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Č. SMLOUVY: 22110SML039864 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Dohoda“) 

mezi 

(1) TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČO 458 00 

456, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze pod sp. zn. C 10581 (dále jen „TV Nova“) 

a  

(2) VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., IČ: 36 002 950 se sídlem 60 

Makov, PSČ 023 56, obchodní společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu 

Žilina pod sp. zn. 3374/L (dále jen „VODOHOSPODÁR MAKOV“) 

(TV Nova a VODOHODPOSDÁR MAKOV dále společně „Smluvní strany“ či jednotlivě 

„Smluvní strana“) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(A) TV Nova a VODOHODPOSDÁR MAKOV uzavřely Licenční smlouvu opravňující 

VODOHODPOSDÁR MAKOV šířit televizní program Nova Sport 1 (dále jen „TV program“), na 

území Slovenské republiky (dále jen „Licenční smlouva“). 

(B) Bylo zjištěno, že v období od 1.4.2017 do 28.2.2022 společnost VODOHODPOSDÁR MAKOV 

šířila televizní program Nova International, aniž by k tomu byla ze strany TV Nova na základě 

Licenční smlouvy oprávněna, a aniž by za předplatitele televizního programu Nova International 

hradila TV Nova licenční poplatek v odpovídající výši. Na straně společnosti VODOHODPOSDÁR 

MAKOV tak docházelo k bezdůvodnému obohacení na úkor TV Nova. 

1.1 PŘEDMĚT DOHODY 

1.2 Předmětem této Dohody je narovnání sporných i nesporných práv a povinností mezi Smluvními 

stranami, které mezi nimi vznikly nebo mohly vzniknout v souvislosti s jednáním společnosti 

VODOHODPOSDÁR MAKOV popsaným výše (dále jen „Sporné nároky“).  

2. NAROVNÁNÍ 

2.1 Smluvní strany tímto sjednávají toto narovnání Sporných nároků: 

(a) Smluvní strany potvrzují, že v důsledku toho, že společnost VODOHODPOSDÁR MAKOV 

šířila v období od 1.4.2017 do 28.2.2022 televizní program Nova International na území Slovenské 

republiky, aniž by za to hradila společnosti TV Nova stanovenou cenu, vznikla v majetku TV Nova 

škoda (dále jen „Škoda“); 

(b) Smluvní strany se dohodly, že výše Škody činí EUR 1 997,19 (slovy: jeden tisíc devět set 

devadesát sedm euro devatenáct centů). 

(c) Smluvní strany se dohodly, že společnost VODOHODPOSDÁR MAKOV uhradí společnosti TV 

Nova Škodu do 10 dnů ode dne podpisu této Dohody na účet TV Nova: 633651946/0900. 

2.2 Smluvní strany sjednávají, že nedojde-li k úhradě Škody ve lhůtě uvedené v článku 2.1 písm (c) této 

Dohody, vzniká TV Nova právo od této Dohody písemně odstoupit.  
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2.3 Smluvní strany potvrzují, že uzavřením této Dohody a úplným zaplacením Škody jsou mezi nimi 

zcela narovnána veškerá práva a povinnosti související s úhradou licenčního poplatku za šíření 

televizního programu Nova International v období od od 1.4.2017 do 28.2.2022 ve smyslu úvodních 

ustanovení této Dohody. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění.  

3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.   

3.3 Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Dohody zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. Strany se zavazují 

nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude 

odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou jako celkem.  

3.4 Dohoda může být změněna pouze písemně. V opačném případě je dodatek neplatný. Požadavek 

písemné formy se též vztahuje na dodatky tohoto ustanovení. Strany dále vylučují možnost jiné 

formy než písemné k přijetí nebo změně obsahu jejich právního jednání a prohlašují, že nebudou 

vázány právními jednáními učiněnými jinou formou než písemnou. 

3.5 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž obě Smluvní strany obdrží 

po jednom vyhotovení.   

 

V Praze dne 19.4.2022 

 

TV Nova s.r.o. 

 

 

Podpis:    
 

Mgr. Štěpán Peichl, ředitel právní 

sekce 

                           

  

 

 

VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o. 

Podpis:    

Funkce: 

 

  

 


