
Datum vystavení: 14.1.2019

Objednatel:
Pražská informační služba
Arbesovo nám. 70/4
150 00 Praha 5
IČ odběratele: 00064491
DIČ odběratele: CZ00064491
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 538011/0100

Dodavatel:
PRAHA TV s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 25830937
DIČ: CZ25830937
Bank.spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-1170590247/0100

Předmět objednávky:

Objednáváme odvysílání 20 sec. grafického reklamního spotu „Staňte se průvodcem". Spot vyrobí 
dodavatel.

Termín vysílání: 1.5.2019 - 30.6.2018 - 200 x dle přiloženého mediaplánu.

Fakturace bude probíhat měsíčně, podle schváleného mediaplánu a to vždy poslední den v měsíci až do 
vyčerpání celkové částky. Částka uvedena v objednávce je konečná.

Předpokládaná cena za vysílání od 1.5.2019 - 30.6.2019: 180 000,-Kč + DPH

Cena celkem: 180 000,-Kč + DPH tzn. 217 800,- Kč

Razítko a podpis objednatele

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné 
číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s §96 zákona 
235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazujeme si 
jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet 
místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu 
dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle §109aZDPH a zároveň bude touto 
úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
prodávajícím, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek." Zároveň bere na vědomí, že 
PRAHA TV s.r.o. je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.


