
4500781665Česká televize

Dodavatel:
Local Parks z.s.
Boží Dar 132 
362 62 Boží Dar 
IČO: 22908129 DIČ:
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Krajský soud v Plzni L 5884

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: 148025

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500781665/20.02.2017 
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

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

Pol. Materiál/Služba
Objedn.množ Jedn.

Označení/Specifikace Číslo pořadu/zakázky
Cena za jedn. Termín plnění/dodání Cena pol. bez DPH

1 3003. NÁJEM LOKACÍ (PLOCHY, PARKOVIŠTĚ ...) 

1 Pořad 53.000,00 28.02.2017-02.03.2017 53.000,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: 53.000,00

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. Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby a cena navýšená o DPH musí být uvedena na 
faktuře.

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"), tj. v registru plátců DPH; uvede-li dodavatel na faktuře 
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (N) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn 
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. 
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy 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. Splatnost faktury je 
30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to na účet uvedený dodavatelem na faktuře. Sjednává se, že dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. Fakturu doručí dodavatel objednateli do 3 pracovních dnů po poskytnutí plnění.

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

Sjednává se, že využíje-li dodavatel možností zaslat objednateli fakturu (daňový doklad) elektronickou poštou, je povinen jl zaslat 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 
doručení se použije í v případě, nebude-lí faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitostí nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v 
případě zasílání opravných daňových dokladů.

V případě, že dodavatel (v případě dodavatele - právnické osoby jakákoli fyzická osoba, kterou plní své závazky z této smlouvy) jakoukoli tvůrčí činností 
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 užiti 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 čl prvky, resp. při užití (včetně zařazení do) audiovizuálního díla (tj. jako díla audiovizuálně užitého) nebo jiného zvukově obrazového 
záznamu či autorského díla anebo při užití (včetně zařazení do) zvukového záznamu nebo jiného 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, (ili) k zařazení Díla, resp. kterékoli jeho části, do libovolného audiovizuálního díla nebo jiného zvukově obrazového
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I Česká televize

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500781665 / 20.02.2017
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

Dodavatel:
Local Parks z.s. 
Boží Dar 132 
362 62 Boží Dar

Celková hodnota bez DPH CZK 53.000,00

záznamu či autorského dila anebo souboru, zvukového záznamu nebo jiného materiálu a (iv) k zaznamenáni Dila na zvukově obrazový nebo zvukový 
záznam, včetné dabováni a opatřeni titulky, a to vše beze změny nebo po dokončeni, resp. po zpracování, přetvoření či jiné změně Dila 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 kezveřejnění Díla nebo kterékoli jeho 
části a souhlasí, že objednatel není povinen při zveřejněni a následném užití Díla, resp. jeho části, uvádět jméno autora Dila, resp. též obchodní firmu či 
název dodavatele - právnické osoby (to vše dále jen "Licence"). Sjednává se, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta ve shora sjednané ceně a čini 
30 % z této ceny. Strany souhlasně prohlašuji, že vzhledem k smyslu a účelu této smlouvy, kterým je spolupráce související s přípravou, výrobou a/nebo 
distribucí programového obsahu objednatele, na což objednatel vynalož! 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 využil Objednatel není povinen 
poskytnout dodavateli tzv. volnou rozmnoženinu Dila. Objednatel je oprávněn oprávnění a svolení tvořící součást Licence zcela nebo zčásti bez dalšího 
poskytnout třetí osobě, včetné oprávnění k dalšímu poskytnutí, resp. poskytování (zcela nebo zčásti). Objednatel je též oprávnén oprávněni tvořící 
součást Licence zcela nebo zčásti bez dalšího postoupit třetí osobě, včetné oprávnění k dalšímu postoupení, resp. postupováni (zcela nebo zčásti). 
Dodavatel garantuje, že je oprávnén Licenci objednateli poskytnout v rozsahu sjednaném v tomto odstavci. Dodavatel odpovidá 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 právní vady Díla a/nebo právního 
nároku třetí osoby ve vztahu k Dílu, je mu dodavatel povinen újmu bez zbytečného odkladu nahradit.

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 znečitelnény 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 oprávnén postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a tov době do 80 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době kuveřejnéní této smlouvy ze 
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podlezákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Potvrzení objednávky (přijetí nabídky objednatele) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Česká televize

Jméno: 

Funkce:

Místo: Praha

Datum:

Dodavatel

Jméno:

Funkce:

Místo:

Datum:

2. Da f
10.Z.\Í
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