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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

1) RTI cz s.r.o. 

se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00 

IČ: 252 24 905 

DIČ: CZ 25224905 

Bankovní spojení: č.ú. 279921893/0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka č. 10373 

zastoupena panem Václavem Ježkem, jednatelem společnosti 

dále jen jako („Poskytovatel“) 

 

a 

 

2) ………………………  

se sídlem ……………………….. 

IČ: ……………………  

DIČ: …………………. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v…………. , oddíl …, vložka …. 

zastoupená: ……………………………………………… 

dále jen jako („Provozovatel“) 

 

tuto 

 

 

 

Smlouvu o poskytování služby šíření digitálního televizního vysílání 
         (dále jen jako „smlouva“) 
 

 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Poskytovatel je registrován u ČTÚ k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a 

televizního signálu prostřednictvím zemských vysílačů na základě Osvědčení č. 1512 ze dne 30. 8. 2006. 

1.2. Poskytovatel je na základě Individuálního oprávnění č. 218249/PT vydané ČTÚ dne 3.3.2015 

oprávněn k využívání přiděleného rádiového kmitočtu, a to Kanálu 37, stanice Plzeň-Sylván, název 

multiplexu : Regionální síť 17. Poskytovatel je oprávněn šířit na tomto přiděleném rádiovém kmitočtu 

televizní programy prostřednictvím digitálního vysílání ve standardu DVB-T. 

1.3. Provozovatel prohlašuje, že je řádným provozovatelem zemského digitálního televizního vysílání, 

a v souladu s Licencí přidělenou RRTV sp.zn. ……………. , je oprávněn k provozování zemského 

digitálního televizního vysílání programu…………. 

1.4. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování služby šíření 

digitálního televizního vysílání Poskytovatelem Provozovateli, a to: od 

………………………..spočívající v šíření televizního programu …………………….ve standardu 

DVB-T z lokality Plzeň-Sylván, Kanál 37, technickými prostředky Poskytovatele/………… po dodání 

signálu prostřednictvím…………………, v kvalitě a za podmínek dále uvedených. 

1.5. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Provozovateli službu šíření 

digitálního televizního vysílání v multiplexu Regionální síť 17, na Kanálu 37, a to televizního programu 

Provozovatele „ ………………“ a závazek Provozovatele platit za tuto službu Poskytovateli sjednanou 

odměnu.  

1.6. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávněních stanovených právními předpisy k 

řádnému užívání služby poskytnuté na základě této smlouvy Poskytovatelem. 

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že služba, její technické parametry, kvalita, dostupnost apod. 

jakož i odměna za ní jsou sjednány v souladu s Přílohami č……., které jsou jakožto všeobecné smluvní 

podmínky ve smyslu  ust. § 72b zákona č. 127/2005 Sb., ZEK nedílnou součástí této smlouvy.    
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II. 

Podmínky provozu 

2.1. Poskytování služby šíření digitálního televizního vysílání Poskytovatelem Provozovateli je časově 

nepřetržité, 24 hodin denně. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přerušení poskytování služby 

z důvodu nutných údržbových prací na technickém zařízení. V případě plánovaných výluk je 

Poskytovatel povinen o této skutečnosti nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní předem informovat 

Provozovatele. Tato ohlašovací povinnost neplatí v případě havarijních poruch, v tomto případě je 

Poskytovatel povinen informovat Provozovatele neprodleně po vzniku poruchy. Veškeré poruchy 

se Poskytovatel zavazuje odstranit v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 24 hodin po jejich 

vzniku. 

2.2. Poskytovatel odpovídá za provoz televizního vysílače, multiplexeru, vysílací antény a dalších 

technických zařízení sloužících k zajištění poskytované služby, s výjimkou zařízení Provozovatele. 

2.3. Povinnost k šíření služby dle této smlouvy Poskytovatelem dle této smlouvy vzniká 

okamžikem…………….  

2.4. Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených informací. Poskytovatel nesmí do obsahu vysílání 

zasahovat, musí ho šířit současně, úplně a v nezměněné podobě. 

2.5. Technické a kvalitativní parametry veškerého zařízení Poskytovatele musí odpovídat příslušným 

technickým předpisům, podmínkám, uvedeným v listu technických parametrů Rady ČR pro 

rozhlasové a televizní vysílání a povolení ČTÚ. 

2.6. Smluvní strany se zavazují k úzké spolupráci při zabezpečování šíření programu dle této smlouvy, 

lokalizování poruch, závad a ke koordinaci činnosti vysílání prostřednictvím svých styčných 

pracovníků, kterými jsou: 

 

a) za Poskytovatele: 

- Roman Kropáček  tel.: +420 606657400, e-mail: kropacek@rticz.com 

- Ladislav Zeman, tel.: +420 604200952, e-mail: zeman@rticz.com 

 

b) za Provozovatele: 

- xxx, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx 

 

2.7. Provozovatel má právo provádět, a to po předchozí dohodě s Poskytovatelem, ověřování 

technických parametrů u zařízení Poskytovatele a to pouze v přítomnosti zástupce Poskytovatele. 

2.8. Provozovatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli na jeho žádost veškerou nezbytně nutnou 

součinnost k tomu, aby Poskytovateli bylo umožněno plnit řádně tuto smlouvu. V opačném případě 

není po tuto dobu Poskytovatel v prodlení ani nenese odpovědnost za škodu.   

2.9. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Provozovateli na jeho žádost veškerou nezbytně nutnou 

součinnost k řádnému plnění této smlouvy.   

 

 

III. 

Cena a platební podmínky 

3.1. Za poskytování služby dle této smlouvy byla mezi smluvními stranami sjednána smluvní cena ve 

výši ....... (dle Přílohy č….) měsíčně bez DPH (dále jen „odměna“), ke které bude připočtena 

aktuální DPH a takto bude měsíčně fakturována Poskytovatelem Provozovateli a hrazena 

Provozovatelem bankovním převodem na účet Poskytovatele č.ú. 279921893/0300 vedený u ČSOB, 

a.s., pobočka Plzeň. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že odměna Poskytovateli je splatná do každého 25. (dvacátéhopátého) 

dne kalendářního měsíce předcházejícího tomu kalendářnímu měsíci, za který platba přísluší a to na 

základě faktury-daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem do desátého dne kalendářního 

měsíce předcházejícího tomu kalendářnímu měsíci, za který platba přísluší. Tento den je DÚZP.  
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3.3. Smluvní strany dále sjednaly, že odměna Poskytovateli za měsíc …………… a ………….. 

v …………částce ………….--Kč (………..korunčeských) bez DPH, ke které bude připočtena 

aktuální DPH  bude takto fakturována Poskytovatelem Provozovateli bezprostředně po uzavření této 

smlouvy a bude splatná do 25…………. na bankovní účet Poskytovatele a to na základě faktury-

daňového dokladu s datem vystavení 10….... Tento den je DÚZP. 

3.4. Provozovatel se zavazuje hradit Poskytovateli odměnu v souladu s výše uvedenými odstavci na 

základě Poskytovatelem vystavených daňových dokladů – faktur, a to bezhotovostním převodem na 

účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Úhradou odměny se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy 

byla finanční částka připsána na účet Poskytovatele výše uvedený. 

3.5. Daňové doklady podle této smlouvy budou zasílány na korespondenční adresu 

Provozovatele…………………………………………………………………………… V případě 

změny korespondenční adresy je povinností Provozovatele na tuto skutečnost bezodkladně 

Poskytovatele písemně upozornit.  

3.6. Poskytovatel a Provozovatel sjednali, že odměna za služby dle této smlouvy je smluvní, a bude 

každoročně navyšována o míru inflace. Zvýšení odměny dle této smlouvy bude účinné vždy od 1. 

dubna kalendářního roku, ve kterém je inflace vyhlašována Českým statistickým úřadem. 

Poskytovatel vypočte s ohledem na inflaci zvýšenou odměnu a písemně Provozovatele informuje 

spolu se splatností takto vypočtené zvýšené odměny. 

3.7. Za dobu přerušení poskytované služby, nebo jiného jejího omezení, nebude Poskytovatel účtovat 

Provozovateližádnou formu úhrady za provoz technického zařízení, které poskytovanou službu 

zabezpečuje, s výjimkou: 

a) veškerých přerušení, nebo jiného omezení poskytované služby do 30 sec., pokud se nevyskytují 

opakovaně 

b) veškerých přerušení, nebo jiného omezení poskytované služby z důvodu přerušení nebo 

degradace signálu prostřednictvím……. dodávaného Provozovatelem 

c) veškerých přerušení, nebo jiného omezení poskytované služby, způsobené Provozovatelem 

3.8. Poskytovatel se zavazuje, že v případě výše nespecifikovaného přerušení služby (s výjimkou zásahů 

vyšší moci) uhradí Provozovateli smluvní pokutu ve výši  270,--Kč (dvěstěsedmdesátkorunčeských) 

za každou započatou hodinu. 

3.9. Přehled přerušení poskytované služby bude Poskytovatelem zasílán společně s měsíční fakturou, ve 

které budou částky dle bodu 3.7. a 3.8. započteny. 

 

 

 

IV. 

Úrok z prodlení, náhrady škod a smluvní pokuty 

Pro případ, že Provozovatel nedodrží termín splatnosti vystavené faktury dle  čl. III. této smlouvy, 

je Provozovatel povinen zaplatit ve prospěch Poskytovatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné 

částky za každý den prodlení. 

 

 

 

 

V. 

Doba trvání 

5.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od……….. do ………..  

5.2. Tato smlouva může být ukončena na základě dohody smluvních stran. 

5.3. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně, nejpozději však uplynutím úložní lhůty u doručovatele 

poštovních zásilek, podmínkou je odeslání doporučené zásilky na adresu druhé smluvní strany 

uvedou v záhlaví této smlouvy.  

5.3.1.. Za podstatné porušení této smlouvy Poskytovatelem se pro účely uplatnění práva 

Provozovatele na odstoupení od této smlouvy dle čl. 5.3. považuje situace, kdy Poskytovatel nebude 

opakovaně poskytovat Provozovateli službu dle této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost písemně 
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Provozovatelem již upozorněn anebo zánik oprávnění Poskytovatele k poskytování služby  dle této 

smlouvy. 

5.3.2. Za podstatné porušení této smlouvy Provozovatelem se pro účely uplatnění práva 

Poskytovatele na odstoupení čl. 5.3.  rozumí prodlení Provozovatele s úhradou odměny či její části 

po dobu delší než 30 (třicet) dní po splatnosti dle čl. III. této smlouvy, ač byl Provozovatel písemně 

Poskytovatelem vyzván k nápravě a byla mu poskytnuta náhradní lhůta k plnění v délce minimálně 

30 (třicet) dní anebo zánik oprávnění, či licence nutné k této smlouvě na straně Provozovatele.   

 

 

 VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením.  

6.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé smluvní 

strany, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. 

6.3. V případě, že jedné ze smluvní stran v plnění jejích závazků dle této smlouvy brání zásah vyšší 

moci (§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění), není tato 

smluvní strana v prodlení, avšak pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, v jakém je 

nemožnost plnění povinné smluvní strany zásahem vyšší moci způsobena. 

6.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákony č. 127/2005 Sb, ZEK, 

zákonem č. 231/2001 Sb, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že 

veškeré spory vzniklé z této smlouvy mezi smluvními stranami, které nebude možné vyřešit 

smírnou cestou, budou řešeny a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.  

6.5. Není-li v této smlouvě stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit pouze po 

vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami.  

6.6. Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatné, dohodly se 

smluvní strany, že jej bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti nahradí platným 

ustanovením, které bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení. 

6.7. Tato smlouva má čtyři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, v nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č.1. Technické parametry služby, č.2. 

Dostupnost služby, č.3. Pokrytí TV signálem multiplexu Regionální sítě 17, č.4. Cena za 

službu, č. 5.Individuální oprávnění Poskytovatele,č. 6. Osvědčení o registraci Poskytovatele č. 

1512, č. 6 Licence Provozovatele.   

  

 

 

V ……..………... dne…………...                          V ……..………... dne…………...

     

 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………… 

Poskytovatel       Provozovatel 

RTI cz s.r.o.                   ………………… 

 


