
o Česká televize

Dodavatel:
Drápal Ota 
č.p. 200
512 51 Košťálov
IČO:75861283 DIČ:  
Zápis ve veř. rej./jiné ev.:

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: 153707

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500891596/05.06.2019 
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 
 

Číslo objednávky, pořadu/zakázky a fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění určuje objednatel.
Objednatel tímto objednává následující službu (popř. činnost - dále jen "služba"),
a to v následujícím maximálním předpokládaném rozsahu: Měna: CZK
Grafik
Nákladové středisko: 2251 - Design a vývoj NM 
Kontaktní osoba:

Pol. Služba/Činnost
Objedn.množ Jedn.

Označení
Cena za jedn.

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

1 900810 Grafik

2 900810 Grafik

3 900810 Grafik

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: 150.000,00

Shora sjednaná specifikace objednané služby představuje rámcové vymezení její náplně, přičemž dodavatel se zavazuje službu objednateli poskytnout 
(poskytovat) podle zadání a dispozic objednatele.

Objednatel i dodavatel je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu vypovědět smluvní vztah založený mezi objednatelem a dodavatelem 
touto objednávkou, a to ve formě písemné výpovědí a s účinností ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Objednatel a dodavatel se dohodli, že v každé položce shora sjednané specifikace objednané služby (dále jen "Položka") je (i) v kolonce "Objednané 
množství" sjednán předpokládaný maximální časový rozsah poskytování služby objednané v dané Položce po celou dobu, na kterou se tato služba 
objednává (dále jen "Objednané množství"), a (ií) v kolonce "Cena položky bez DPH" je sjednána maximální předpokládaná cena plnění bez DPH 
příslušející dodavateli za poskytování služby objednané v dané Položce za celou dobu, na kterou se tato služba objednává (dále jen "Cena Položky").

Dodavateli náleží cena plnění podle skutečného objemu řádně poskytnuté služby. Objednatel a dodavatel se však dohodli, že dodavateli vznikne právo na 
cenu plnění za celou dobu poskytování služby objednané v dané Položce maximálně ve výši Ceny Položky (která odpovídá Objednanému množství), a to 
za veškerou službu poskytnutou dodavatelem objednateli po celou dobu, na kterou byla v dané Položce objednána, bez ohledu na skutečný objem 
poskytnuté služby; objednatel a dodavatel pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že dodavatel je povinen poskytovat službu bez výhrad i 
po překročení Objednaného množství. Dodavatel je povinen vést evidenci o poskytnuté službě, a to ve formě denních přehledů obsahujících časový 
rozsah a stručný popis poskytnuté služby (dále jen "Evidence"). Dodavatel se zavazuje, že bude v Evidenci uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné údaje o 
poskytnuté službě. Evidence za každý kalendářní měsíc, v němž dodavatel poskytl službu objednateli na základě této objednávky, podléhá schválení 
oprávněného pracovníka objednatele.

Shora sjednaná cena plnění zahrnuje úhradu veškerých nákladů vynaložených dodavatelem v souvislosti s poskytováním shora sjednané služby a 
dodavatel nemá právo na žádnou další odměnu nad rámec shora sjednané ceny plnění.

Cena plnění bude dodavateli hrazena měsíčně zpětně na základě faktur vystavených dodavatelem vždy nejdříve k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce, přičemž přílohou každé faktury musí být úplná Evidence za příslušný kalendářní měsíc, schválená oprávněným pracovníkem 
objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře. Cena plnění se navýší o DPH ve výši dle platné zákonné sazby a cena 
plnění navýšená o DPH musí být uvedena na faktuře, je-lí dodavatel plátcem DPH nebo stane-li se jím v průběhu účinností smluvního vztahu založeného
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Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500891596/05.06.2019
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 
 

Dodavatel: 
Drápal Ota 
č.p. 200
512 51 Košťálov

Celková hodnota bez DPH CZK 150.000,00

touto objednávkou; dodavatel je povinen objednatele neprodleně informovat, že se stal plátcem DPH.

Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). Objednatel je oprávněn za dodavatele uhradit DPH ze 
zdanitelného plnění dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce 
daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH dodavateli. Pokud objednatel postupuje dle 
předchozí věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH dodavateli. Dodavatel se dále zavazuje objednatele předem prokazatelně 
písemně informovat o připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. 
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to na účet uvedený dodavatelem na faktuře. Objednatel a dodavatel se dohodli, že dnem 
úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ni budou 
uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo v průběhu účinnosti smluvního vztahu založeného touto objednávkou využije možnosti zasílat faktury 
(daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu objednatele: 
faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele, což 
je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručeni se použije i v případě, nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

V případě prodlení dodavatele s poskytnutím objednaného plnění je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny 
neposkytnutého plněni za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

Objednatel a dodavatel nepředpokládají, že by výsledek činnosti dodavatele dle této objednávky mohl být chráněn právem duševního vlastnictví. Avšak 
pro případ, že tomu tak bude, tj. pro případ, že dodavatel jakoukoli tvůrčí činností na základě této objednávky vytvoří pro objednatele autorské dílo, 
popřípadě umělecký výkon, jakožto předmět ochrany podle autorského práva (dále společně jen "Dílo"), tímto dodavatel poskytuje objednateli okamžikem 
vytvoření Díla výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo či kteroukoli jeho část užít, zejména samostatně nebo při užití libovolného audiovizuálního díla 
nebo zvukově obrazového záznamu či zvukového záznamu anebo jiného autorského díla čl projektu, resp. jejich části, v původní podobě nebo ve 
zpracované, přetvořené či jinak změněné podobě, a to všemi známými způsoby užití i jako díla audiovizuálně užitého a v neomezeném rozsahu, zejména, 
nikoli však výlučně, bez omezení územního, jazykového, technologického, účelu čl množstvím užití (dále jen "Licence"). Dodavatel dále uděluje 
objednateli svoleni k následujícímu užití Díla: zpracování, přetvoření či jiná změna Díla či kterékoli jeho části třetí osobou, dále spojení Díla či kterékoli 
jeho části s jiným autorským dílem či kteroukoli jeho částí nebo s jinými prvky, zařazení Díla či kterékoli jeho části do díla souborného, zařazení Díla či 
kterékoli jeho části do libovolného audiovizuálního díla nebo zvukově obrazového záznamu čl zvukového záznamu, popřípadě též jiného autorského díla, 
zaznamenání Díla či kterékoli jeho části na zvukový čí zvukově obrazový záznam, včetně dabování a opatření titulky, a to vše beze změny nebo po 
zpracování, přetvoření či jiné změně Díla či kterékoli jeho části, a dále ke zveřejněni Díla či kterékoli jeho části, přičemž dodavatel souhlas! s tím, že 
objednatel není povinen při zveřejnění nebo užití Díla čl kterékoli jeho části uvádět jeho jméno (dále jen "Svolení"). Objednatel a dodavatel se dohodil, že 
v případě vytvoření Díla dodavatelem je shora sjednaná cena plnění tvořena z 30 % odměnou za provedení činnosti a z 70 % odměnou za poskytnutí 
výhradni Licence a udělení Svolení. Licenci poskytuje dodavatel jako výhradní a na celou dobu trváni autorskoprávní ochrany; objednatel a dodavatel 
souhlasně prohlašují, že vzhledem k smyslu a účelu této objednávky, kterým je založeni spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem souvisejíc! s 
přípravou, výrobou a/nebo distribuci programového obsahu objednatele, na což objednatel vynaloží značné náklady, není Licence dle tohoto ujednání s 
ohledem na oprávněné zájmy objednatele poskytnuta na dobu autorskoprávní ochrany bez vážného důvodu. Licence a Svolení opravňují objednatele I 
třetí osoby odvozující svá práva od objednatele k užití Díla jakýmkoli technologickým postupem v jakémkoli množství a formátech a v neomezeném počtu 
užití. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen Licenci využít. Objednatel je oprávněn nabytá oprávnění tvořící součást Licence, jakož i ostatní nabytá 
oprávnění tvořící součást Svolení poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě nebo postoupit Licenci, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlícence i 
dalšímu poskytnuti oprávnění tvořících součást Svolení nebo k dalšímu postoupení Licence.

Pro případ, že dodavatel jakoukoli tvůrčí činností na základě této objednávky vytvoří pro objednatele Dílo, dodavatel se zavazuje, že Dílo vytvoří 
samostatnou činností, že k jeho vytvoření neužije bez předchozího písemného pokynu či souhlasu objednatele jiného autorského díla a že Dílo bude bez 
jakýchkoli právních vad a právních nároků třetích osob. Dodavatel odpovídá za porušení práv jiných osob z průmyslového nebo duševního vlastnictví v 
důsledku využití oprávnění k užití jeho Díla objednatelem. Pokud by objednateli vznikla škoda a/nebo jiná újma z důvodu právních vad Díla, je dodavatel 
povinen takovou újmu objednateli bez zbytečného odkladu nahradit. Objednatel není povinen poskytnout dodavateli tzv. volnou rozmnoženinu Díla.

Dodavatel tímto uděluje objednateli (i) svolení k pořízení podobizen a/nebo fotografií a/nebo obrazových záznamů a/nebo zvukových záznamů a/nebo 
zvukově obrazových záznamů jeho osoby při poskytování služby a/nebo v souvislostí s poskytováním služby (to vše dále jen "Záznam"), dále (II) svolení k 
libovolnému použití každého Záznamu či kterékoli jeho části pro účely propagace objednatele a/nebo činnosti objednatele a/nebo výsledků činnosti 
objednatele, zejména k výrobě libovolných audiovizuálních děl, zvukově obrazových záznamů, zvukových záznamů, jiných autorských děl a/nebo jiných 
materiálů určených pro takovou propagaci, a (iii) svolení k použití každého Záznamu nebo jeho částí čí částí jako součásti audiovizuálních děl, zvukově 
obrazových záznamů, zvukových záznamů, jiných autorských děl a/nebo jiných materiálů určených pro výše specifikovanou propagaci všemi způsoby 
užití bez jakéhokoli omezení, a to vše bez jakýchkoli finančních nároků dodavatele vůči objednateli nad rámec shora sjednané ceny plnění. Dodavatel
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Objednávka Dodavatel: 
Drápal Ota 
č.p. 200
512 51 Košťálov

Číslo objednávky/datum:
4500891596/05.06.2019 
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 

Celková hodnota bez DPH CZK 150.000,00

uděluje objednateli svoleni uvedené v bodu (i) předchozí věty na dobu určitou do dne ukončení poskytováni služby objednateli na základě této
objednávky. Dodavatel uděluje objednateli svoleni uvedená v bodu (ii) a (iii) věty první tohoto odstavce na dobu určitou v trvání 50 let ode dne pořízeni 
daného Záznamu, přičemž tato doba se automaticky prodlužuje o dalších 10 let, a to i opakovaně, pokud dodavatel či jiná k tomu oprávněná osoba

postupovat způsobem nepoškozujícím oprávněné zájmy dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo před nabytím 
účinnosti této smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za 
plněni podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily 
Informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvni strany odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto objednávku je oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejněni této objednávky ze 
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

nesdělí písemně čT před uplynutím dané doby, že si nepřeje další trváni uvedených svoleni. Při pořizováni Záznamu a jeho použiti je objednatel povinen

Jméno:

Funkce:

Česká televize

Denisa Kollárová 

ředitel divize maří

Jméno:

Dodavatel

Funkce:

J)írâ<K. i

Drápal Ota

Místo: Praha Místo:

Datum: A0-6- 2o H Datum:
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