Prague Digital TV s.r.o.
IČ: 289 91 800
DIČ: CZ 289 91 800
se sídlem Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158395
jejímž jménem jedná:
Petr Formánek, jednatel
bankovní spojení:
2200330820/2010
(dále jako "Poskytovatel" na straně jedné)
a
_________________________
IČ: ______________________
se sídlem ________________________________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________________
oddíl ___, vložka ______
jejímž jménem jednají:
_________________________________
_________________________________
(dále jako "Provozovatel" na straně druhé)
(Poskytovatel a Provozovatel společně dále též jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako
„Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytování služby
(dále jako „Smlouva“)

I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem Smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služeb
elektronických komunikací spočívajících v šíření zemského digitálního televizního a
rozhlasového vysílání prostřednictvím zemských vysílačů, kterou je Poskytovatel oprávněn
poskytovat na území České republiky podle individuálního oprávnění a oznámení ve smyslu
Zákona o elektronických komunikacích.

2.

Součástí této Smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky společnosti Prague Digital TV, s.r.o.
k poskytování služby elektronických komunikací (šíření zemského digitálního rozhlasového a
televizního vysílání), které vydal Poskytovatel, ve smyslu ustanovení § 72b Zákona o
elektronických komunikacích.

3.

Poskytovatel je držitelem Osvědčení o registraci komunikační činnosti č. 3298, příslušných
individuálních oprávnění a registrace k provozování převzatého rozhlasového a televizního
vysílání.

4.

Provozovatel je provozovatelem zde bude uvedena Licence provozovatele dle Přílohy č. 4.
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5.

Pojmy a výrazy definované ve Všeobecných smluvních podmínkách mají ve Smlouvě stejný
význam jako ve Všeobecných smluvních podmínkách; pojmy a výrazy definované v právních
předpisech mají význam v právním předpisu uvedený, není-li takový pojem nebo výraz definován
ve Všeobecných smluvních podmínkách nebo Smlouvě odchylně; v takovém případě má takový
pojem nebo výraz význam definovaný ve Všeobecných smluvních podmínkách nebo Smlouvě
odchylně, pokud taková definice neodporuje právnímu předpisu.

II.
Služby
1.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel bude, po dobu účinnosti Smlouvy poskytovat
Provozovateli tyto Služby za těchto sjednaných podmínek a podmínek uvedených v Příloze č. 1
Smlouvy:
(a) Základní službu v rozsahu jak je tato definována ve Všeobecných smluvních
podmínkách.
(b) Nadstandardní služby v rozsahu podle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

2.

Technická specifikace Služeb, která je odlišná od technické specifikace uvedené ve Všeobecných
smluvních podmínkách je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

III.
Cena za Služby
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Služby je určená dle Přílohy č. 2 – Cena za služby. Smluvní
strany jsou si vědomy, že cena za Služby bude vypočtena vždy za příslušné zúčtovací období
podle Všeobecných smluvních podmínek a podle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb.
2. Cenu za poskytování Služeb specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy stanovily Smluvní
Strany dohodou. Cena za Služby je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy a bude účtována pro
dohodnutý objem Služeb s časovým rozsahem 365 dní v roce.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku formou měsíčních plateb dle této
Smlouvy. Výše měsíčních plateb je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy pro každý kalendářní
měsíc trvání této Smlouvy. V případě, že je uvedena pouze roční platba, rovná se měsíční platba
1/12 roční platby.
4. Cena za poskytované Služby bude v kalendářním roce hrazena měsíčně paušální částkou dle
Přílohy č. 2 nezávisle na tom, zda Provozovatel dodal Poskytovateli signál na předávacím
rozhraní.
5. Smluvní strany konstatují, že pokud Provozovatel přestane dodávat televizní nebo rozhlasový
signál na vstupní rozhraní Poskytovatele, nemá tato situace vliv na platnost a účinnost této
Smlouvy a povinnost Provozovatele hradit cenu měsíční paušální částkou dle této Smlouvy.
6. Daňové doklady (faktury) za poskytované Služby budou Poskytovatelem zasílány na
korespondenční adresu Provozovatele uvedenou v čl. IV. odst. 6 této Smlouvy nebo elektronicky
na e-mailovou adresu uvedenou v tomtéž článku a odstavci.
7. Poskytovatel se na základě písemného požadavku Provozovatele na dodatečné Služby jak jsou
uvedeny v Příloze č. 1 a připojení přivedeného signálu Provozovatele na předávací rozhraní
Poskytovatele uvedené v Technických parametrech Služby (viz Všeobecné smluvní podmínky),
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podle bodu 1 a 3, se zavazuje požadované změny uskutečnit (pokud budou technicky možné) po
písemném odsouhlasení dodatečné ceny za požadované změny mezi Poskytovatelem a
Provozovatelem. Dodatečná cena bude reflektovat dodatečné investiční a provozní výdaje
Poskytovatele spojené s požadovanými změnami technických podmínek.

IV.
Další ujednání Smluvních stran
1.

Smluvní strany se dohodly, že za ně v technických a provozních věcech týkajících se Smlouvy a
poskytovaných Služeb, s výjimkou změny Smlouvy (včetně sjednání změn technických
parametrů Služeb) budou jednat tyto osoby:
(a) Poskytovatel
Petr Formánek
Jednatel
Mobilní tel.: +420 603 299 012
Email: formanek@pdtv.cz
(b) Provozovatel

Mobilní tel.:
Email:
Fax:
2.

Ve smyslu ustanovení čl. 5. odst. 5.2. Všeobecných smluvních podmínek je kontaktní místo
Poskytovatele pro hlášení závad:
Tel.: +420
Mobilní tel.: +420 603 299 012
Email: postmaster@pdtv.cz

3.

Smluvní strany se dohodly, že kontaktní místo Provozovatele pro hlášení poruch z důvodu na
straně Provozovatele je:
Tel.:
Mobilní tel.:
Email:

4.

Poskytovatel odpovídá za provoz elektronických komunikačních zařízení sloužících k přenosu a
šíření programu Provozovatele podle podmínek stanovených touto Smlouvou. Poskytovatel
neodpovídá za provoz dalších elektronických komunikačních zařízení určených k odbavení,
zpracování a přenosu signálu ze studií Provozovatele k elektronickým komunikačním zařízením
Poskytovatele, kterými se neposkytují Služby podle této Smlouvy.

5.

Provozovatel odpovídá za včasné dodání dat pro zpracování EPG Poskytovatelem v souladu s
Přílohou Všeobecných smluvních podmínek „Technické parametry Služby“. V případě, že byla
Poskytovateli v souvislosti s plněním povinnosti zajištění služby EPG udělena pokuta na základě
správního deliktu, který byl prokazatelně zaviněn Provozovatelem, je Poskytovatel oprávněn
požadovat úhradu této pokuty po Provozovateli.
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6.

Smluvní strany se dohodly, na těchto kontaktních adresách, telefonních a faxových číslech a emailových adresách pro účely Smlouvy a výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy:
(a) Poskytovatel
Poštovní adresa: Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, k rukám
Petra Formánka
Tel.: +420 603 299 012
e-mail: formanek@pdtv.cz
(b) Provozovatel
Poštovní adresa, k rukám
Tel.: ___________, fax: ___________
e-mail: ___________

V.
Závazky smluvních stran při porušení této smlouvy
1.

Smluvní strana, která porušila tuto Smlouvu (za porušení Smlouvy se považuje i nepravdivé
prohlášení Smluvní strany), je povinna, bez ohledu na jakoukoliv jinou sankci, odstranit na své
náklady důsledky vyplývající ze všech skutečností, které zakládají porušení této Smlouvy.

2.

Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly na definicích podstatného porušení
povinností uvedených v této Smlouvě, po jejichž prokázání je kterákoliv Smluvní strana
oprávněna odstoupit od Smlouvy (čl. 7. odst. 7.4.5. Všeobecných smluvních podmínek). Smluvní
strany tím vylučují odstoupení od této Smlouvy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v této
Smlouvě.

3.

Podstatným porušením této Smlouvy Poskytovatelem se rozumí:

4.

(i)

prohlášení konkursu na majetek společnosti Poskytovatele soudem, vydání rozhodnutí
o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společnosti
Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu
proto, že majetek společnosti Poskytovatele byl zcela nepostačující, rozhodnutí
společnosti Poskytovatele nebo soudu o zrušení společnosti Poskytovatele, vstup
společnosti Poskytovatele do likvidace;

(ii)

případ, kdy Poskytovatel ztratí nebo mu nebude uděleno oprávnění, licence, souhlas
nebo nebude splňovat jiný obdobný předpoklad spočívající v udělení oprávnění,
licence nebo souhlasu a takové oprávnění, licence nebo souhlas bude nezbytný pro
poskytování Služeb dle této Smlouvy a nedostatek takového oprávnění, licence či
souhlasu neodstraní Poskytovatel ani v přiměřené lhůtě (která nebude kratší než 30
dnů) poskytnuté písemně Poskytovateli Provozovatelem.

(iii)

případ, kdy Poskytovateli doručí jeho smluvní partner písemnou výpověď z jejich
vzájemného smluvního vztahu

Podstatným porušením této Smlouvy Provozovatelem se rozumí:
(i)

prodlení Provozovatele s úhradou ceny za poskytované Služby po dobu delší než třicet
(30) dnů po dni splatnosti faktury, přičemž Provozovatel i přes písemnou výzvu
k zaplacení, zaslanou Poskytovatelem po uplynutí splatnosti faktury, do 30 dnů od
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doručení této výzvy doporučenou poštou Provozovateli, dlužnou částku nebo její část
neuhradil;
(ii)

prohlášení konkursu na majetek společnosti Provozovatele soudem, vydání rozhodnutí
o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společnosti
Provozovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu
proto, že majetek společnosti Provozovatele byl zcela nepostačující, rozhodnutí
společnosti Provozovatele nebo soudu o zrušení společnosti Provozovatele, vstup
společnosti Provozovatele do likvidace;

(iii)

případ, kdy Provozovatel ztratí nebo mu nebude uděleno oprávnění, licence, souhlas
nebo nebude splňovat jiný obdobný předpoklad spočívající v udělení oprávnění,
licence nebo souhlasu a takové oprávnění, licence nebo souhlas bude nezbytný pro
využívání Služeb dle této Smlouvy a nedostatek takového oprávnění, licence či
souhlasu neodstraní Provozovatel ani v přiměřené lhůtě (která nebude kratší než 30
dnů) poskytnuté písemně Provozovateli Poskytovatelem;

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem ____________.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 5. 01. 2020 ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
V případě prodloužení individuálního oprávnění vydané Českým telekomunikačním úřadem, na
jehož základě je Poskytovatel oprávněn poskytovat službu, se platnost smlouvy automaticky
prodlužuje do doby platnosti nově vydaného individuálního oprávnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření Smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo
náležité schváleno příslušnými orgány Smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami
a ostatními vnitřními předpisy Smluvních stran, a nevyžaduje a nebude vyžadovat další souhlas či
schválení.
4. Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související, které nejsou veřejné ze zákona, mají
důvěrný charakter a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez písemného souhlasu druhé
Smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění
těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních
předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné. V případě poskytnutí či zpřístupnění
informací některou ze Smluvních stran jakémukoli zástupci se tato Smluvní strana zavazuje
zajistit povinnost ochrany informací příslušným zástupcem alespoň v rozsahu a za podmínek,
vyplývajících z tohoto ujednání. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší jakékoli
ustanovení Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu
ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového
porušení, vyjma porušení mlčenlivosti týkající se ceny za poskytování Služeb. V případě, že
některá ze Smluvních stran poruší ujednání této Smlouvy o mlčenlivosti týkající se ceny za
poskytování Služeb, je tato Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu
ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tím není dotčeno právo Smluvních
stran domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu z důvodu porušení povinností
Smluvních stran vyplývajících z tohoto ujednání.
5. Pokud některé z ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných
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ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a
smyslu původního ustanovení.
6. Jestliže vyšší moc omezí trvání nebo rozsah poskytovaných Služeb podle čl. II. této Smlouvy, jsou
obě Smluvní strany zproštěny svých závazků po dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci.
7. Smlouva a vztahy ze Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
8. Smlouva může být měněna pouze písemnou formou se souhlasem obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva nebyla vyjednána pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují svoje podpisy.
10. Smlouva obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace nadstandardních služeb
Příloha č. 2 - Cena za služby
Příloha č. 3 - Osvědčení o registraci komunikační činnosti č. 3298
Příloha č. 4 - Licence Provozovatele
11. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
V Praze dne ____________

____________________________

____________________________

Poskytovatel

Provozovatel

-6-

Příloha č. 1
Specifikace nadstandardních služeb
(a) DVB podtitulkování
Vložení skrytého podtitulkování do programového streamu Provozovatele na základě dodaných dat
nebo automatickou extrakcí z teletextového skrytého podtitulkování.
Specifikace dodávaných dat: _________________
(b) Další zvukové páry, včetně možnosti navýšení bitového toku a vícekanálového zvuku
Vložení dalšího dodávaného zvukového stereopáru nebo vícekanálového zvuku ve formátu Dolby
Digital do programového streamu Provozovatele.
Bitový tok vícekanálového zvuku: _________________
Navýšení bitového toku základního zvukového stereopáru: _________________
(c) Zajištění regionálních vstupů s automatickým či dálkovým přepojováním
Zdrojové kódování regionálního programu.
Remultiplexing centrálních programů.
Vložení (splicing) regionálního programu.
Vložení regionální verze EPG.
(d) Rozšířené EPG
Obsah rozšířeného EPG: _________________
Dlouhý popis pořadu, PDC.
Bitový tok pro rozšířené EPG: _________________
(e) Podmíněný přístup včetně kódování a správy předplatitelů
Scramblování programových toků (Kódování pro podmíněný přístup).
Správa předplatitelů.
(f) Privátní datové služby
_________________
(g) Dodatečné interaktivní datové off-line a on-line služby spojené i nespojené s televizním
vysíláním ve standardu MHP včetně zajištění služeb zpětného směru.
Vkládání služby MHP do vysílaného transportního toku.
Generování interaktivních služeb MHP.
Tvorba (zajištění tvorby) Interaktivních služeb.
Zajištění komunikačních služeb zpětných směrů.
(h) Dodatečné interaktivní služby Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) spojené
s televizním vysíláním v souladu s normou ETSI TS 102 796.
Vkládání AIT tabulky do vysílaného televizního programu.
Řízení priorit v případě více aplikaci v jednom televizním programu
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Příloha č. 2

Cena za Služby

(*) Základní měsíční cena za šíření televizního signálu v SD rozlišení je 199 000,bitový tok video 2,8 Mb/s, zvuk 192 kb/s

(*) Základní měsíční cena za šíření televizního signálu v SD rozlišení je 120 000,bitový tok video 1,7 Mb/s, zvuk 128 kb/s

(*) Základní měsíční cena za šíření televizního signálu v HD rozlišení je 390 000,bitový tok video 5,5 Mb/s, zvuk 192 kb/s

Jednorázový poplatek za konfiguraci multiplexu 10 000,- Kč
* Cena je uvedena v korunách českých a platí do doby dle ustanovení čl. 6, odst. 2 Smlouvy.
Cena odpovídá poskytování služby v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 1, písmeno a). Cena uvedená v této
Příloze bude počínaje dnem __________ každý rok podléhat indexaci na základě míry inflace vyjádřené
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým
statistickým úřadem. Smluvní strany se dohodly, že cena za Služby se zvyšuje podle tohoto ustanovení vždy od
měsíce následujícího po měsíci, v němž Poskytovatel doručil Provozovateli oznámení o zvýšení ceny za
Služby; Poskytovatel v takovém oznámení uvede novou výši ceny za Služby a doručí Provozovateli znění
Přílohy č. 2 v novém znění, která se jejím doručením Provozovateli stává nedílnou součástí této Smlouvy.
Indexaci podle tohoto ustanovení podléhají vždy aktuální ceny ve smyslu tohoto ustanovení.

(**) Základní měsíční cena za šíření rozhlasového signálu je:
96 kb/s
128 kb/s
160 kb/s
192 kb/s
256 kb/s

–
–
–
–
–

5 000,6 600,8 200,9 800,13 000,-

Jednorázový poplatek za konfiguraci multiplexu 5 000,- Kč
** Cena je uvedena v korunách českých a platí do doby dle ustanovení čl. 6, odst. 2 Smlouvy.
Cena odpovídá poskytování služby v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 1, písmeno a). Cena uvedená v této Příloze
bude počínaje dnem __________ každý rok podléhat indexaci na základě míry inflace vyjádřené přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým
úřadem. Smluvní strany se dohodly, že cena za Služby se zvyšuje podle tohoto ustanovení vždy od měsíce
následujícího po měsíci, v němž Poskytovatel doručil Provozovateli oznámení o zvýšení ceny za Služby;
Poskytovatel v takovém oznámení uvede novou výši ceny za Služby a doručí Provozovateli znění Přílohy č. 2
v novém znění, která se jejím doručením Provozovateli stává nedílnou součástí této Smlouvy. Indexaci podle
tohoto ustanovení podléhají vždy aktuální ceny ve smyslu tohoto ustanovení.

Ceny za nadstandardní služby uvedené v Příloze č. 1 jsou smluvní podle rozsahu
požadavku Provozovatele.
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Příloha č. 3
Osvědčení o registraci komunikační činnosti č. 3298
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Příloha č. 4
Licence Provozovatele
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