkrétni reportáži vznikne PRAHA TV okamžikem, kdy bude moci Objednatel
s konkrétni reportáži nakládat v souladu s ČI. ||. odst. 9. této smlouvy. Datum
uskutečněni zdanitelného plnění nastává vždy k poslednímu dni v měsíci.
4. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura").
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů,
ode dne jejich doručeni Objednateli.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována odměna,
b) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
7. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vráceni. PRAHA TV provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu PRAHA TV, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
nově vyhotovené faktury Objednateli.
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V. Odpovědnost za kvalitu a za vady
1. PRAHA TV odpovídá za to, že reportáž bude vyrobena v požadované kvalitě a v
požadované kvalitě bude umožněno také její odvysÍ|áni. V případě, že reportáž
nebude v profesionálni kvalitě odpovÍdajicí kvalitě obvyklé u pořadů obdobného
charakteru vysílaných v televizích na území České republiky, je Objednatel
oprávněn požadovat slevu z odměny za poskytnutí licence k němu ve výši
odpovidajÍcÍ snÍženÍ požadované kvality, a v případě, kdyby PRAHA TV přes
opakovanou písemnou výtku Objednatele nadále nevyráběla reportáže v
požadované kvalitě, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

VI. Sankce, slevy, smluvní pokuty
1. V případě prodlení PRAHA TV s vyrobením a dodáním reportáže, podle této
smlouvy se odměna za poskytnuti licence k ní snÍžÍ o 0,5 % z odměny počítané
bez DPH za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku se ta smluvní strana, která bude
v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

VII. Ustanovení společná a závěrečná
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, na jeden kalendářní rok, s platnosti od
15.5.2019 do 14.5.2020 s možnosti prodlouženI formou dodatku.
2. Obě smluvní strany jsou tuto smlouvu oprávněny písemně vypovědět; v takovém
případě účinnost této smlouvy konči uplynutím výpovědní lhůty. výpovědní lhůta
jsou 3 kalendářní měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Mezi stranami bude platit za ujednané, že dnem doručení písemnosti se bude
rozumět 2. "den nás|edujjci po dni odeslání písemné správy na adresu sídla
uvedenou v záhlaví nabídky (návrhu smlouvy), popř. na adresu uvedenou v
oznámení o změně sídla smluvní strany, které bude písemnost adresována.
Každá ze smluvních stran má povinnost neprodleně vyrozumět druhou stranu o
jakýchkoli změnách v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy; porušení této
povinnosti nebude na újmu té straně, která toto porušeni nezavinila.
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4. Veškeré změny a dodatky smlouvy mohou být učiněny pouze písemně po
vzájemné dohodě všech účastníků smlouvy.
5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce každé
ze smluvních stran. Převod práv a povinnosti na třetí osoby je možný pouze po
předchozím písemném souhlasu všech smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
7. Smlouva má dvě vyhotoveni s platnosti originálu, z nichž PRAHA TV obdrží jedno
vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotoveni.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci
smluv vedené Úřadem městské části Praha-Újezd, která je veřejně přístupná a
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato
smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy
poslední smluvní stranou. Smluvní strany prohlašujI, že tyto skutečnosti
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělujI
svolení k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
9. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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Městská část Praha-Újezd

PRAHA TV s.r.o.

PRAXA TV s.r.c.

Vinohradská 1597/1 ';'q
13000 Praha 3
lČ: 258 30 937
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