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ZAVAZMA OBJEDNÁVKA p r o  s p o n z o r o v á n í  p o ř a d ů  a  p r o g r a m ů  v

TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

Dodavatel ("Česká te levize"!:___________  Zadavatel:__________________________

Smlouva č.: 1980051

Česká televize

IČO: 27383

DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 
1132/4, 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

Pešková Dana,
vedoucí prodeje 

komerčních produktů

Webfarm s.r.o.

IČO: 25422375

DIČ: CZ25422375

Sídlo: Masarykova třída 2416/56, 
415 01 Teplice

vedená u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem C17297

bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 2300842196/2010

zastoupena:

62019E0051

Specifikace sponzorování:
Pořad: 
Termín: 

Sponzorský vzkaz:
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Smlouva č.: 1980051

Seznam vzkazů:

Program Datum Orientační čas Produkt Stopáž Kód breaku Název breaku 

Sponzorský vzkaz, který bude zařazen do vysílání, podléhá konečnému schválení České televize. 

Plánovaný rozsah období vysílání: 

Ceníková cena bez DPH: 

Sleva: 

Cena kampaně bez DPH (Odměna bez DPH): 99.000 Kč

Výše odměny se rozumí po odečtení všech slev.
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Smlouva č.: 1980051

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.

Daňové doklady budou označeny „Neplatit -  zápočet".
• Faktury po splatností se až do 31.8.2019 nebudou vymáhat.
• Smluvní strany se dohodly na započtení vzájemného plnění dle Smlouvy ve výši, ve které 
se kryjí.
• Nesplnění podmínek výše uvedených může být pro Českou televizi důvodem k odstoupení 
od této Smlouvy.

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

Nedílnou součástí této O b jednávky (Sm louvy) jsou Všeobecné sm luvní podm ínky pro 
sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. Zadavatel tímto potvrzuje, 
že se seznámil s těmito Všeobecným i smluvním i podmínkami pro sponzorování pořadů a 
programů v televizním vysílání České televize, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

Zadavatel tímto potvrzuje, že jsou mu známy všechny výrazy (jakož i jejich význam) užité ve 
Všeobecných smluvních podmínkách pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání 
České televize a všechna ustanovení Všeobecných smluvních podmínek pro sponzorování 
pořadů a programů v televizním vysílání České televize (a to zejména čl. 4; čl. 5; čl. 6, čl. 7; čl. 8; 
čl. 9; čl. 10, čl. 11) bylo možné rozumně očekávat.

V Praze dne: t y -  V ______________ dne_______________

Česká televize Webfarm s.r.o.

vedoucí prodeje komerčních 
produktů
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