
C D  Česká televize 4500891066

Objednávka
Číslo objednávky:
4500891066
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory. Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb„ o České televizi.
Nezapisuje se do obchodního rejstříku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s„ Praha 4, č.ú.: 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 111524

Dodavatel:
ARES GROUP s.r.o.
Libuššská 189/12 
147 00 Praha 4 - Libuš 
IČO: 25790668 
DIČ: CZ25790668
Zápis ve veř. rej./jíné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 70532 
Telefort/mobil:  
E-maíl:  
Fax: 

Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plněni určuje objednatel.
Objednatel tímto objednává následující: Měna: CZK

Finální částka bude účtována podle skutečné odsloužených hodin.

Pol. Materíál/Služba
Objedn.množ Jedn.

Označení/Specifikace 
Cena za jedn.

Číslo pořadu/zakázky
Termín plnění/dodání Cena pol. bez DPH

1 3008. OSTRAHA NA LOKACÍCH

Služba 193.980,00 10.06.2019- 12.07.2019
 

193.980,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: 193.980,00

Objednatel s i vyhrazuje právo nevyčerpat shora sjednaný objem objednaného plněni, s  č im ž dodavatel výslovně souh las í. Sjednává se, že dodavatel 
poskytne objednateli objednané plněn i pouze v objemu určeném  pokyny objednatele. Dále se  sjednává, že objednateli nálež! cena podle skutečného 
objemu řádně poskytnutého plněni.

Cena je splatná na zák ladě faktury vystavené dodavatelem , a to po poskytnuti plněni. Dodavatel vystaví buď fakturu na ce lkovou cenu, nebo faktury na 
ceny za jednotlivá plněni.

Fakturu zaš le  dodavatel objednateli do  3 pracovn ích  dnů po  poskytnuti plněni. Sp la tnost faktury je  30 dnů ode dne jejího doručen i objednateli, a to na 
účet uvedený dodavatelem  na faktuře.
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Dodavatel:
ARES GROUP s r.o. 
Libuššská 189/12 
147 00 Praha 4 - Libuš

Celková hodnota bez DPH CZK 193.980,00

Objednávka
Číslo objednávky:
4500891066
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 
 

V připadá, že je dodavatel plátcem DPH, m usí faktura, kterou vystaví, sp lňovat nálež itosti daňového dokladu (dále jen "faktura") pod le zákona č. 235/2004 
Sb„ o  dani z  přidané hodnoty, ve znán i pozdějších předpisů  (dále jen "zákon o DPH").

Dodavatel - p látce D PH  navýší cenu o DPH a cena navýšená o  D PH  m usí být uvedena na faktuře.

V  případech, kdy může objednateli vzn iknout ručen i za nezap lacenou DPH ve sm ys lu  zákona o DPH, je objednatel bez da lš ího  oprávnén odvést za 
dodavatele DPH z fakturované ceny plněni prim o p řís lušném u sp rávc i daně ve sm ys lu  zákona o DPH (tj. na účet sp rávce  daně). T ím to postupem  zanikne 
objednateli jeho sm luvn í závazek zap latit dodavateli částku  odpovídajíc! DPH. O takové úhradě bude objednatel inform ovat dodavatele bez zbytečného 
odkladu, nejpozdějl do dvou pracovn ích  dnů od jejího provedeni.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené zákonem  a/nebo touto sm louvou a/nebo v nl budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakované. V  takovém případě se přeruší běh lhůty sp la tností a nová Ihúta 
sp latnosti započne běžet dnem doručen í řádně opravené faktury objednateli.

Využije-li dodavatel m ožnosti zas la t objednateli fakturu e lektron ickou poštou, je povinen jí zas la t v PD F formátu ze své e-mallové adresy na e m ailovou 
adresu objednatele: faktury@ceshatelevize.cz. Za den doručen í faktury objednateli se považuje den doručen i na e-m ailovou adresu objednatele, co ž 
je  zároveň považováno za souh las s využitím  této formy kom unikace. Stejný způsob  e lektron ického doručen i se použije i v případě, kdy nebude faktura 
obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v n i budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, a také v případě zas lán i opravné faktury.

V  připadá, že dodavatel (v případě dodavatele - právnické osoby jakáko li fyzická osoba, kterou p ln i své závazky z  této sm louvy) jakouko li tvůrči č innosti 
na základě této sm louvy vytvoř! pro objednatele autorské dílo, popřípadě um ělecký výkon (dále spo lečně jen "D ílo ”), nebo je-li předmětem této Sm louvy 
dodán í Díla, tímto dodavatel poskytuje objednateli okam žikem  odevzdáni Dila výhradní oprávněni (licenci) k u ž ili D ila nebo kteréko li jeho části všem i 
způsoby užití, na ce lou  dobu trváni majetkových práv k D ílu a bez jiného omezeni, zejména územ ního, jazykového, techno log ického, m nožstevního, 
formátu č i účelu užiti, a to vše v původni podobě nebo po zpracováni, přetvořeni č i jiné  zrněné, sam ostatně nebo v souboru  anebo ve spojen i s  Jiným 
autorským  dílem č i prvky, resp. při užiti (včetně zařazeni do) aud iov izuá ln ího d íla  (Ij. jako dila aud iovizuálně užitého) nebo jiného zvukově obrazového 
záznamu č i autorského d ila anebo při užiti (včetně zařazeni do) zvukového záznamu nebo jiného materiálu: dodavatel dále uděluje objednateli svo len i (i) k 
dokončen i nebo ke zpracováni, přetvořeni č i jiné změně Díla, resp. kterékoli jeho částí, (ií) ke spojen i Dila, resp. kterékoli Jeho části, s  libovolným  
autorským  dílem  nebo prvkem, (lil) k zařazeni D ila, resp. kterékoli Jeho části, do libovo lného audiov izuá ln ího díla nebo jiného zvukově obrazového 
záznamu č i autorského dila anebo souboru, zvukového záznam u nebo jiného materiá lu a (iv) k zaznamenáni D ila na zvukově obrazový nebo zvukový 
záznam, včetně dabováni a opatřeni titulky, a to vše beze zm ěny nebo po dokončeni, resp. po zpracován i, přetvořeni č i jiné  zm ěně D íla nebo kterékoli 
jeho části (tato svo len i je objednatel oprávněn využit sám  i prostřednictv ím  třetí osoby), přičem ž dodavatel poskytuje objednateli výhradní oprávněni 
takto Dflo, resp. kteroukoli jeho část, dále užit v rozsahu d le  tohoto odstavce a dále uděluje objednateli též svo len i ke zveřejněni D íla nebo kterékoli jeho 
části a souh las í, že objednatel není povinen při zveřejnění a následném  užiti D íla, resp. jeho části, uvádět jm éno autora Dila, resp. též obchodn í firm u či 
název dodavatele - p rávn ické osoby (to vše dále jen “ Licence"). Sjednává se, že odm ěna za poskytnuti L icence  je zahrnuta ve sho ra  sjednané ceně a č in í 
30 % z  této ceny. Strany souh lasně prohlašuji, že vzhledem  k sm ys lu  a účelu této sm louvy, kterým je  spo lupráce souvise jíc! s  přípravou, výrobou a/nebo 
d istr ibuc í program ového obsahu objednatele, na co ž  objednatel vynalož! značně náklady, není L icence  s ohledem  na jeho oprávněné zájmy poskytnuta 
na ce lou dobu trváni majetkových práv k D ílu bez vážného důvodu. Objednatel je oprávněn, n iko li však povinen L icen c i využít. Objednatel ncn i povinen 
poskytnout dodavateli tzv. volnou rozm nožen inu Dila. Objednatel je oprávněn oprávněni a svo len i tvořící součást L icence  zcela nebo zčásti bez da lš ího  
poskytnout tře li osobě, včetně oprávněni k da lš ím u poskytnuti, resp. poskytován í (zcela nebo zčásti). Objednatel je  též oprávněn oprávněni tvořic i 
součást L icence zce la  nebo zčásti bez da lš ího  postoup it třetí osobě, včetně oprávněni k da lš ím u postoupeni, resp. postupován i (zcela nebo zčásti). 
Dodavatel garantuje, že je oprávnén L icenc i objednateli poskytnout v rozsahu sjednaném  v tom to odstavci. Dodavatel odpovidá za  to, že D ílo  bude bez 
jakýchko li právních vad a právních nároků třetích osob. Pokud by objednateli vzn ik la  škoda a/nebo jiná újma z  důvodu právní vady D íla a/nebo právního 
nároku třetí osoby ve vztahu k Dílu, je  mu dodavatel povinen újmu bez zbytečného odkladu nahradit.

Sm luvn í strany se dohodly, že práva a pov innosti případně vzn ik lé  z p lněn i v rám ci předmětu této sm louvy, k němuž doš lo  před nabytím  účinnosti této 
sm louvy, nahrazuji závazkem  vzn ik lým  z této sm louvy. P lněn i v rám ci předmětu této sm louvy před úč innosti této sm louvy se  považuje za plněni pod le 
této sm louvy a práva a pov innosti z  něj vzn ik lé  se  ř id í touto sm louvou.

P ro  případ, že tato sm louva podléhá zákonné povinnosti uveřejněni, Je ČT  oprávněna k jejímu uveřejněni postupem  podle zákona s tlm, že budou-li v této 
sm louvě určité Informace označeny žlutou barvou, budou tyto in form ace znečite lněny (např. z  důvodu obchodn ího  tajemství).

Potvrzeni objednávky (přijeti nabídky objednatele) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

D D n c »n n c fD D n Q t r o n o  O / ^
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.eská televize

Objednávka
Číslo objednávky:
4500891066
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

Celková hodnota bez DPH CZK 193.980,00

Česká televize

Jméno: Denisa Kotlářova

Funkce: ředitel divize marketing a nová média

Místo Praha

Datum o k -06'

Dodavatel:
ARES GROUP s.r.o. 
Libuššská 189/12 
147 00 Praha 4 - Libuš

Dodavati
ARESGROUP |č AW9g6®Rfl4jKäKäC66&

Jméno

Funkce : 0 f C £  W tf

Místo

Datum:
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