
CD Česká televize Objednávka
Číslo:OBJP-31900052

objednavatel dodavatel

Česká televize
Na Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4 - Kavčí hory 

IČ / D IČ :00027383 /CZ00027383

Fakturační adresa:
Česká televize, Televizní studio Brno 
Trnkova 2345/117, 628 00 Brno

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

Kontaktní osoba:  
Tel:
Mail: 

IMOS facility, a.s.
Gajdošova 4392/7 
61500 Brno -Ž id en ice

IČ / DIČ: 26907453 / CZ26907453

Zápis ve veř. rej./jlné ev.: 7-Kraj.soud v Brně sp.zn: B 4018

Číslo  dodavatele: OP051911
Kontaktní osoba:
Tel:
Mail:

Č ís lo  objednávky, název a č ís lo  pořadu/zakázky a č ís lo  fakturované po ložky uvádějte na všech  fakturách a v  korespondenci.
Místo plnění určuje objednatel.
Termín dodávky do: 

Objednatel tímto objednává následující: 
ubytování 

 

Sm luvní strany se dohodly, že informace, které jsou  v této sm louvě označeny žlutou barvou, se  považují za důvěrné (např. z 
důvodu obchodn ího tajemství) a žádná ze sm luvn ích  stran není bez předchozího písem ného souh lasu  druhé sm luvn í strany 
oprávněna tyto informace sdě lovat třetím  osobám , a to ani po ukončen í plnění této sm louvy č i ukončen í této sm louvy, s 
výjimkou informaci: (i) které ČT  sam a v obvyklém  rozsahu sdě lu je  třetím  osobám  v sou v is lo s t i s přípravou, výrobou, d istribucí 
a/nebo propagací svého program ového obsahu, k němuž se  vztahuje tato sm louva, a/nebo v sou v is lo stí se  svou  propagaci; (ii) 
které sm luvn í strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu; a (iii) které sm luvn í strana poskytne svým  odborným 
poradcům a/nebo jiným  spo lupracovn íkům  vázaným  zákonnou a/nebo sm luvn í pov inností m lčen livosti. Tato sm louva bude ČT 
uveřejněna postupem podle zákona s  tím, že inform ace označené žlutou barvou budou znečite lněny.

Cena dohodou, fakturace dle sku tečnosti pravide lně po 14 dnech. Sp la tnost faktury je 30 dn í od data doručen í do ČT.

Pořad.
č ís lo

Č ís lo
položky Název položky Počet Mj Cena/mj

Cena pol. 
bez DPH

UBYTO .VČ.PARKO VÁNÍ ATP ..PR AC .CESTY  

  

UBYTO .VČ.PARKO VÁNÍ ATP .,PR AC .CESTY  

  

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ A TP ..PR AC .CESTY  
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U BYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

 UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

UBYTO .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

U BYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

U BYTO VČ.PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

U BYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO Č.PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

 UBYTO .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

U BYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

U BYTO VČ.PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY
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UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ A TP .,PR AC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

UBYTO .VČ.PARKO VÁNÍ A TP ..PR AC .CESTY

UBYTO .VČ.PARKO VÁNÍ A TP ..PR AC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP .,PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

UBYTO . .VČ .PARKO VÁNÍ A TP ..PR AC .CESTY

UBYTO .VČ.PARKO VÁNÍ ATP ..PRAC .CESTY

UBYTOVÁNÍ-ZAMĚSTNANCI

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI

UBYTOVÁNÍ-ZAMĚSTNANCI

UBYTOVÁNÍ-ZAMĚSTNANCI

UBYTOVÁNÍ-ZAMĚSTNANCI
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UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 00

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 00

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI ,00

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI 

UBYTOVÁNÍ-ZAM ĚSTNANCI ,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí bez DPH: 1 544 200,00

Měna:CZK

Cena je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem, a to po poskytnuti plněni. 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.

V  případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“) podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Dodavatel -  plátce DPH navýší cenu o DPH a cena navýšená o DPH musí být uvedena na faktuře.

V  případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn 
odvést za dodavatele DPH z  fakturované ceny plněni přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce 
daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude 
objednatel informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

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 faktury objednateli.

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

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

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné 
shodě označily informace, které budou znečítelněny 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 utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem 
zajišťuji. Tuto smlouvu je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího 
uzavřeni. Nedojde-li v této době k uveřejnění této smlouvy ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona 
o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

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

Dne: U -

Jméno: Dvořák Petr 
Funkce: generální řediti 
Místo: Praha

-9-CD Česká televize
Kavčí hory 
Na Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Provozovatel:
IMOS facility, a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno 
IČ: 26907453 I DIČ: CZ26907453
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