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BIO ILLUSION, s.r.o.   
sídlo:      Jabloňová 2929/30, PSČ 106 00 Praha 10, Česká republika  
IČO:      62908049 
DIČ:            CZ62908049 
Zapsaná:    v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 34606 
Zastoupená: Miloslavem Šmídmajerem, jednatel  
Bankové spojení: XXXXXX 
IBAN: XXXXXX 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA 
sídlo:       Mlynská dolina, PSČ 845 45 Bratislava, Slovenská republika    
IČO:   47232480      
IČ DPH:   SK2023169973   
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Po, vložka č.  1922/B  
Zastoupená:  PhDr. Jaroslav REZNÍK, Generálny riaditeľ 
bankovní spojení: XXXXXX    
IBAN: XXXXXX 
  
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Autorský zákon“) tuto 
 
 

LICENČNÍ SMLOUVU 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

Článek 1 
Definice pojmů smlouvy 

1.1. „Filmy“ se rozumí audiovizuální díla, a to celovečerní kinematografické dokumentární barevné filmy  
        v originální české verzi s názvy 

                                            
 JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE (2021 – 108’)  
 MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI (2021 – 95’)  

1.2. „Licenčním poplatkem“ se rozumí - navrhované částky 
    

                                       JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE                   2000 EURO 
                                       MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI    1700 EURO     
                                     

1.3. „Celková licenční částka“ je 3 700 EUR (slovy: tři tisíce sedm set EUR).  
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1.4.  „Filmovými materiály“ se rozumějí následující materiály k pořadům: 
 
1.4.1. nosič HDCAM, který musí být materiálem provotřídní kvality a na kterém je zachycen Film  
           ve vysílací kvalitě odpovídající Technickým podmínkám pro zařazení televizních progamů  
           do vysílání RTVS, které jsou specifikovány takto : (dále jen “Nosič Filmu”); 

HD file XDCAM (.mfx container) 

Aspect Ratio 16x9 (1.78 FHA, or 1.85, or Full Frame) 

Frame rate 25 fps 

Audio parameters 48 kHz, 16 bit, stereo 

4 audio channels layout ch1 + ch2: Stereo Original Mix 

 

ch3 + ch4: Stereo M&E´s  
 

1.4.2. informační materiály s údaji odpovídajícími distribučnímu listu Filmu (dále jen “Informační  
           materiály”); 

 
1.4.3. hudební sestava Filmu obsahující údaje o každém užitém hudebním díle, které tvoří součást Filmu,  
           zejména jeho název, jméno autora hduby a textu, popř. jména překladatele textu a označení  
           nakladatele skladby a přesnou stopáž každého hudebního díla (dále jen “Hudební sestava”); 

 
1.4.4. reklamní a propagační materilály, včetně fotografií, plakátu, reklamního foršpanu (traileru), pokud  
           takový foršpan byl  k uvedení Filmu v distribuci vyroben a zvukové nebo zvukově obrazové výňatky,  
           pokud budou Poskytovateleme dodány (dále jen “Reklamní a propagační materiály”).  

1.5. „Teritoriem“ se rozumí území Slovenské republiky.  
1.6. „Licencí“ se rozumí: e x k l u z i v n í právo užít Film vcelku sdělováním veřejnosti jejich  
         vysíláním televizí ve smyslu ustanovení § 21 Autorského zákona, na území Teritoria, po Licenční  
         dobu a všemi technologickými postupy v současné době známými, tj. zejména bezdrátově nebo po  
         drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí družice- satelitu, a to televizí volnou i placenou,  
         na území Slovenské republiky ve všech formátech, analogově či digitálně, včetně zpřístupňování  
         Filmu veřejnosti současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání (pro vyloučení veškerých  
         pochybností se tímto výslovně uvádí, že umísťování vysílání Nabyvatele do nejnižší programové  
         nabídky kabelových a satelitních provozovatelů není porušením této Smlouvy) a vysíláním  
         prostřednictvím satelitu určeným k příjmu veřejností obecně a současným, úplným a nezměněným  
         přenosem uskutečňovaným Nabyvatelem na webové stránce Nabyvatele filtrované na území  
        Slovenské republiky bez možnosti stažení Filmu, včetně práva zpřístupňovat Film prostřednictvím  
        této webové stránky Nabyvatele bez možnosti stažení Filmu (free catch up) vždy maximálně  po  
        dobu 7 dní od odvysílání Filmu plus právo pro uvedení na kanálech, kterých provozovatelem je  
        RTVS. Zároveň má Nabyvatel právo vysílat Film na kanálu s časovým posunem  
        1 hodina. Pro šíření Filmu formou internetu, včetně  catch up se Nabyvatel zavazuje technickými  
        prostředky (geofiltering, DRM) omezit sledování Filmu pouze na Teritorium a dále přijmout vhodná  
        technická opatření za účelem zamezení možnosti stahování Filmu. Poskytovatel Nabyvateli poskytuje   
        výhradní oprávnění, resp. svolení, k užití Filmu (tj. ke zvukově obrazovému záznamu Filmu, Filmu  
         jakožto audiovizuálnímu dílu a ke všem autorským dílům, uměleckým výkonům, záznamům a jiným  
        právem chráněným předmětům duševního vlastnictví a osobnostním atributům obsaženým ve  
        Filmu) jeho sdělováním veřejnosti následujícími způsoby a v následujícím rozsahu:  
        televizním vysíláním, a to všemi technologickými postupy v současné době známými, tj. zejména       
        bezdrátově nebo po drátě, včetně vysílání prostřednictvím vysílačů, družic, kabelových systémů,    
        internetových služeb (tzv. webcasting) či sítí mobilních operátorů, a to televizí volnou (free TV a  
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        basic TV, kdy „free TV“ se rozumí televizní vysílání nepodmíněné zaplacením poplatku za příjem  
        takového vysílání a „basic TV“ se rozumí televizní vysílání, které je spolu s jinými televizními kanály  
        součástí nejnižší programové nabídky televizních satelitních, kabelových, OTT či IPTV operátorů  
        (tzv. základního balíčku), za jehož příjem jsou koneční zákazníci povinni hradit základní poplatek za  
        zpřístupnění) i placenou (pay TV), ve všech formátech, analogově či digitálně, včetně zpřístupňování  
        Filmu veřejnosti současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání uskutečňovaného  
        Nabyvatelem (tzv. simulcasting), přičemž Nabyvatel je zároveň oprávněn poskytnout jím vysílané  
        programy provozovatelům přenosu vysílání (převzatého vysílání) 

1.7. „Licenční dobou“ se rozumí doba 2 (dvou) let, se začátkem k 1.2.2022 – Jan Werich: Když už  
        člověk jednou je a 1.4.2022 – Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti /viz příloha, která je  
        neoddělitelnou součástí licenční smlouvy/.  

1.8. Počet vysílání: Jan Werich: Když už člověk jednou je – 3 runy a Milan Kundera: Od Žertu  
        k Bezvýznamnosti 2 runy v čase Licenční doby. 

 

Článek 2 

Nevýhradní licence 

2.1. Za úhradu Licenčního poplatku Poskytovatel poskytuje Nabyvateli nevýhradní Licenci k užití Filmu   
         v rozsahu dle čl. 1 odst. 5) pro Teritorium.  

2.2. Poskytovatel udílí touto smlouvou Nabyvateli svolení s vysíláním Filmu po částech za účelem  
         vkládání zřetelně oddělených reklamních bloků a k vysílání pořadů v dělené obrazovce, nebo self  
         promotion a jiné textové a obrazové informace dle platné legislativy Nabyvatele. Poskytovatel  
         zaručuje, že tento souhlas získal i od všech nositelů práv k Filmu. 

2.3. Nabyvatel je oprávněn vysílat krátké zvukové nebo zvukově obrazové výňatky z Filmu, jejichž stopáž  
         v každém jednotlivém případě nepřesáhne 3 minuty, za účelem programového ohlášení nebo  
        propagace televizního vysílání Filmu v rozhlase a televizi na Teritoriu, a to bez další úhrady. 

2.4. Nabyvatel je rovněž oprávněn uveřejňovat ve všech médiích za účelem propagace užití Filmu  
         propagační a informační materiály dodané Poskytovatelem a/nebo pořízené z materiálů dodaných  
         Poskytovatelem, a to bez další úhrady a bez jakýchkoli nároků třetích osob vůči Nabyvateli. 

 

Článek 3 

Povinnosti a záruky Poskytovatele 

3.1. Poskytovatel se zavazuje dodat na svůj náklad a nebezpečí Nabyvateli filmové materiály Nabyvateli  
        dva měsíce před počátkem Licenční doby. Způsob předání materiálů dle předem stanovené  
        domluvy.                                                                

 
3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli náhradní kvalitní filmové materiály do 10 dnů od  
        případné reklamace kvality dodaných materiálů ze strany Nabyvatele.  

 
3.3. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k uzavření této smlouvy a že není vázán žádnou  
        předchozí smlouvou, která by byla v rozporu s právy poskytovanými Nabyvateli podle této smlouvy,  
        dále je oprávněný poskytovat sublicenci na použití autorských děl a uměleckých výkonů  
        zaznamenaných ve Filmu a použitých při výrobě Filmu. 
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3.4. Poskytovatel je držitelem všech práv k užití Filmu poskytovaných Nabyvateli dle této smlouvy, tj.  
         práv autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, nositelů práv  
         ostatních kategorií duševního vlastnictví (např. ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů)  
         a nositelů práv osobnostních. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že všechny nároky uvedených  
         nositelů práv jakož i všech dalších fyzických a právnických osob zúčastněných na výrobě Filmu a  
         v souvislosti s ní byly vypořádány v takovém rozsahu, aby Film mohl být oprávněně vyroben a užíván  
         v rozsahu stanoveném touto smlouvou, tj. dle čl. 1, 2 této smlouvy, a to bez jakýchkoli nároků  
         uvedených osob vůči Nabyvateli. Výjimku tvoří pouze nároky za užití chráněných hudebních děl,  
         synchronizovaných s Filmem, které vypořádá Nabyvatel licence s organizací hromadné správy práv  
         (dále „SOZA“).  

3.5. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že vůči Nabyvateli nebudou uplatněny jakékoli honorářové  
         nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců za užití jejich děl, výkonů,  
         resp. záznamů či případné další nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Filmu podle této  
         smlouvy, s výjimkou nároků autorů hudebních děl zastupovaných na území Slovenské republiky  
         SOZA v rozsahu uvedeném v hudební sestavě pořadů za užití Filmu dle této smlouvy.  

3.6. Budou-li vůči Nabyvateli uplatněny jakékoli nároky, k jejichž vypořádání se Poskytovatel zavázal  
         v předchozích odstavcích tohoto článku, Poskytovatel se zavazuje takové nároky neprodleně řešit a  
         plně uspokojit a uhradit Nabyvateli veškeré skutečně vzniklé náklady s uplatněním těchto nároků  
         spojené. Tato povinnost Poskytovatele se nevztahuje na případy, kdy nároky třetích osob vůči  
         Nabyvateli budou uplatněny z toho důvodu, že Nabyvatel porušil své povinnosti stanovené touto  
         smlouvou. Pro tyto případy se Nabyvatel zavazuje, že oprávněné nároky třetích osob uspokojí. 

3.7. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že Film neobsahuje skrytou reklamu ani žádný materiál, který  
        porušuje autorská nebo jakákoli jiná práva jakékoli třetí osoby.   

 

Článek 4 

Povinnosti a záruky Nabyvatele  

4.1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli jako protihodnotu za poskytnutí Licence Licenční  
          poplatek ve výši 3 700,- EUR (slovy: třitisícesedmset EUR) za  Filmy uvedené v článku 1 bod 1  
          splatný na základě doručených faktur následovně:  

                              100% tj. 3 700 EUR k 31. 1.2022 

4.2. Poskytovatel vystaví po podpisu této smlouvy daňový doklad na částku prvé splátky Licenčního  
         poplatku se splatností 30 dnů od doručení daňového dokladu na adresu sídla Nabyvatele,  
         bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu a dále bude na další  
         splátku Licenčního poplatku vystavovat daňové doklady se splatností 30 dnů od doručení.  
         Poskytovatel nebude k Licenčnímu poplatku účtovat Nabyvateli DPH, DPH z uvedené částky  
         Licenčního poplatku uhradí Nabyvatel daňovému úřadu ve Slovenské republice v rámci systému  
        „reverse charge“. Za tímto účelem a na vyžádání Nabyvatele předá Poskytovatel Nabyvateli  
         potvrzení českého daňového úřadu o svém daňovém domicilu. Smluvní strany se dohodly, že za den  
        dodání služby se považuje den podpisu smlouvy. 

4.3. Nabyvatel se zavazuje provést technickou přejímku materiálů do 14 dnů od jejich dodání. Po  
         marném uplynutí uvedené lhůty je technická kvalita materiálů schválena. 
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4.4. Nabyvatel se zavazuje, že ve Filmech nebude provádět takové úpravy nebo střihy, které by snižovaly  
        hodnotu díla nebo měnily jeho obsah. K provedení jakýchkoli podstatných změn či krácení Filmů je  
        Nabyvatel oprávněn pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje, že  
        nepředá vysílací materiály Filmů žádné třetí osobě.  

4.5. Nabyvatel se zavazuje, že uhradí za užití Filmů v rozsahu nabytých licenčních oprávnění provozování  
        hudební složky Filmu zastupované na území Slovenské republiky SOZA v rozsahu stanoveném v  
        hudební sestavě Filmů. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Poskytovatel se zavazuje, že na výzvu Nabyvatele, kterou Nabyvatel učiní nejpozději 60 dnů před  
         uplynutím Licenční doby, uzavře s Nabyvatelem smlouvu o poskytnutí licence k užití Filmů po další  
         Licenční dobu.  

5.2. Právní režim této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb.,  
        autorský zákon, a občanským zákonem č. 89/2012 Sb. Smluvní strany sjednaly výlučnou jurisdikci  
        soudů České republiky. 

5.3. Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy lze učinit pouze písemně, po dohodě obou smluvních  
        stran. 

5.4. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.  
         Převod těchto práv a povinností na třetí osoby je možný pouze s písemným souhlasem druhé  
         smluvní strany. 

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem druhou smluvní stranou v pořadí. Vyhotovuje se ve  
        dvou exemplářích s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu. 

5.6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jejich smluvní volnost nebyla žádným způsobem omezena. 

5.7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných  
        podmínek a ani v omylu.  

5.8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že text této smlouvy je  
        určitým a srozumitelným vyjádřením jejich vážné a svobodné vůle být ní vázán, a že si smlouvu před  
        jejím podpisem přečetli, této v celém rozsahu porozuměli a na znak souhlasu s jejím obsahem k ní  
        připojují své vlastnoruční podpisy. 

5.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma  smluvními stranami, účinnost dnem následujícím  
        po dni jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv Úřadu vlády SR. 
 
 
V Praze, dne ____________ V Bratislave, dne_____________ 
 
Poskytovatel: Nabyvatel: 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
Bio Illusion s.r.o.                                                                         Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 
Miloslav Šmídmajer, jednatel                                               PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ                                                                                                              
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Příloha 1: 
 

BIO ILLUSION    
  

  
   

  
  

NÁZEV EPISOD ROKY ZAČ. LD KONEC LD VYSÍLÁNÍ POPLATEK/EUR 

JAN WERICH: KDYŽ UŽ 
ČLOVĚK JEDNOU JE 1 2 

01.02.2022 31.08.2024 
3x 2 000 € 

MILAN KUNDERA: OD 
ŽERTU K 
BEZVÝZNAMNOSTI 1 2 

01.04.2022 31.08.2024 
         
        2x 

1 700 € 

Celkem EUR   
  

 3 700 € 
 
 
 

 
 
 

 


