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Dodavatel:
MediaPorí 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
Telefon/mobií:

Objednáte!:

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 II 1132/4, 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 II 1132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění:___.___.______ - ___ .__________  Měna: CZK

Pol. Materiál/Služba Označení Číslo pořadu/zakázky/iDEC
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Cena za položku

1 900124 Avid Media Composer včetně Dongle

5 Služba 34.650,00 173.250,00

Číslo objednávky/daíum:
4500820141 /12.12.2017 
Objednávku vytvořil/Telefon/Mobíl:

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí (Kč bez DPH): 173.250,00
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.
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 listu/poskytnuti 
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-lí dodavatel na faktuře 
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (í) na účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (H) 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 náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Nebude-li 
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 i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 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-maílové adresy na e-maílovou 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.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboží/s poskytnutím plnění je stanovena ve výší 0,5% z celkové ceny za každý započatý den 
prodlení.

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

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výší 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné 
částky za každý í započatý den prodlení.

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

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.
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Objednávka Dodavatel;
MudiaPni i Pi u, s » o.
I Iradeéimkn 1928.16/
101 00 Piaha 10 Viriohrady

čís lo  oh joenávky/aal'11».:
4000820141 i 12 12201/
Objednávku vytvoríl/Tetoíon/Mobil:

( ková IkJlt > <11 Lvi^ í 1 1; ¡.t£K VI 3.2 50,00

í.'o?j*v«iH nsnt nprávttéii jat kul■ nehul noto dotiH'»»«! 1» i e umjnivky, tiýxténa d .plnoyat do něho cmluvrJ pohniv n r f*  tl.ttci ustánewíHii, i •kuti to tytu 
obchodní fx•diuiuk) v/stoviivh. nspf^imdUáli Pohiel dodavatel ¡¡i pvsjl k ohyednlvee své všeobecné obchodili jrarhninhy, W i* na védona v pudarum 
nabídky souhlasí, ie  jakektjH smluvní pofcxdy, odstoupení od smlouvy 3 fai ustanoveni zbmsujicl pastíwm  objedrudelé pnuti obcbodtiln. fodinlntánt 
uvedeným v této Objednávce netru <**;.«iittjiniii zákoníku p<u neplalná !*nk<»d drrdevelel připojí V U l i l i  ptyednArvky vvé *4*ul>*i;ikí *'b« tKHbv podmínky 
má v případě jejír h rozporu % oltohodntmi podminkauá uvedenými v letu iibtednavuc řvertiios: l.ilo  obiednavk*

Ikodeválel u  reva/up", ře při plivefi! p/cdntHu táto objednávky neumounl vytím oebMjáM prícn vymezený * usUMtoveni $ S pism cl /»V "«' ( 4JSfi»fM 
atv. u záiiéUiimrosb v platném rnéia

Smluvní titany se dohodly, }* ptám a povinnosti případné vrníkt* t plnění v rámci jjředmátii této dhinlrtávfcy tsnrtouvyi, k němu? ánctn přvd nehytan 
účinnosti teto sntíoavy, naho?u|l m vářkrni vzniklým 1  této smlouvy Plném > rámci pčedméui této smlouvy před uOnnesti ¡etn siulottvy se považuje ca 
plnění aodt* této suéouvy *  právě 2 povinností v něj vzniklé tm řídi tento smloirvou.

Pro případ 2« /sou v* vyhotoveni této smlouvy omadeoy žlutou barvou určité mfoemece, smkuvm strany ptohLtiuji, I*  takto «** ycájeinn* stradě omezily 
informace. «Jere budou meíSirlnčny v soutrdu sc zákonem i. ¿44/2015 Sb o registru smtuv ¡dále Jen “aákon o lurjistru »ml rv") Takto bylo u/M.ii- n*i 
repnéno, nikoli vlak výlutní obchodní tajnirrstvl. Jeho* utáleni smluvní »u*ny odiKevtdajkrim rptivnbinu rajlt< ujl Tuto objednávku jv «prévnéh postupem 
umné erUujra n icpíslfu smluv uveřejnit pouze otyeúruUel, a lo v dobé do 38 dnu (XI jopřio uiavfenl. Hedojdr S v léto době k irvořejnéiv tato otďedné ki ís 
sírany objednatele, pak )e k jejbivu uwéejnéni postupem potlk1 zákona o registru smluv oprávněná kterákoli sítkovíu stran

bmh/vnl visah tákvíeny lnula objednávkou sv /kti právním řádem České itf«r0liky, zejména příslušnými ustanrivéiiiiii Oočanrkelm rákoiwkli

Pl̂ etí nabídky (potvrzeni objednávky) & dodalkerr, nebo oddiytkag >e vylučuje

Č n i a tetevire

Diie .
r ■

řcrfltf*! techniky a p ruvuiu
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