
CD Česká televize

Dodavatel:
Eurovision Services SA 
L’Ancienne Route 17A 
Postal Box 45
1218 LE GRAND-SACONNEX 
SCHWEIZ 
Datum narozeni:

 
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 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 205047

Objednávka
Číslo objednávky:
4500891619
Kontaktní osoba/Telefon/Mobíl:

 

Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondencí.
Místo plnění určuje objednatel.
Objednatel tímto objednává následující: 
signály z 

Pol. Materiál/Služba Označení/Specifikace Číslo pořadu/zakázky
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Termín plnění/dodání Cena pol. bez DPH

1 2545. TRASY - JEDNORÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 21947129101/0001

Služba   

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí bez DPH: 

Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat shora sjednaný objem objednaného plněni, s čímž dodavatel výslovně souhlasí. Sjednává se, že dodavatel 
poskytne objednateli objednané plnění pouze v objemu určeném pokyny objednatele. Dále se sjednává, že objednateli náleží cena podle skutečného 
objemu řádně poskytnutého plnění.

Cena je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem, a to po poskytnutí plnění. Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na 
ceny za jednotlivá plnění.

Fakturu zašle dodavatel objednateli do 3 pracovních dnů po poskytnutí plnění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to na 
účet uvedený dodavatelem na faktuře.

Dodavatel se zavazuje uvádět na všech fakturách svůj daňový domicil. Dodavatel, jehož sídlo je v Evropské unii, se dále zavazuje uvádět na všech 
fakturách své platné číslo DPH. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli originál daňového domicilu a zároveň prohlašuje, že je skutečným vlastníkem 
příjmů vyplývajících z této smlouvy. Příjem dodavatele podléhá srážkové daní z příjmu na území ČR na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění uzavřené mezi Českou republikou a zemí, ve které má dodavatel své sídlo.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené zákonem a/nebo touto smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené fakturyobjednateli.

Využije-li dodavatel možnosti zaslat objednateli fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze svée-mailové adresy na e-mailovou 
adresu objednatele: faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele, což 
je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, kdy nebude faktura 
obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedenynesprávné a/nebo neúplné údaje, a také v případě zasláníopravné faktury.

odavatel (v případě dodavatele - právnické osobyjakákoli fyzická osoba, kterou plní své závazky z této smlouvy) jakoukoli tvůrčí činností
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]  Česká televize

Objednávka
Číslo objednávky:
4500891619
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

 

Dodavatel:
Eurovision Services SA 
L’Ancienne Route 17A 
Postal Box 45
1218 LE GRAND-SACONNEX 
SCHWEIZ

Celková hodnota bez DPH  

na základě této smlouvy vytvoří pro objednatele autorské dílo, popřípadě umělecký výkon (dále společně jen "Dílo"), nebo je-li předmětem této smlouvy 
dodání Díla, tímto dodavatel poskytuje objednateli okamžikem odevzdání Díla výhradní oprávnění (licenci) k užití Díla nebo kterékoli jeho části všemi 
způsoby užití, na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu a bez jiného omezení, zejména územního, jazykového, technologického, množstevního, 
formátu či účelu užití, a to vše v původní podobě nebo po zpracování, přetvoření či jiné změně, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným 
autorským dílem či prvky, resp. při užití (včetně zařazení do) audiovizuálního díla (tj. jako díla audiovizuálně užitého) nebojiného zvukově obrazového 
záznamu či autorského díla anebo při užití (včetně zařazení do)zvukového záznamu nebojiného materiálu; dodavatel dále uděluje objednateli svolení (i) k 
dokončení nebo ke zpracování, přetvoření či jiné změně Díla, resp. kterékoli jeho části, (ii) ke spojení Díla, resp. kterékoli jeho části, s libovolným 
autorským dílem nebo prvkem, (iii) k zařazení Díla, resp. kterékoli jeho části, do libovolného audiovizuálního díla nebojiného zvukově obrazového 
záznamu či autorského díla anebo souboru, zvukového záznamu nebo jiného materiálu a (iv) k zaznamenání Díla na zvukově obrazový nebo zvukový 
záznam, včetně dabování a opatření titulky, a to vše beze změny nebo po dokončení, resp. po zpracování, přetvoření či jiné změně Díla nebo kterékoli 
jeho části (tato svolení je  objednatel oprávněn využít sám i prostřednictvím třetí osoby), přičemž dodavatel poskytuje objednateli výhradní oprávnění 
takto Dílo, resp. kteroukoli jeho část, dále užít v rozsahu dle tohoto odstavce a dále uděluje objednateli též svolení ke zveřejnění Díla nebo kterékoli jeho 
části a souhlasí, že objednatel není povinen při zveřejnění a následném užití Díla, resp. jeho části, uvádět jméno autora Díla, resp. též obchodní firmu či 
název dodavatele - právnické osoby (to vše dále jen "Licence").Sjednává se, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta veshora sjednané ceně a činí 
30 % z této ceny. Strany souhlasně prohlašují, že vzhledem ksmyslu a účelu této smlouvy, kterým je spolupráce související s přípravou, výrobou a/nebo 
distribucí programového obsahu objednatele, na což objednatel vynaloží značné náklady, není Licence s ohledem na jeho oprávněné zájmy poskytnuta 
na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu bez vážného důvodu. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen Licenci využít. Objednatel není povinen 
poskytnout dodavateli tzv. volnou rozmnoženinu Díla. Objednatelje oprávněn oprávnění a svolení tvořící součást Licence zcela nebo zčásti bez dalšího 
poskytnout třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí, resp. poskytování (zcela nebo zčásti). Objednatel je též oprávněn oprávnění tvořící 
součást Licence zcela nebo zčásti bez dalšího postoupit třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu postoupení, resp. postupování (zcela nebo zčásti). 
Dodavatel garantuje, že je oprávněn Licenci objednateli poskytnout v rozsahu sjednaném v tomto odstavci. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo bude bez 
jakýchkoli právních vad a právních nároků třetích osob. Pokud by objednateli vznikla škoda a/nebo jiná újma z důvodu právnívady Díla a/nebo právního 
nároku třetí osoby ve vztahu k Dílu, je mu dodavatel povinen újmu bez zbytečného odkladu nahradit.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny 
především dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení sporu,budou k jeho řešení příslušné soudy České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této 
smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Pro případ, že tato smlouva podléhá zákonné povinnosti uveřejnění, je ČT oprávněna k jejímu uveřejnění postupem podle zákona s tím, že budou-li v této 
smlouvě určité informace označeny žlutou barvou, budou tyto informace znečitelněny (např. z důvodu obchodního tajemství).
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