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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. Smluvní partner ke dni uzavření smlouvy mezi ním a ČT (dále jen „Smlouva“), která odkazuje na tyto 

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

za následujících podmínek, které musejí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoli z nich se 

Cena o DPH nenavyšuje): 

a) Cena je předmětem DPH dle zákona o DPH. 

b) Nárok na zaplacení Ceny vznikne Smluvnímu partnerovi v době, kdy je plátcem DPH. 

c) Faktura na Cenu, vystavená Smluvním partnerem a doručená ČT, splňuje náležitosti daňového 

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

 

3. 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. 

 

4. 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. Tento odstavec platí obdobně pro případy, kdy je Smluvní 

partner při inkasování Ceny zastoupen. 

 

5. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 10.8.2017. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/

