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Smlouva o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T2) 
 
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely: 
 

(1) Digital Broadcasting s.r.o. 
sídlo: Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00 
IČ: 268 39 407 
DIČ: CZ268 39 407 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 40226  
zastoupená RNDr. Radimem Pařízkem, jednatelem / Ing. Romanem 
Jeřábkem, prokuristou 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 
 

(2) … 
sídlo: … 
IČ: … 
DIČ: … (plátce DPH / není plátce DPH) 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, oddíl …, 
vložka … 
e-mail k zasílání faktur: …@… 
korespondenční adresa pro zasílání faktur v listinné podobě: … 
zastoupená …, jednatelem 
 
(dále jen „Provozovatel“) 
 

(Poskytovatel a Provozovatel jsou v této smlouvě označováni jednotlivě také jako 
„Smluvní strana“ a společně pak jako „Smluvní strany“) 

 
tuto Smlouvu o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T2), (dále jen 
„Smlouva“), dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, podle 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v účinném znění (dále jen 
„ZEK“) a podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v účinném znění, následujícího znění: 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany činí mezi sebou nesporným a prohlašují, že: 
 
I. Poskytovatel je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je šíření 

rozhlasového a televizního signálu, tj. je společností poskytující služby 
elektronických komunikací, a to konkrétně šíření zemského digitálního televizního 
vysílání DVB-T2 včetně multiplexování a dalších souvisejících služeb a distribuce 



 

 2 

od centrálního head-endu Poskytovatele k jednotlivým vysílačům Poskytovatele, 
resp. Vysílací sítě 24. 

 
II. Poskytovatel dále zajišťuje provoz Vysílací sítě 24 (definována v odst. 1.3 článku 1. 

této Smlouvy) určené pro šíření digitálního televizního vysílání DVB-T2. 
 
III. Provozovatel je obchodní společností, která je ke dni účinnosti této Smlouvy 

žadatelem o udělení licence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání („Rada“) na 
vysílání programu „…“. Po udělení licence od Rady bude Provozovatel provozovat 
celoplošné/regionální zemské digitální televizní vysílání programu „…“ (dále jen 
„Program“). Provozovatel je povinen Poskytovateli písemně doručit ověřenou kopii 
licence před zahájením poskytováni služby.  

/NEBO 
Provozovatel je obchodní společností, která je ke dni účinnosti této Smlouvy 
držitelem licence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání („Rada“) na vysílání 
celoplošného/regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu „…“ 
(dále jen „Program“).  

 
IV. Provozovatel požádal poskytovatele, aby mu poskytovatel umožnil odebírat služby 

šíření DVB-T2 vysílání Programu prostřednictvím Vysílací sítě 24, a to v kvalitě a 
za podmínek uvedených dále v této Smlouvě, a Poskytovatel má zájem tyto služby 
Provozovateli poskytnout. 

 
Článek 1. 

Předmět Smlouvy 
 

1.1 Smluvní strany činí mezi sebou nesporným, že předmětem této Smlouvy je 
poskytování služby celoplošného/regionálního šíření Programu ve standardu 
DVB-T2 a formátu H.265/HEVC (dále jen „DVB-T2“) Poskytovatelem Provozovateli 
prostřednictvím Vysílací sítě 24 (definována v odst. 1.3 tohoto článku) v rozsahu 1 
(slovy: jeden) HD/SD kanál v kvalitě Standard za podmínek uvedených v této 
Smlouvě (dále jen „Služba“). 

 
1.2 Poskytovatel je oprávněn poskytovat Službu nebo jejich část sám či 

prostřednictvím třetích stran (subdodavatelů) a/nebo prostřednictvím vlastních 
zařízení a/nebo zařízení třetích stran, zejména včetně datových tras pro distribuci 
signálu Programu Poskytovatele. 
 

1.3 Pro účely této Smlouvy se Vysílací sítí 24 rozumí veřejná síť elektronických 
komunikací v rámci území České republiky, která je tvořena elektronickými 
komunikačními zařízeními a dalšími technickými zařízeními Poskytovatele (dále 
jen „EZ“), s nastavenými technickými parametry dle Přílohy č. 1 a v rozsahu dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, kterou zajišťuje Poskytovatel a jejímž prostřednictvím 
Poskytovatel poskytuje Službu Provozovateli na základě a v rámci platného přídělu 
rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací, který byl 
Poskytovateli udělen Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) dne 
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9. září 2019 rozhodnutím ČTÚ č.j. ČTÚ-65 303/2018-613/II. vyř., které nabylo 
právní moci dne 24. září 2019 (dále jen „Vysílací síť 24“).  
 

1.4 Smluvní strany dohodly, že Poskytovatel neodpovídá Provozovateli za jakoukoli 
škodu vzniklou v důsledku změny v rozsahu Služby v souvislosti s nepřidělením 
příslušných rádiových kmitočtů a/nebo nezískáním individuálních oprávnění 
nezbytných k poskytování jakékoli části Služby, odebráním, změnou či absencí 
odpovídajících rádiových kmitočtů a/nebo individuálních oprávnění k jejich 
využívaní pro poskytování Služby či jakékoli její části. 

 
1.5 Služba celoplošného/regionálního vysílání Programu ve standardu DVB-T2 

Poskytovatelem Provozovateli prostřednictvím Vysílací sítě 24 dle vzájemného 
ujednání Smluvních stran zahrnuje: 

 
a. distribuci signálu Programu Poskytovatele od centrálního head-endu 

Poskytovatele k jednotlivým vysílačům Poskytovatele, resp. Vysílací sítě 24; 
 

b. šíření Programu, včetně šíření aplikace elektronického programového 
průvodce (dále jen „EPG“) tvořené z dat poskytnutých Provozovatelem 
a vkládané Poskytovatelem do společného EPG Vysílací sítě 24;  

 
c. kompresi signálu Programu Provozovatele do formátu H.265/HEVC a jeho 

multiplexování s doprovodnými službami včetně dohledu a monitorování 
Vysílací sítě 24; 

 
d. distribuci signálu Programu Provozovatele k centrálnímu head-endu 

Poskytovatele. 
 

1.6 Vysílací síť 24 bude v daných lokalitách vysílačů šířících zemské digitální televizní 
vysílání ve standardu DVB-T2 zprovozňována postupně v souladu s přílohou č. 4 
Nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení 
vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), přičemž konkrétní data 
zapnutí Vysílací sítě 24 a poskytování Služby v daných lokalitách Poskytovatelem 
jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

 
1.7 Poskytovatel se při poskytování Služby zavazuje zajistit pokrytí území 

a obyvatelstva signálem DVB-T2 Programu v úrovni pro příjem na vnější přijímací 
anténu ve smyslu plánování dle metodiky ITU v rozsahu dle odst. 1.8 článku 1. 
Přílohy č. 1, resp. Přílohy č. 4 této Smlouvy. 
 

1.8 Smluvní strany se dohodly, že veškeré poplatky za přidělení a využívání rádiových 
kmitočtů hradí Poskytovatel. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že jakékoliv 
odměny, poplatky a jiné finanční výdaje spojené s autorskými právy a jinými právy 
duševního vlastnictví v souvislosti se Službou dle této Smlouvy, resp. s 
Programem či vysíláním autorských děl v rámci Programu (zejména, avšak ne 
výlučně, poplatky hrazené OSA a dalším kolektivním správcům autorských práv) 
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jdou výhradně k tíži Provozovatele, a to i v případě, že by bylo rozhodnuto či 
vykládáno, že příslušná povinnost náleží Poskytovateli. Provozovatel je povinen 
zmíněné odměny, poplatky či výdaje uhradit, případně je bezodkladně na výzvu 
nahradit Poskytovateli, pokud je uhradil on. Provozovatel dále Poskytovateli 
prohlašuje a zaručuje, že od autorů děl vysílaných prostřednictvím Programu získal 
veškeré nutné souhlasy k vysílání a šíření jejich děl prostřednictvím zemského 
digitálního vysílaní a se všemi příslušnými autory vypořádal odměnu za veřejné 
šíření jejich děl prostřednictvím šíření Programu ve vysílacích sítích dle této 
Smlouvy a zavazuje se nahradit Poskytovateli jakoukoli škodu či újmu a jakékoli 
náklady, včetně zejména pokut a nákladů právního zastoupení, které by mu vznikly 
nebo mohly vzniknout, pokud by toto prohlášení bylo i jen zčásti nepravdivé. 

 
Článek 2. 

Cena a platební podmínky 
 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za Službu poskytovanou 
Poskytovatelem Provozovateli je stanovena vzájemnou dohodou Smluvních stran 
a je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Cena“), přičemž veškeré Ceny 
v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. 
Poskytovatel je oprávněn účtovat tuto Cenu za Službu poskytnutou Provozovateli 
za dohodnutý rozsah a kvalitu Služby s dobou poskytování Služby 365/366 dní 
v kalendářním roce a ve smyslu Přílohy č. 3 této Smlouvy ode dne účinnosti této 
Smlouvy. 

 
2.2 Cena za Službu bude od počátku každého následujícího kalendářního roku po 

uzavření této Smlouvy podléhat indexaci na základě míry inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí 
kalendářní rok zveřejněný Českým statistickým úřadem, nebo jakoukoli institucí, 
která tento úřad v budoucnu nahradí. Takto bude Cena za Službu v tomto případě 
zvýšena od 1.1. běžného roku a Provozovatel je povinen zvýšenou cenu hradit 
Poskytovateli ode dne doručení písemného oznámení Poskytovatele. Zároveň je 
Provozovatel povinen při nejbližší splátce Ceny za Službu doplatit Poskytovateli 
nedoplatek Ceny za Službu za dobu od 1.1. daného roku.  

 
2.3 Cenu za Službu se Provozovatel zavazuje hradit Poskytovateli podle následujících 

platebních podmínek:  
 

a. Cena za Službu bude Provozovatelem hrazena v pravidelných měsíčních 
platbách, a to ve výši dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. 
 

b. Provozovatel se zavazuje hradit Poskytovateli platby Ceny vždy měsíčně 
zpětně bezhotovostním bankovním převodem na účet Poskytovatele číslo 
účtu 5147212/0800 vedený u České spořitelny, a.s., nezávisle na tom, zda 
Provozovatel dodal Poskytovateli signál Programu na předávacím rozhraní 
podle Přílohy č. 1 této Smlouvy. 
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c. Měsíční platby za poskytovanou Službu za kalendářní měsíc se Provozovatel 
zavazuje uhradit na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Poskytovatelem nejdříve k 1. dni měsíce následujícího po měsíci, za který 
cena Poskytovateli náleží. Daňový doklad bude splatný 30. den ode dne jeho 
doručení Provozovateli. 
 

d. Daňové doklady (faktury) za poskytovanou Službu budou Poskytovatelem 
zasílány na korespondenční či e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou v 
záhlaví této Smlouvy. 
 

e. Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den zúčtovávaného 
měsíce. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
účinném znění (dále jen „Zákon o DPH“), bude k celkové výši Ceny za 
poskytovanou Službu účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
 

2.4 Poskytovatel jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s 
ustanovením § 106a Zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě, že Provozovatel jako příjemce zdanitelného plnění bude 
ručit v souladu s ustanovením § 109 Zákona o DPH za nezaplacenou DPH 
(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za 
nespolehlivého plátce), je Provozovatel oprávněn odvést DPH přímo na účet 
příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v 
případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za 
řádně uhrazenou. Provozovatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto 
odstavce vydat Poskytovateli jakožto poskytovateli zdanitelného plnění písemný 
doklad.  

 

Článek 3. 
Podmínky provozu a údržby EZ 

 
3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Provozovateli kvalitní provoz EZ.  
 
3.2 Pro účely této Smlouvy se kvalitním provozem EZ Poskytovatele rozumí soulad 

technických parametrů příslušných EZ s platnými normami a parametry dle 
Přílohy č. 1 této smlouvy.  
 

3.3 Vznikne-li jakákoli závada EZ, je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen 
tuto závadu odstranit a učinit vhodná opatření, která zabezpečí poskytování Služby 
v rozsahu a kvalitě stanovené v této Smlouvě. Odstraňování závady na příslušném 
EZ je Poskytovatel povinen zahájit bez zbytečného odkladu poté, co se o závadě 
dozví, avšak nejpozději do šesti hodin od vzniku závady. 

 
3.4 Poskytovatel je oprávněn provést obvyklou údržbu EZ jen po jejím předchozím 

oznámení Provozovateli. Poskytovatel oznámí Provozovateli termín každé 
plánované odstávky EZ minimálně 2 (slovy: dva) týdny předem. Poskytovatel bere 
na vědomí, že k jakékoliv odstávce EZ může dojít jen v souladu s plněním 
příslušných právních předpisů a bezpečnostních a technických norem a při 
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nezbytných rekonstrukčních nebo jiných pracích vyžadujících odstávku EZ, 
případně v souladu s rozhodnutím Poskytovatele či touto Smlouvou. Obvyklou 
údržbu EZ se Poskytovatel zavazuje plánovat vždy přednostně do nočních hodin, a 
to v době od 00:00 do 06:00 hod. 
 

3.5 Pro účely komunikace s Provozovatelem v případě poruchy kteréhokoli EZ zřídí 
Poskytovatel nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy speciální nonstop telefonní 
linku, která bude k tomuto účelu v provozu 24 hodin denně, přičemž zřízení 
a provoz této speciální linky je součástí Služby poskytované Poskytovatelem 
Provozovateli. 
 

3.6 Poskytovatel se zavazuje nezasahovat do obsahu Programu, nenarušovat jej ani 
nepozměňovat, přičemž je povinen provést přiměřená opatření, aby zabránil 
jakémukoliv narušení či zásahu do Programu při poskytování Služby ze strany 
třetích osob. 
 

3.7 Poskytovatel je na základě písemného sdělení Provozovatele oprávněn a zároveň 
povinen umožnit přístup k obsahu Programu či jeho části třetí osobě, kterou 
v písemném sdělení označil Provozovatel. Bez předchozího písemného sdělení 
Provozovatele není Poskytovatel oprávněn takto učinit, vyjma plnění povinností 
stanovených právními předpisy nebo pravomocným rozhodnutím příslušného 
soudu či orgánu státní správy. 
 

3.8 Program může být Provozovatelem zaměněn za jiný program s licencí opravňující 
jej k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání nebo 
s jiným veřejnoprávním oprávněním, které licenci nahrazuje. Tuto záměnu je 
Provozovatel povinen písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě nejméně 20 
(slovy: dvacet) dnů přede dnem, kdy má být záměna Programu za jiný program 
provedena. V takovém případě se nejedná o podstatné porušení Smlouvy 
Provozovatelem a není naplněn důvod pro odstoupení Poskytovatele od této 
smlouvy. 
 

3.9 Bližší vymezení rozsahu a kvality poskytované Služby je dále obsaženo v Příloze 
č. 1, Příloze č. 3 a Příloze č. 4 této Smlouvy. 
 

3.10 Budou-li to technické a kapacitní možnosti Vysílací sítě 24 umožňovat, mohou 
Smluvní strany písemně změnit ujednání týkající se rozsahu a kvality Služby 
sjednané v této Smlouvě a další podmínky této Smlouvy. Pokud by se tak stalo, je 
Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Provozovateli náklady s takovou změnou přímo 
spojené, pokud tyto náklady budou Provozovatelem písemně odsouhlaseny, 
přičemž Provozovatel tyto náklady Poskytovateli uhradí do 30 (slovy: třiceti) dnů od 
doručení výzvy Poskytovatele k zaplacení Provozovateli, a to na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. V případě, že změna uvedená 
v tomto odstavci bude uskutečněna, zavazují se Smluvní strany písemně upravit i 
cenu za nově poskytovaný rozsah a kvalitu Služby. 
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3.11 Dojde-li v době trvání této Smlouvy ke značnému rozvoji současných technologií 
nebo vývoji nových technologií v oblasti poskytované Služby, předloží Poskytovatel 
Provozovateli návrh řešení inovace poskytování Služby, včetně cenového návrhu 
za takové řešení inovace. 
 

3.12 Za provoz EZ a dalších zařízení sloužících k poskytování Služby odpovídá 
Poskytovatel, a to dle podmínek stanovených touto Smlouvou.  
 

3.13 Bude-li trvání nebo rozsah poskytované Služby omezen v důsledku zásahu vyšší 
moci, jsou obě Smluvní strany po dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci zproštěny 
svých povinností vyplývajících pro ně z této Smlouvy.  
 

3.14 Poskytovatel nese odpovědnost za provoz EZ a dalších zařízení sloužících 
k poskytování Služby dle podmínek stanovených touto Smlouvou. Za provoz 
zařízení určených k odbavení, zpracování a distribuci signálu Programu 
Provozovatele k centrálnímu head-endu Poskytovatele dle Přílohy č. 1 této 
Smlouvy Poskytovatel odpovědnost nenese, nedohodnou-li se Smluvní strany i na 
poskytování této služby. 
 

3.15 V případě prodlení Provozovatele s úhradou kterékoli faktury vystavené 
Poskytovatelem za Službu a doručené Provozovateli, a to byť i jen z části, po dobu 
delší než 15 dní od data splatnosti faktury a za předpokladu, že Provozovatel 
dlužnou částku neuhradil ani přes písemnou výzvu Poskytovatele k zaplacení ve 
lhůtě 15 dní od data doručení této výzvy, je Poskytovatel oprávněn omezit 
poskytování Služeb do doby uhrazení veškerých závazků Provozovatele vůči 
Poskytovateli, které jsou po splatnosti. 
 

3.16 Provozovatel i Poskytovatel se za účelem naplnění ujednání obsažených v této 
Smlouvě zavazují, že při plnění předmětu této Smlouvy budou vzájemně 
spolupracovat, zejména budou spolupracovat při zabezpečování šíření Programu, 
při lokalizování poruch a při koordinaci činnosti vysílání prostřednictvím svých 
dispečinků. 
 
Za účelem vzájemné koordinace uvádí Poskytovatel i Provozovatel kontakt svého 
pracoviště: 
 
Kontakt Provozovatele:    Kontakt Poskytovatele: 
  
............,  
telefon:   ......................  telefon: 595 694 660 
e-mail:  ................................            e-mail: helpdesk@multiplex24.cz 
mobilní telefon:  ....................... 
 
Shora uvedené kontakty mohou být změněny na základě písemného oznámení 
každé ze Smluvních stran doručeného druhé Smluvní straně. 

 
Článek 4. 
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Doba trvání smlouvy  
 

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne zprovoznění první lokality Vysílací 
sítě 24 uvedené v Příloze č. 5 tj. 8. ledna 2020, resp. po tomto datu: „Tato Smlouva 
se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními 
stranami do…“. Provozovatel bude mít právo opce na opakované prodloužení doby 
trvání této Smlouvy za stejných podmínek na dobu dalších … (slovy: …) let za 
předpokladu, že písemně neoznámí nejméně dva měsíce před vypršením každé 
pětileté doby trvání této Smlouvy Poskytovateli, že na prodloužení Smlouvy nemá 
zájem. Doba trvání Smlouvy může být prodloužena také na základě vzájemné 
písemné dohody Smluvních stran. Totéž platí i pro ukončení Smlouvy před uplynutím 
sjednané doby trvání Smlouvy. 

 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že možnost ukončení této Smlouvy výpovědí se uplatní 

pouze tehdy, pokud je to výslovně uloženo ustanoveními ZEK jako náležitost 
Smlouvy, přičemž v takovém případě je výpovědní doba sjednána Stranami v 
maximální možné délce přípustné podle příslušných ustanovení ZEK a v souladu s 
ostatními závaznými podmínkami podle ZEK. S ohledem na skutečnost, že tato 
Smlouva není uzavírána se spotřebitelem a je sjednána na dobu určitou, Smluvní 
strany se dohodly, že nestanoví-li výslovně ZEK jinak, není žádná ze Smluvních 
stran oprávněna ukončit tuto Smlouvu výpovědí. 

 
4.3 Smlouva může být dále ukončena odstoupením od této Smlouvy některou ze 

Smluvních stran, a to pouze při splnění podmínek stanovených pro odstoupení od 
smlouvy touto Smlouvou. Kterákoli Smluvní strana je takto oprávněna od této 
Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou 
Smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení se pro účely této Smlouvy 
považuje zejména: 

 
a. prodlení Provozovatele s úhradou kterékoli faktury vystavené Poskytovatelem 

za Službu a doručené Provozovateli, a to, byť i jen z části, po dobu delší než 
15 dní od data splatnosti faktury a za předpokladu, že Provozovatel dlužnou 
částku neuhradil ani přes písemnou výzvu Poskytovatele k zaplacení ve lhůtě 
15 dní od data doručení této výzvy; 

 
a dále v případech: 
   

b. ztráty nebo neudělení licence Provozovateli, dále ztráty či neudělení 
oprávnění, souhlasu nebo jiných předpokladů nezbytných pro provozování 
zemského digitálního televizního vysílání Programu Provozovatelem dle této 
Smlouvy; 
 

c. u Poskytovatele dojde ke ztrátě nebo neudělení licence, oprávnění, souhlasu 
nebo jiných předpokladů nezbytných pro poskytování Služby Poskytovatelem 
dle této Smlouvy, čímž není dotčena povinnost Poskytovatele učinit vše pro 
to, aby mu licence, příslušné oprávnění nebo souhlas byly uděleny; 
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d. porušení povinností Provozovatele dle odst. 1.8 článku 1. této Smlouvy či 
nepravdivost záruk nebo prohlášení či záruk Provozovatele uvedených v dle 
odst. 1.8 článku 1. této Smlouvy.  

 
4.4 Provozovatel se po celou dobu trvání Smlouvy zavazuje udržovat v platnosti svoji 

licenci opravňující Provozovatele k provozování zemského digitálního televizního 
vysílání Programu Provozovatelem a nečinit nic, čím by způsobil její odebrání nebo 
předčasný zánik. Bude-li Provozovateli pravomocným a vykonatelným rozhodnutím 
odňato právo k provozování zemského digitálního televizního vysílání Programu, je 
Poskytovatel oprávněn zastavit poskytování Služby podle této Smlouvy dnem, kdy 
toto rozhodnutí nabude právní moci. 

 
4.5 Písemně odstoupit od této Smlouvy je dále kterákoli Smluvní strana oprávněna 

v případě, že insolvenčním soudem bude pravomocně prohlášen úpadek druhé 
Smluvní strany, který bude řešen prohlášením konkursu, dále v případě, že 
soudem bude pravomocně rozhodnuto o zrušení druhé Smluvní strany a jejím 
vstupu do likvidace. 

 
4.6 Odstoupení od Smlouvy dle shora uvedených odstavců v tomto článku Smlouvy je 

účinné jeho doručením druhé Smluvní straně, není-li v odstoupení uvedeno 
pozdější datum účinnosti. 

 
4.7 Smluvní strany se dohodly, že postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy lze jen s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany. 
 

Článek 5. 
Úrok z prodlení a další sankce 

 
5.1 Smluvní strany si sjednávají, že dostane-li se kterákoli Smluvní strana do prodlení 

s úhradou jakékoli peněžní částky dle této Smlouvy, je povinna zaplatit druhé 
Smluvní straně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 

5.2 Poskytovatel je povinen hradit škodu vzniklou Provozovateli pouze v souvislosti s 
porušením povinností Poskytovatele dle této Smlouvy v důsledku hrubé nedbalosti 
nebo úmyslného jednání Poskytovatele, přičemž za úmyslné jednání 
Poskytovatele se pro účely této Smlouvy považuje takové prokázané jednání 
Poskytovatele, jehož záměrem bylo poškodit Provozovatele. Poskytovatel není 
povinen hradit Provozovateli jakoukoliv újmu vzniklou:  
 
a. v důsledku snížení dostupnosti nebo specifické kvality Služby, nebo újmu 

vzniklou v důsledku změny v rozsahu Služby v souvislosti s nepřidělením 
příslušných kmitočtů, resp. změnou či absencí odpovídajících oprávnění k 
jejich využívaní pro poskytování Služby, a/nebo  
 

b. na základě či v souvislosti s plněním povinností stanovenými příslušnými 
právními předpisy a/nebo rozhodnutími příslušných orgánů státní správy 
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a/nebo vzniklou na základě či v souvislosti s plněním jakýchkoli požadavků ze 
strany ČTÚ; a/nebo  
 

c. výpadku elektrické energie, internetového připojení, spoluzavinění či zavinění 
příčiny na straně Provozovatele nebo třetí osoby, výluk či mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
Poskytovatele.  
 

Od výše škody bude odečtena částka odpovídající případnému snížení Ceny a 
smluvních pokut dle této Smlouvy, zejména dle Přílohy č. 3 (Dostupnost Služeb) 
této Smlouvy, pokud by takové snížení Ceny bylo poskytnuto ze strany 
Poskytovatele.  
 

5.3 V případě, že by Poskytovatel odpovídal Provozovateli za jakoukoli škodu či 
újmu, která by Provozovateli vznikla podle této Smlouvy a/nebo právních 
předpisů, Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že: (a) náhrada škody či 
újmy vzniklé Provozovateli z porušení povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy 
a/nebo právních předpisů nepřesáhne za jakékoli jednotlivé porušení povinnosti 
Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy a/nebo právních předpisů celkem částku 
ve výši 200.000,- Kč za jednotlivé porušení; a současně (b) celková maximální 
výše náhrady újmy vzniklé Provozovateli ze všech porušení povinností 
Poskytovatele dle této Smlouvy a/nebo právních předpisů, ke kterým došlo v 
jednom kalendářním měsíci, nepřesáhne, za všechna takové porušení povinností 
Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy a/nebo právních předpisů celkem částku 
ve výši 2.000.000,- Kč za daný kalendářní měsíc.  

 
Článek 6. 

Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Smluvní strany se zavazují považovat tuto Smlouvu, rovněž všechny doklady, 
informace a údaje, bez ohledu na jejich fyzické nosiče, které si vyměnily při 
přípravě jednání o této Smlouvě nebo které si vymění při její realizaci, za důvěrné 
(dále jen „Důvěrné informace“). Strany se zavazují je nesdělovat nebo 
nerozšiřovat třetím stranám z jakéhokoli důvodu bez předchozího písemného 
souhlasu příslušné Strany. Tato povinnost se však neuplatní:  
 
a. v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Smluvních stran dle této 

Smlouvy;  
 

b. při sdělení či zpřístupnění Důvěrné informace osobě, která je vázána 
povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jako příslušná Smluvní 
strana;  
 

c. pokud má Smluvní strana opačnou povinnost stanovenou zákonem; 
 

d. pokud se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými 
jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce tohoto článku 
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této Smlouvy. Závazek Smluvních stran týkající se nakládání s Důvěrnými 
informacemi trvá během Doby trvání Smlouvy a po dobu 10 (slovy: deseti) let 
po ukončení této Smlouvy, nejedná-li se o obchodní tajemství, kdy závazek 
mlčenlivosti trvá v souladu s právními předpisy na dobu, po kterou je daná 
informace považována za obchodní tajemství. 

 
6.2 Získá-li kterákoliv Smluvní strana v souvislosti s plněním této Smlouvy informace, 

které budou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nebo ve smyslu jiných 
příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), je tato Strana povinna zajistit, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládaní s údaji druhé 
Smluvní strany v souladu s těmito předpisy. V případě potřeby zpracování 
osobních údajů Provozovatele a/nebo koncových zákazníků Provozovatele 
Poskytovatelem, bude pro tyto účely mezi Smluvními stranami uzavřena 
samostatná smlouva o zpracování osobních údajů.  
 

6.3 Tato Smlouva včetně její Přílohy č. 1 (Technická příloha) Přílohy č. 2 (Cenová 
příloha), Přílohy č. 3 (Dostupnost Služby) a Přílohy č. 4 (Data zapnutí Vysílací 
sítě 24 a poskytování Služby v daných lokalitách), které tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy, představuje také všeobecné smluvní podmínky Poskytovatele ve smyslu 
ustanovení § 72b ZEK a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

 
6.4 Tato Smlouva se řídí právními právním řádem České republiky a lze ji měnit 

a doplňovat pouze písemnou formou v listinné podobě na základě dohody 
Smluvních stran. 

 
6.5 Ukončením platnosti smlouvy není dotčena platnost závazků týkající se 

mlčenlivosti, smluvních pokut a náhrady újmy či škody, popř. dalších, z jejichž 
povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 
 

6.6 Jakákoliv oznámení, zprávy atp. činěná podle této smlouvy budou druhé Smluvní 
straně doručeny vždy v písemné formě prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu na doručovací adresu uvedenou v úvodu této 
smlouvy (nebo na adresu následně oznámenou druhé Smluvní straně v souladu s 
tímto ustanovením) i elektronickou poštou na e-mailovou adresu Smluvní strany 
nebo osoby oprávněné jednat za tu kterou Smluvní stranu, osobně proti potvrzení 
o převzetí nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba). V otázkách týkajících se trvání, změny nebo zániku této smlouvy se 
vyžaduje vždy doručování v listinné podobě osobně, kurýrní službou nebo 
prostřednictvím poštovní přepravy doporučeně. Pokud si příjemce nevyzvedne 
zásilku, která byla uložena na poště, bude zásilka považována za doručenou 
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prvním dnem úložní doby stanovené držitelem poštovní licence. Za doručenou ve 
stejné lhůtě bude zásilka považována i tehdy, když nebyla uložena na poště a 
pošta ji vrátila zpět odesílateli jako nedoručitelnou proto, že příjemce na uvedené 
adrese není k zastižení. Odmítne-li příjemce zásilku převzít, považuje se dnem 
odmítnutí převzetí za doručenou 
 

6.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

 
6.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což 
stvrzují svými podpisy. 
 

V ......................... dne ...................   V ......................... dne ................... 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
za Digital Broadcasting s.r.o.    za … 
RNDr. Radim Pařízek, jednatel     
/ Ing. Roman Jeřábek, prokurista 
 
 
 

    ___________________________ 
        za … 
        


