
CJ Česká televize

Dodavatel:
MediaPort Pro, s.r.o.
Hradešínská 1928/67
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 65412788 DIČ: CZ65412788
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 44709
Teíefon/mobll:

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 100335

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4 
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba p lněn í:___ .___ ._______ - ____ .___ ._______  M ěna: CZK

Pol. Materiál/Služba
Objedn.množ Jedn.

Označení
Cena za jedn.

Číslo pořadu/zakázky
Cena za položku

1 900124
4 Služba

SW VocALing PRO 4 - New License 
7.700,00 30.800,00

2 900124
7 Služba

SW DTS Neural TM Surround Collection 
10.500,00 73.500,00

Objednávka
Číslo objednávky/daíum: 
4500785284/10.04.2017 
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí: 104.300,00
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.

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí 
objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího lístu/poskytnutí 
plnění.
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 (ii) 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 smluvního vztahu založeného touto objednávkou 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.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitostí vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Nebude-lí 
faktura obsahovat stanovené náležitosti 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 splatnosti a nová lhůta splatností počne běžet okamžikem 
doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu 
ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 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.

Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý započatý den 
prodlení.

Pří nedodrženi termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejích zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto
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D odavate l:

MediaPori Pra, ss.r.o. 
Hrariešinská 1928/67 
101 OL Praha 10 Vinohrad v

Celková ho líto’? \m 1al l CZK ií)4.3O0,0C

obcaodftí podmínky vysínvné nípňpwšwíj} Pokud tfór|<?v3tcl přípoji k nj^<«trnwea svá /#P©Jjcčii*) rvljdrmJn bere na vědomi a podařím
lEtjfdky souijžasL za jakšuoJí «n.uw í prAtij íxksScupenl od ¿mfcrsy ;i Jiná «slanovůrit sfjcrSuJfcl po$UfcwM ti&pdr&iQfet proti cvbdicdnJeti podmínkám 
uvesieíjýist v íéfo o&jcdoivee nebo občanskému záfcor.ftu jsou neplaLní. Pokud doflavafci přrpojř « íextn objsdswyky svá vŠEdbserre cňiclsodni podiíMrtky, 
má v jjíjpadň jejic? rozporu £ ofcr^odslisil poiSinfokarni uvedeným? v této objednávce Dřetínos? tálo objednávka.

D&fóvald se  zavazuje, 26 při plněni předmětu léto objednávky neumožni výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni % 5 ptóm. e) rikOiui í  435/2834 
$ b , 0 ž*«iftf*tnatcí>sli. v platném znénL

Pro pnpsd, ze Jsou ve vyhol©váni této smSauv? označeny ¿latou barvou určitá Informace, emíuvra strany prohlašuji, žo takto ve vzapritiné shodě označily 
adarmace, které budou zns-čitelněny v souladu se zákonem č. 3-40/2615 Sb., o  ragutfli smřuv ¡¡dále jen “zákon o registru smluv'’}  Takt© bylo CtóíiaCeířó 
ž^méfia, «tikali váaň výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní sírany odpovidajrcnn způsobem zajišťuji. Tuto smtauvu ] b oprávněn postupem 
podlí? rákcioa © regfoiřy smluv uveřejnit pauze objednatel, e to v době do SQ dná od jejího uzavřeni. Wedojde-lí v tš »o  době k uveřejnění řéío smtosxvýza 
strany ohjesfnahjfc*, pžfe fc M JfiJIrrwi uveřpjrcini »os4i«pen? psdifc záfccrg o restetrv $mjuv oprávněny kterákoli smluvní strany.

Pffeti nabídky ^potvrzeni objednávky) s dodatkem nefeo odchylkou se vylučuje!

_ 
D odává te !_________

MetiláPcnl Pio, s,r,o,
UVUKf! - ífcjpfní dtJliSVířte
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