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Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70  Praha 4       www.ceskatelevize.cz 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 

Všeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH 

ze strany České televize 

 

Pro případy, kdy je smluvním partnerem České televize plátce DPH s daňovým domicilem na území České 

republiky (Česká televize se dále označuje jako „ČT“ a smluvní partner se dále označuje jako „Smluvní 

partner“), se sjednává následující: 

 

1. Je-li ve smlouvě uzavřené mezi ČT a Smluvním partnerem, která odkazuje na tyto všeobecné smluvní 

podmínky (podmínky se dále označují jako „Podmínky“ a smlouva se dále označuje jako „Smlouva“), 

uvedeno DIČ Smluvního partnera, znamená to, že je ke dni uzavření Smlouvy plátcem DPH. Předchozí 

věta neplatí, pokud je ve Smlouvě zároveň výslovně uvedeno, že Smluvní partner není plátcem DPH. Pro 

případ, že je Smluvní partner plátcem DPH ke dni uzavření Smlouvy, prohlašuje, že není nespolehlivým 

plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“). 

 

2. Stane-li se Smluvní partner plátcem DPH po uzavření Smlouvy, je tuto skutečnost, společně se svým 

DIČ, povinen písemně oznámit ČT bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode 

dne, kdy mu bylo doručeno osvědčení o registraci k DPH. 

 

3. Cena plnění (tj. částka), k jejíž úhradě je ČT dle Smlouvy povinna (dále jen „Cena“), se navyšuje o DPH 

za následujících podmínek. Pokud Cena je předmětem DPH a nárok na její zaplacení vznikne Smluvnímu 

partnerovi v době, kdy je plátcem DPH a zároveň kdy dle odst. 1 nebo 2 těchto Podmínek byla ČT 

seznámena se skutečností, že je plátcem DPH, navyšuje se Cena o DPH. 

 

4. Je-li Cena, na jejíž zaplacení má Smluvní partner nárok, předmětem DPH a navyšuje-li se v souladu 

s těmito Podmínkami o DPH, je Smluvní partner povinen vystavit na Cenu fakturu, která musí splňovat 

náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH (dále jen „faktura“). 

 

5. Smluvní partner je povinen vystavit fakturu do 15 dnů ode dne vzniku příslušného nároku a následně 

fakturu zaslat ČT do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 

 

6. V případech, kdy může ČT vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je ČT bez 

dalšího oprávněna odvést za Smluvního partnera DPH z fakturované Ceny přímo příslušnému správci 

daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne ČT její smluvní 

závazek zaplatit Smluvnímu partnerovi částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude ČT informovat 

Smluvního partnera bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího provedení. 

 

7. Smluvní partner pro případ, že je autorem nebo výkonným umělcem, bere na vědomí, že plnění 

poskytnuté dle smlouvy může představovat službu uvedenou v příloze č. 2 zákona o DPH pod kódem 

klasifikace produkce CZ-CPA č. 90, která podléhá snížené sazbě DPH. 

 

8. V případech, kdy je Smluvní partner zastoupený při inkasování Ceny a zároveň kdy daný zástupce, který 

uvedl na faktuře vystavené za Smluvního partnera svůj účet, je nespolehlivým plátcem DPH, je ČT bez 

dalšího oprávněna odvést za Smluvního partnera DPH z fakturované Ceny přímo příslušnému správci 

daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); v ostatním zde platí odst. 6 těchto Podmínek 

obdobně. 

 

9. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.7.2017. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/

