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C J  Česká televize

Dodavatel:
PR02NAK Praha s.r.o 
Pikovlcká 244/17 
147 00 Praha 47
IČO: 27166392 DIČ: CZ27166392
Zápis ve veř. rej,/jiné ev.: Měst. soud Pra. sp. zn; C 101345

Objednatel:
Česká televize, Kavčt hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4 
Zřízená zákonem t. 483/1991 Sb„ o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Ing. Pavel Hanuš
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú : 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 119975

Fakturujte na: Česká televize, Kavčl hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 
Číslo objednávky a čisto fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plněni: Česká televize, Kavčl hory. Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
Požadovaná doba plněni: 09.05.2019 Měna: C2K

Pol. M aterlá l/S lužba Označeni Číslo pořadu/zakázky/IDEC
O bjedn.m nož Jedn. Cena za Jedn. Cena za položku

1 900132 DOD - dopravní značeni 1302808
Objednáváme u Vás přechodné dopravní značeni a zapůjčeni 420 ks oplocenek pro konáni akce "Den otevřených 
dveří v ČT" dne 8.5.2019, a to v  rozsahu Vaši cenové nabídky ze dne 25.4.2019.

Vyřizuje: 855/162/19
1 Služba 79.498,00 79.498,00

Objednávka
Číslo objedněvky/datum: 
4500886152/26.04.2019 
Objednávku vytvořlI/Telefon/MoblI:

Celková cena je  tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a čini (Kč bez DPH): 79.498,00
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví bu ď  fakturu na colkovou cenu nobo faktury na cony za jednotlivá  plněni.
Uvedená cena je  nejvýše přípustná a obsahuje veškoré náklady dodavatele spojené s realizaci předmětu p lněni. Cenu (+ případně přís lušnou DPHJ uhradí 
objednatel dodavate li na základě faktury (dále Jen "faktu ra” ) vystavená dodavatelem do 14 dnů od  oboustranného podpisu dodacího Mstu/poskytnuti 
plněni.
Dodavatel • p lá tce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem  dané způsobem um ožňujícím  dálkový p řis tup  ve sm yslu  zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vv zněni pozdějších předpisů (dále jen  "zákon o  DPH’'), tj. v  reg is tru  plátců DPH; u vo d e ll dodavatel na faktuře 
jiný než takový účet. Je objednatel dle svého výhradního uváženi oprávněn uhrad it dodavate li cenu b u ď ( l)  na účet zveřejněný správcem  daně způsobem 
um ožňujícím  dá lkový p řis tup  ve sm yslu zákona o DPH, nebo (II) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s Um, io  objednatel Jo zároveň oprávněn 
postupovat d le  následující věty; pokud objednatel takto  poslupujo, zanikne Jeho sm luvní závazok zaplatit cenu a částku odpovídajíc! DPH dodavateli. 
Objednatel Je oprávněn uhrad it za dodavatele DPH ze zdanltolného plněni dle sm luvního vztahu založeného to u to  objednávkou přím o příslušném u 
správci daně va sm yslu  zákona o DPH (tj. na účet správce daně): pokud objodnatel takto  postupuje, zanlkno Jolio sm luvní závazek zaplatit částku 
odpovídající DPH dodavateli.

Faktura * daňový doklad m usí obsahovat veškerá ná ležitosti vyžadovaná zákonem. Splatnost faktury Je 30 dnů ode dna doručen i O bjednateli, Nebude ll 
faktura obsahovat stanovené n á lo ž lto itl a/nebo v n l budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, )e objednate l oprávněn vrá tit lakovou fakturu 
dodavate li k dop lněn i a/nebo úpravě, a to  I opakovaně. V takovém případě se p řo ru if  běh Ihůty splatnosti a nová Ihúta sp la tnosti počne béžet okamžikem 
doručeni řádně doplněné o/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se. ta d u tío ll dodavatel zasílat nebo využije m ožnosti zasílal faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, Je povinen Je zasílat v PDF formátu 
zo svá e-m ailové adresy na e m a ilovou  adresu fQktury@ceskatelevize.cz. 2a don doručen i faktury (daňového dokladu) objednatBil se považuje den 
doručeni na o-m ailovou adresu objednatele, což Je zároveň považováno za souhlas s využitím této form y kom unikace.

Smluvní pokuta za prodleni s dohnu dodáni (odovzdánl) zbožl/s poskytnutím  plném  jo  stanovena ve výši za každý započatý den 
prodlení.

Při nedodržení term inu sp la tnosti faktury Je dodavatel oprávněn požadovat zaplaceni úroku 7 prodleni ve výši z dlužné 
částky za každý I započatý den prodleni.

Veškeré sm luvní poku ty jso u  splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné sm luvní strany k Jejich zaplaceni.

I
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C D  Česká televize

Objednávka Dodavatel:
PROZNAK Praha s.r.o 
Pikovická 244/17 
147 00 Praha 47

Číslo objednávky/datum: 
4500886152/26.04.2019 
Objednávku vytvořlI/Telefon/MoblI:

Celková hodnota bez DPH CZK 79.498,00

Dodavatel není oprávnén stanovit Jakékoli dalSI sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávnén Jakkoli m ín i l  nebo dop lňoval lo x l objednávky, zejména dop lňova l do nébo sm luvní pokuty nebo d a li l ustanoveni, pokud to  ty lo  
obchodní podm ínky výslovné n e p flp o u ité jl. Pokud dodavstol p řipo jí k objednávce své všeobecné obchodní podm ínky, beie na védoml a podáním 
nabídky souhlasí, že Jakékoli sm luvní pokuty, odstoupeni od sm louvy s Jiná ustanoveni z h o r lu jld  postaveni objednatele pro ti obchodním  podmínkám 
uvedeným v  lé to  objednávce nebo občanském u zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel p řipo jí k textu  objednávky své véeobecná obchodní podmínky, 
ntá v  připadá je jich  rozporu s obchodním i podmínkam i uvedenými v lé to  objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel sa zavazuje, fa  pII p lnén l předm élu této objednávky neumožni výkon nelegální práce vymezený v ustanoven i $ S plam. e) zákona č. 436/2004 
Sb., o  zam ěstnanosti, v platném znénl.

Sm luvní s trany se dohodly, že práva a povinnosti případné vzniklé z  p lnénl v rám ci předm élu této objednávky (sm louvy), k něm už doé lo před nabytím 
účinnosti té to  sm louvy, nahrazuji závazkom vzniklým  z této sm louvy. P ln in l v  rám ci předm élu tá lo  sm louvy před úč innosti tá to  sm louvy se povsžuje za 
plnénl podle lé to  sm louvy a práva a povinnosti z néj vznik lé  se řid l touto sm louvou.

Pro případ, že Jsou ve vyhotoveni té to  sm louvy oznaCeny žlutou barvou urCIté in form ace, sm luvní s írany prohlaáujl, že tak to  vo vzájemné shodé označily 
Informace, k teré budou zneCItelnény v  souladu se zákonem C. 34012016 Sb., o reg is tru  sm luv (dálo Jen "zákon o registru sm luv") Takto bylo oznaCsno 
zejména, n iko li v ia h  výluCné, obchodní tajem ství, Jehož utajeni sm luvní s trany odpovídajícím  zpúso b tm  za|léťujl. Tuto objednávku Je oprávnén postupem 
podle zákona o  reg is tru  sm luv uveře jn il pouze objednatel, a to  v dobé do 30 dnů od je jího uzavřeni. Nedojde-ll v té to dobé k uveřejnénl té to objednávky ze 
s trany objednatele, pak Je k je jím u uveře jnénl postupem podle zákona o reg is tru  sm luv oprávnéna kteráko li sm luvní strana.

Smluvní vztah založený touto objednávkou so ř id l právním  řádem Čoské republiky, zejména příslušným i ustanovením i O bčanského zákoníku.

Přijeti nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dne

Ing. Pavel Hanuš
ved. Oseku strategie a rozvoj, projektů

PROZNAK Praha s.r.o 
datum - doplní dodavalel
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