
Smlouva č.: 1950168

6301950168

ZAVAZNA OBJEDNÁVKA UMÍSTĚNI PRODUKTU V POŘADECH
V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

Dodavatel ("Česká televize"):

Česká televize

IČ: 27383
DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

zřízena na základě zákona č. 483/1991 
Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

zastoupena
Josef Vlček, 

vedoucí obchodu

Zadavatel:

MindShare, s.r.o.

IČ: 62907999
DIČ: CZ62907999

Sídlo: Školská ul.28/693, 110 00 
Praha 1

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 
34601

bankovní spojení: Citibank
číslo účtu: 2032730218/2600

zastoupena:

Klient:

obchodní firma: 
IČ: 
sídlo: 

Specifikace umístění produktu

Plánovaný rozsah období vysílání:
Cena kampaně bez DPH (Odměna bez DPH): 500.000 Kč
Výše odměny se rozumí po odečtení všech slev.
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V případě prodlení s úhradou Odměny je Česká televize jednak oprávněna účtovat k dlužné 
částce úrok z prodlení ve výši 0,03% dlužné částky za každý započatý den prodlení až do 
zaplacení, jednak je Česká televize oprávněna odstoupit od Smlouvy a/nebo požadovat smluvní 
pokutu ve výši Odměny, přičemž nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

Odměna je splatná na základě faktury - daňového dokladu.

Smluvní strany ujednaly, že obsah této smlouvy se považuje za důvěrný, stejně jako všechny 
informace, včetne informací o AVD a průběhu jeho realizace, které vejdou ve známost smluvních 
stran v souvislosti s plněním této smlouvy, a smluvní strany nejsou oprávněny sdělovat takové 
informace jakýmkoli způsobem, včetně elektronických sociálních sítí (např. Facebook, Twitter), 
bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, s výjimkou případů,. kdy tak činí 
ČT v souvislosti s propagací (promotion) svou a/nebo AVD, popřípadě kdy tak činí ČT v souvislosti 
s přípravou, výrobou a/nebo distribucí svého programového obsahu nebo kdy tak stanoví právní 
předpis či vykonatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu anebo kdy tak smluvní strana činí 
vůči osobě, která je vázána zákonnou povinností mlčenlivosti (tj. vůči advokátovi, daňovému 
poradci). Porušení tohoto odstavce ze strany klienta se vždy považuje za její podstatné porušení, 
v  případě porušení jakékoliv povinnosti klienta dle tohoto odstavce je ČT oprávněná po Klientovi 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč; zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo ČT na úhradu vzniklé újmy.

Ustanovení této Smlouvy nahrazují veškeré dřívější smlouvy nebo dohody (stejného čísla) 
smluvních stran o stejném předmětu plnění.

Nedílnou součástí této Objednávky (Smlouvy) jsou Všeobecné podmínky pro umísťování produktů 
v pořadech v televizním vysílání České televize. Zadavatel tímto potvrzuje, že se seznámil s 
těmito Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je  dodržovat.

Zadavatel tímto potvrzuje, že jsou mu známy všechny výrazy Gakož i jejich význam) užité ve 
Všeobecných podmínkách pro umísťování produktů v pořadech v televizním vysílání České 
televize a všechna ustanovení Všeobecných podmínek pro umísťování produktů v pořadech v 
televizním vysílání České televize (a to zejména čl. 4; čl. 5; čl. 6; či. 7, čl. 8; či. 9; čl. 10) bylo 
možné rozumně očekávat.

v  7 W £  dne

Česká televize MindShare, s.r.o.

Josef Vlček, 

vedoucí obchodu
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C e n o vý  návrh  - PP

A g e n tu ra M in d S h a re , s .r .o .

M e d ia t y p / n a s a z e n í P o č e t  c e lk e m

Česká televize
Josef Vlček, vedoucí obchodu

MindShare, s.r.o.




