
ID Česká televize
Objednávka

rámcové smlouvy
Číslo: OB JN-31900040

objednavatel dodavatel

Česká televize ELVIA - PRO, s.r.o.
Na Hřebenech I11132/4 U Elektry 203/8
140 70 Praha 4 - Kavči hory 19800 Praha - Hloubětin

IČ / DIČ: 00027383 /CZ00027383 IČ / DIČ:45243042/ CZ45243042

Fakturační adresa:
Česká televize, Televizní studio Brno
Trnkova 2345/117,628 00 Brno Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 -Městský soud v Praze: C6666

zřízena zákonem č. 483/1991 Sb„ o České televizi, nezapisuje 
se do obchodního rejstříku
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, 
číslo účtu: 5141152/0800

Kontaktni osoba: Číslo dodavatele: OP028107
Funkce: Tel:
Mail: Mail: 

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádéjte na všech fakturách a v korespondenci. 

Dodejte prosím na adresu: Televizní Studio Brno
Termin dodávky do 22.08.2019

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1091108 ze dne 15.08.2018 objednáváme následující:

Pol. Materiál/Služba Označeni Počet Mj Cena/mj Hodn. netto

1 Sony BCT-40SRL
Sony BCT - 40SRL

ks

2 Sony BCT-94SRL ks
Sony BCT - 94SRL

3 Sony BCT 124SRL
Sony BCT 124SRL

ks

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí bez DPH: 10 243,00

Měna: EUR

Závazné podmínky plněni neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodé, případně ve smlouvě 
na dílčí plněni uzavírané na základě této rámcové smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této 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 smluvní 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 
uzavřeni. Nedojde-ll 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.

Jméno: Ing.Ševčík Jiři
vedoucí ekonomiky a provozu
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