
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ TV Nova 

 

 

1  

č. smlouvy: 22110SML039759 

 

LICENČNÍ SMLOUVA K ŠÍŘENÍ PROGRAMŮ  
 

 

Tato licenční smlouva k šíření programů (dále jen „Smlouva”) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce 

a roku  

MEZI 

(1) TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 

10581 (dále jen „TV Nova“) 

a 

(2) společností: VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., IČ: 36 816 221, 60 Makov, PSČ 023 56, 

zapsanou v Obchodném registru Okresného súdu Žilina pod sp. zn. 3374/L (dále jen 

„VODOHOSPODÁR MAKOV“) 

v souvislosti s přenosem vysílání televizních programů, jejichž vysílatelem je TV Nova 

 

(TV Nova a Provozovatel dále společně také jen „Smluvní strany“ a samostatně „Smluvní strana“) 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PŘENOSU VYSÍLÁNÍ TV PROGRAMŮ 

 

 

I. Strany: TV Nova– vysílatel televizních programů Nova International (dále jen 

„Nova Int“), Nova Sport 1 a Nova Sport 2 (Nova Int, Nova Sport 1 a 

Nova Sport 2 dále společně jen „TV Programy“); 

Provozovatel – provozovatel převzatého vysílání prostřednictvím 

Kabelové Platformy. 

 

II. Území: Slovenská republika  

 

III. Rozsah licence: 1. Nova Int Distribuce prostřednictvím Kabelové Platformy 

Provozovatele. 

 2. Nova Sport 1 Distribuce prostřednictvím Kabelové Platformy 

Provozovatele. 

 

 Rozsah licencovaných služeb je specifikován dle výběru Varianty v čl. 

V těchto Zvláštních podmínek.  

 

IV. Dodávka signálu: Provozovatel bude k přenosu vysílání TV Programů využívat výlučně 

televizního signálu TV Programů (dále jen „Signál“) ze zdroje 

schváleného předem společností TV Nova. TV Nova poskytne Signál 

v data centru Sitel v Praze (dále jen „POP“), přičemž současně TV 

Nova zajistí technickou dodávku Signálu prostřednictvím datové linky 

do data centra SIX v Bratislavě. Technické parametry Signálu v POP 
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specifikuje TV Nova formou Technického protokolu, který doručí 

Provozovateli. 

 

V. Úhrada: Provozovatel bude za právo šířit vysílání TV Programů v rámci 

poskytnutého rozsahu licence platit společnosti TV Nova měsíční 

Úhradu, jejíž výše bude vypočtena jako součin (i) Úhrady za jednoho 

Relevantního Předplatitele a (ii) počtu Relevantních Předplatitelů, jak 

je specifikováno níže. 

 

Rozsah licence Úhrada za jednoho 

Relevantního 

předplatitele za jeden 

(1) kalendářní měsíc 

Platba Úhrady ode 

dne 

Nova Int Distribuce 

(III.1) 

EUR 0,130 1.března 2022 

Nova Sport 1 

Distribuce (III.2) 

EUR 0,492 1.března 2022 

 

Výpočet Úhrady bude prováděn na základě počtu Relevantních 

Předplatitelů dle rozsahu a Varianty poskytnuté licence v souladu s čl. 

III a čl. V Zvláštních podmínek výše, a to na konci příslušného 

kalendářního měsíce.   

 

VI. Trvání Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. března 2022 (dále jen 

„Datum účinnosti“) do 30. září 2023. Účinnost této Smlouvy se 

automaticky prodlouží (i opakovaně) o jeden (1) rok, jestliže žádná ze 

Smluvních stran nedoručí druhé Smluvní straně písemné oznámení o 

neprodloužení Smlouvy na další období, přičemž takové písemné 

oznámení musí být doručeno druhé Smluvní straně nejpozději čtyři (4) 

měsíce před uplynutím doby účinnosti Smlouvy. Dojde-li 

k prodloužení účinnosti Smlouvy na další období, bude Úhrada 

specifikovaná v článku V s účinností od 1. října 2023 navýšena o 3%. 

Smluvní strany se dále dohodly na ukončení účinnosti Licenční 

smlouvy k šíření TV programů, která byla mezi Smluvními stranami 

uzavřena v souvislosti se šířením televizního programu Nova Sport, a 

to s účinností ke dni 28. února 2022. 

 

VII. Přílohy: Veškeré přílohy k těmto Zvláštním podmínkám tvoří nedílnou součást 

Smlouvy. 

 

V Praze dne 19.4.2022    

 

TV Nova:       Provozovatel: 

 

_____________________________   ________________________________ 

Jméno:  Anna Knapová    Jméno: 

Funkce: zástupkyně finančního ředitele  Funkce: 

        

 

_____________________________     

Jméno: Michal Malenčík    Jméno:    

Funkce: Head of Distribution    Funkce: 
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Příloha č. 1 

 

 

Všeobecné podmínky přenosu vysílání TV Programů 

 

1. Definice 

 

Pojmy užité v této Smlouvě mají níže uvedený význam: 

„TV Nova“ má význam definovaný v záhlaví Zvláštních podmínek. 

„Datum účinnosti“ má význam definovaný v čl. VII Zvláštních podmínek. 

„Nova Int Distribuce“ znamená současný, úplný a nezměněný lineární přenos a zpřístupnění vysílání 

programu Nova Int v podobě poskytované společností TV Nova, v HD formátu (v SD formátu v technicky 

odůvodněných případech), včetně kryptování a poskytnutí souhlasu s dekryptováním signálu, a to za 

podmínky, že zpřístupnění vysílání programu Nova Int veřejnosti umožní Provozovatel (i) v rámci 

nejnižší nabídky televizních programů Provozovatele a (ii) všem uživatelům služeb Provozovatele, 

kterým Provozovatel zpřístupňuje jakékoli televizní vysílání. 

„Nova Int“ znamená televizní program Nova International vysílaný na základě příslušné licence udělené 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

„Kabelová/IPTV Platforma“ znamená síť elektronických komunikací pro přenos dat a televizních 

signálů provozovaná Provozovatelem, prostřednictvím které je šířeno televizní vysílání po metalickém 

vedení či optickými či obdobnými prostředky v uzavřené síťové infrastruktuře, přičemž zpřístupňování 

vysílání TV Programů je realizováno výhradně na domácích televizních přístrojích určených k příjmu 

lineárního televizního vysílání na Území, a to bez užití jakýchkoli dalších přístrojů (s výjimkou set top 

boxů). Pro vyloučení pochybností se za šíření TV Programů prostřednictvím Kabelové/IPTV Platformy 

nepovažuje jakékoli šíření TV Programů bezdrátově či prostřednictvím veřejné sítě Internet. 

 „Nova Sport 1“ znamená televizní program Nova Sport 1 vysílaný na základě příslušné licence udělené 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

„Nova Sport 2“ znamená televizní program Nova Sport 2 vysílaný na základě příslušné licence udělené 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

„Nova Sport 1 a Nova Sport 2 Distribuce“ znamená současný, úplný a nezměněný lineární přenos a 

zpřístupnění vysílání programů Nova Sport 1 a Nova Sport 2 v podobě poskytované společností TV Nova, 

v HD formátu (v SD formátu v technicky odůvodněných případech), včetně kryptování a poskytnutí 

souhlasu s dekryptováním signálu. 

 „Provozovatel“ znamená provozovatel převzatého vysílání na základě řádné registrace u Rady pre 

vysielanie a retransmisiu, který je smluvním partnerem TV Nova a je specifikován v záhlaví Zvláštních 

podmínek. 

„Relevantní předplatitel“ znamená osoba, které jsou na základě smluvního vztahu s Provozovatelem 

zpřístupněny TV Programy či která je na základě smluvního vztahu s Provozovatelem oprávněna TV 

Programy sledovat (bez ohledu na to, zda taková osoba skutečně toto právo užívá), a to k vlastnímu užití 

takové osoby pro nepodnikatelské účely. 

„Smlouva“ znamená tato licenční smlouva k šíření programů, která je tvořena Zvláštními podmínkami a 

všemi přílohami, včetně těchto Všeobecných podmínek přenosu vysílání TV Programů.  

„Smluvní strana“ má význam definovaný v záhlaví Zvláštních podmínek. 

„TV Programy“ znamená televizní programy vysílané na základě příslušných licencí udělených Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání a specifikované v čl. I. Zvláštních podmínek. 

„Úhrada“ znamená odměna za poskytnutí licence dle této Smlouvy. 

„Území“ má význam definovaný v čl. II. Zvláštních podmínek. 

„Zvláštní podmínky“ znamená zvláštní podmínky přenosu vysílání TV Programů tvořící součást 

Smlouvy, k nimž tvoří tyto Všeobecné podmínky přenosu vysílání TV Programů přílohu č. 1, která je 

rovněž nedílnou součástí Smlouvy. 
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2.  Práva a povinnosti Provozovatele 

 

2.1 Provozovatel je oprávněn a povinen přenášet a zpřístupňovat vysílání TV Programů 

prostřednictvím Kabelové/IPTV Platformy v rámci převzatého vysílání na Území po dobu trvání 

této Smlouvy, a to včetně souvisejících služeb, zahrnujících zejména nikoliv však výlučně 

HbbTV; vysílání TV Programů bude šířeno ve formátu HD (pokud je takový formát dostupný a 

Kabelová/IPTV Platforma je technicky způsobilá k šíření HD formátu), a to v souladu 

s podmínkami sjednanými touto Smlouvou, na nevýhradním principu. Provozovatel není 

oprávněn užít vysílání TV Programů, ani žádnou jejich část, jinak než jak je výslovně sjednáno 

touto Smlouvou a v souladu s touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností neposkytuje TV Nova 

Provozovateli jiná práva než práva výslovně specifikovaná v této Smlouvě. Provozovatel je také 

povinen vypořádat veškerá povinně kolektivně spravovaná práva. 

 

2.2 Vysílání TV Programů a veškerý další obsah poskytovaný na základě této Smlouvy bude šířen 

systémem podmíněného přístupu („CAS“) a technologií digital rights management („DRM“), 

které jsou využívány v souladu s příslušnými oborovými standardy na Území. Na žádost TV Nova 

je Provozovatel povinen poskytnout společnosti TV Nova informace o systému CAS (název) 

užívanému v rámci Kabelové/IPTV Platformy a veškeré další informace o Kabelové/IPTV 

Platformě vyžádané v přiměřeném rozsahu ze strany TV Nova. 

 
2.3 Provozovatel je povinen udržovat kvalitu signálu TV Programů v rámci Kabelové/IPTV 

Platformy na nejvyšší dosažitelné úrovni, vždy však minimálně na stejné úrovni, jako u 

televizních programů s nejvyšší kvalitou, které jsou součástí stejného programového balíčku, 

v rámci kterého je přenášeno vysílání TV Programů. Provozovatel se zavazuje nepřijímat signál 

TV Programů jinak, než způsobem sjednaným v této Smlouvě. Bez předchozího písemného 

souhlasu není Provozovatel oprávněn vysílání TV Programů žádným způsobem přerušovat, měnit, 

doplňovat, upravovat či degradovat, nevyžaduje-li to právní předpis nebo rozhodnutí správního 

orgánu, přičemž v takovém případě je Provozovatel povinen okamžitě o takovém požadavku 

informovat TV Nova. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že bez 

předchozího písemného souhlasu TV Nova není Provozovatel u žádného z TV Programů 

oprávněn provádět konverzi z formátu SD do formátu HD (ani z formátu HD do formátu SD). 

 
 

3. Reporting 
 

3.1 Provozovatel je povinen nejpozději do desátého (10) dne každého kalendářního měsíce zaslat 

společnosti TV Nova údaje o počtu Relevantních Předplatitelů (ve vztahu k příslušnému rozsahu 

poskytnuté licence dle vybrané Varianty dle článků III a V Zvláštních podmínek) za období 

uplynulého kalendářního měsíce, a to prostřednictvím e-mailu na adresu 

reportingCATV@nova.cz nebo takovou emailovou adresu, kterou TV Nova Provozovateli 

písemně sdělí. V případě prodlení Provozovatele je TV Nova oprávněna požadovat po 

Provozovateli smluvní pokutu ve výši EUR 50 (slovy: padesát euro) za každý den prodlení; nárok 

na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.  

 

 

4. Fakturace a platební podmínky 

 

4.1 Na základě údajů poskytnutých Provozovatelem dle čl. 3.1 výše vystaví TV Nova do patnáctého 

(15) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který jsou příslušné údaje poskytnuty, 

fakturu v EUR se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne doručení faktury Provozovateli. DPH bude 

připočteno v souladu s příslušnými právními předpisy. Provozovatel je povinen uhradit fakturu ve 

sjednaném termínu splatnosti bankovním převodem na bankovní účet TV Nova uvedený na 

faktuře. Smluvní strany se výslovně dohodly, že poplatky spojené s bankovním převodem budou 

mailto:reportingCATV@nova.cz
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hrazeny ve formě SHA, tzn. Provozovatel ponese veškeré poplatky spojené s odesláním platby na 

bankovní účet TV Nova a TV Nova nese poplatky spojené s připsáním platby na jeho účet.  
 

4.2 V případě prodlení se zaplacením faktury je Provozovatel povinen uhradit společnosti TV Nova 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Trvá-li prodlení 

s úhradou (byť i části) fakturou vyúčtované částky déle než třicet (30) dní, a Provozovatel 

nesjedná nápravu ani v dodatečně mu písemně poskytnuté nejméně 5-ti denní lhůtě, je TV Nova 

oprávněna od Smlouvy odstoupit nebo do doby uhrazení dlužné částky přerušit plnění dle této 

Smlouvy. I za dobu takového přerušení plnění je Provozovatel povinen hradit Úhradu a plnit 

ostatní povinnosti dle této Smlouvy. Právo TV Nova od Smlouvy odstoupit není dotčeno 

přerušením plnění dle této Smlouvy. 
 

5. Právo na audit 

 

5.1 Provozovatel se zavazuje umožnit TV Nova v přiměřeném rozsahu kontrolu Kabelové/IPTV 

Platformy za účelem zjištění stavu technických podmínek pro přenos a zpřístupňování TV 

Programů klientům Provozovatele. Lokalitu, kde hodlá TV Nova provádět kontrolu, je TV Nova 

povinna oznámit Provozovateli nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Provozovatel se zavazuje 

zajistit podmínky pro provedení takové kontroly. 

 

5.2 Provozovatel se zavazuje umožnit společnosti TV Nova (či jí pověřené auditorské společnosti) 

kontrolu údajů poskytnutých Provozovatelem dle čl. 3 výše za období až dvanácti (12) 

kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla kontrola oznámena. Termín, kdy 

hodlá TV Nova provádět kontrolu, je TV Nova povinna oznámit Provozovateli nejméně pět (5) 

pracovních dnů před provedením takové kontroly. Provozovatel se zavazuje zajistit podmínky pro 

provedení takové kontroly a zavazuje se také předložit TV Nova ke kontrole účetní a další 

dokumenty vztahující k údajům dle čl. 3 výše, vždy v rozsahu nezbytném pro ověření správnosti 

takových údajů. 

 
5.3 V případě, že Provozovatel poruší některou ze svých povinností uvedených v článcích 5.1 nebo 

5.2 výše, je Provozovatel povinen za každé takové porušení povinnosti zaplatit společnosti TV 

Nova smluvní pokutu ve výši EUR 2.000 (slovy: dva tisíce euro); nárok na náhradu škody není 

zaplacením smluvní pokuty dotčen. 

 
5.4 V případě, že z výsledků kontroly dle tohoto článku bude zjištěno, že Provozovatel uvedl o více 

než 5% nižší počet Relevantních předplatitelů než je skutečný počet Relevantních předplatitelů 

dle evidence Provozovatele nebo účetní evidence Provozovatel (za rozhodující se považuje 

evidence uvádějící vyšší počet Relevantních předplatitelů), pak Provozovatel uhradí TV Nova 

smluvní pokutu ve výši EUR 2.000 (slovy: dva tisíce euro) za každý kalendářní měsíc, ve kterém 

byl uveden Provozovatelem nižší počet Relevantních předplatitelů, než je skutečný počet 

Relevantních předplatitelů; nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. 

 
5.5 Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 5.4 výše, se Provozovatel zavazuje uhradit rozdíl mezi 

skutečně provedenou Úhradou a částkou, která měla být uhrazena jako Úhrada s účtovaným 

správným počtem Relevantních předplatitelů dle evidence Provozovatele nebo účetní evidence 

klientů Provozovatele (za rozhodující se považuje evidence uvádějící vyšší počet klientů), a to do 

deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury na zaplacení tohoto rozdílu. V případě prodlení 

se zaplacením této faktury je Provozovatel povinen zaplatit společnosti TV Nova smluvní pokutu 

ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení; nárok na náhradu škody není zaplacením 

smluvní pokuty dotčen. 

 

6. Odstoupení od licence 
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6.1 TV Nova je oprávněna kdykoli v průběhu trvání Smlouvy, přerušit či ukončit vysílání kteréhokoli 

z TV Programů. TV Nova bude informovat Provozovatele o takovém kroku nejméně třicet (30) 

dní předem, pokud je to rozumně proveditelné. Od okamžiku ukončení vysílání příslušného TV 

Programu bude snížena Úhrada o část Úhrady odpovídající příslušnému TV Programu.  

 

6.2 Veškerá práva a povinnosti týkající se příslušného TV Programu, jehož vysílání bylo ukončeno, 

v odpovídajícím rozsahu zaniknou. Tím však nebudou dotčeny nároky vzniklé v souvislosti s 

realizovaným vysíláním takového TV Programu. 

 

6.3 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že ukončení vysílání TV Programu v SD 

formátu nebude mít žádný vliv na výši Úhrady, jestliže příslušný TV Program bude vysílán v HD 

formátu či jiném odpovídajícím formátu. 

 

7. Odpovědnost, náhrada škody 

 

7.1 Smluvní strany odpovídají v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů za škodu 

vzniklou v souvislosti s porušením této Smlouvy v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti.  

 

7.2 S výjimkou případů stanovených v čl. 5 výše a tohoto čl. 7, je (i) z náhrady škody vyloučen ušlý 

zisk a (ii) výše náhrady škody omezena za každé porušení částkou odpovídající výši Úhrady za 

období dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém došlo k porušení. 

V případě, že k porušení dojde dříve než po dvanácti (12) měsících od Data účinnosti, je náhrada 

škody omezena za každé porušení částkou odpovídající dvanácti (12) násobku Úhrady za 

kalendářní měsíc bezprostředně předcházející měsíci, ve kterém došlo k porušení. 

 
7.3 Bez ohledu na výše uvedené omezení rozsahu náhrady škody je v případě, že (i) Provozovatel 

užívá vysílání TV Programů, či jakoukoli jejich část, v rozsahu větším než je oprávněn na základě 

této Smlouvy, aniž by vypořádal příslušná práva, či (ii) Provozovatel nevypořádá příslušná 

povinně kolektivně spravovaná práva, je Provozovatel povinen nahradit TV Nova veškerou škodu, 

která může vzniknout z nároků třetích osob proti TV Nova a Provozovatel je povinen odškodnit 

TV Nova i za případné další související ztráty či škody, které mohou vzniknout v souvislosti s 

neoprávněným užíváním TV Programů Provozovatelem. Odpovědnost Provozovatele není 

v takovém případě omezena a vztahuje se i na případnou odpovědnost za ušlý zisk. 

 

8. Mlčenlivost 

 

8.1 Smluvní strany se zavazují nesdělit ani jinak nezpřístupnit třetím osobám jakékoli informace, které 

mají charakter důvěrných informací dle tohoto čl. 8, k nimž Smluvní strany získaly či získají 

přístup v souvislosti s touto Smlouvou či šířením TV Programů dle této Smlouvy. 

 

8.2 Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí zejména tato Smlouva či jakákoli 

informace související se šířením TV Programů dle této Smlouvy a dále obchodní, organizační, 

finanční, majetkové, marketingové a další související údaje týkající se Smluvních stran, jejich 

obchodních partnerů či s nimi personálně či majetkově propojených osob, které nejsou veřejně 

dostupné, a to bez ohledu na to, zda jejich zveřejnění je způsobilé subjekt, jehož se informace 

týkají, poškodit (dále jen „Důvěrná informace“). 

 
8.3 Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 8 se nevztahuje na zpřístupnění Důvěrných informací: 

 

(a) společnostem, které tvoří společně s TV Nova či Provozovatelem koncern ve smyslu 

příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích; 

(b) zaměstnancům kterékoli ze Smluvních stran a osobám činným v jejich prospěch (např. 

advokátům, auditorům, znalcům apod.), pokud je znalost takové Důvěrné informace 
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potřebná pro plnění úkolů takové osoby; 

(c) pokud dotčená Smluvní strana k zpřístupnění Důvěrné informace dala předem písemný 

souhlas; nebo 

(d) v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu 

anebo jiné informační povinnosti stanovené právními předpisy. Příslušná Smluvní strana 

je v takovém případě povinna označit poskytnuté informace jako obchodní tajemství a 

bez zbytečného odkladu vyrozumět o jejich poskytnutí druhou Smluvní stranu. 

9. Ukončení smlouvy 

 

9.1 Kterákoli Smluvní strana může tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s okamžitým 

účinkem a bez újmy na jiných právech nebo opravných prostředcích ze zákona nebo dle této 

Smlouvy: 

 

(a) pokud druhá Smluvní strana poruší Smlouvu a nenapraví toto porušení ani do 30 dnů 

od písemného upozornění, avšak s tím, že tato lhůta k nápravě není vyžadována, 

pokud nelze porušení napravit; 

(b) pokud druhá Smluvní strana na sebe podá insolvenční návrh, je v platební 

neschopnosti nebo požádá o úlevy dle jakéhokoli zákona ve vztahu ke své finanční 

situaci nebo schopnosti plnit své platební povinnosti; 

(c) pokud bude na druhou Smluvní Stranu prohlášen úpadek; nebo 

(d) pokud druhá Smluvní strana převede svůj závod nebo jeho podstatnou část na osobu, 

jež je ve vztahu k vypovídající Smluvní straně v postavení soutěžitele. 

 

9.2 TV Nova je dále oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem, pokud 

Provozovatel pozbyde oprávnění k provozování převzatého vysílání. 

 

9.3 Ukončení nebo uplynutí doby platnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nezbavuje Smluvní 

strany jejich závazků a povinností, které vznikly před datem ukončení nebo vypršení, ani 

závazků, které ze své povahy zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 
 

10. Další ujednání 

 

10.1 Provozovatel není oprávněn postoupit žádné právo ani závazek plynoucí z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu TV Nova. 

 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že proti pohledávkám jedné Smluvní strany vzniklým 

v souvislosti s touto Smlouvou lze započíst pohledávky druhé Smluvní strany pouze na 

základě předchozí písemné dohody obou Smluvních stran.  

 

10.3 Není-li touto Smlouvou mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, pak všechna oznámení, 

sdělení či jiná komunikace dle této Smlouvy musí být písemná. Smluvní strany jsou povinny 

doručovat si navzájem písemnosti podle této Smlouvy jedním z následujících způsobů na 

adresy či telekomunikační spojení uvedené níže, a to: 

(a) osobním doručením či prostřednictvím kurýra, vždy s potvrzením přijetí; 

(b) doporučeným dopisem; či 
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(c) faxem. 

 

10.4 Údaje pro doručování TV Nova: 

adresa: TV Nova s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00  

fax: + 420 242 466 055 

k rukám:  Štěpán Peichl, ředitel právní sekce  

 

Údaje pro doručování Provozovateli:  

adresa: uvedené v záhlaví této Smlouvy  

fax:  

k rukám:    

 

10.5    Za doklad o podání doporučeného dopisu na poštu k přepravě do místa určení se považuje 

potvrzený podací lístek. Dokladem při osobním doručování a doručováním kurýrem je doklad 

o převzetí zásilky. 

 

10.6   Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených 

v čl. 10.4 výše, a to bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. 

 
10.7 Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran odmítne převzít zásilku zaslanou v souladu s čl. 10.3 a 

10.4 výše nebo zásilka zaslaná takovým způsobem není doručitelná některé Smluvní straně 

v důsledku jejího neposkytnutí součinnosti, považuje se za den doručení den, ve kterém 

prokazatelně došlo k marnému pokusu o jeho doručení. 

 

10.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu podepsaly osoby k tomu oprávněné, že uzavření 

této Smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými 

orgány Smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zakladatelskými 

dokumenty, stanovami a ostatními vnitřními předpisy Smluvních stran, a že uzavření a plnění 

této Smlouvy nevyžaduje, ani nebude vyžadovat, další souhlas či schválení. 

 
10.9 Tato Smlouva a vztahy Smluvních stran z této Smlouvy vyplývající se řídí právem České 

republiky s vyloučením úmluvy United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG). K řešení veškerých sporů jsou příslušné soudy České republiky, a to 

obecný soud TV Nova. 

 
10.10 Změny a dodatky: Veškeré změny a dodatky či ukončení této Smlouvy musí být provedeny 

formou písemného jednání s podpisy zástupců obou Smluvních stran.   

 
10.11 Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. Provozovatel prohlašuje, že je 

obeznámen s obsahem této Přílohy č. 1 a prohlašuje, že je pro něj závazná. 

 
10.12 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo 

nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy tím 

nebude dotčena. Smluvní strany se tímto zavazují doplnit tuto Smlouvu nebo nahradit takové 

neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením tak, aby toto nové 

ustanovení bylo vynutitelné v maximální možné právně přípustné míře a vyjadřovalo zájem 

Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

 
10.13 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a Smluvní strany tímto 

výslovně sjednávají, že tato Smlouva nahrazuje všechny předchozí verbální i písemné 

smlouvy, ujednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu. 
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10.14 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom (1) vyhotovení.  

 

10.15 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě své svobodné a vážně míněné vůle, 

s vědomím právních důsledků z ní plynoucích, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 


