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DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 1 
k rámcové dohodě o poskytování služeb ze dne 11. 6. 2019 

 
Český rozhlas 
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
zastoupený: Mgr. René Zavoral, generální ředitel 
IČ 45245053, DIČ CZ45245053 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 
zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         tel.: +420 xxxxxxxxxx 
         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
              a 
 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114599 
IČO: 26454807, DIČ: CZ26454807 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxx 
         tel.: + 420 xxxxxxxxxxx 
         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
         xxxxxxxxxxxxxx 
         tel.: + 420 xxxxxxxxxxx 
         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen jako „poskytovatel“) 
 
uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o poskytování služeb ze dne 11. 6. 2019 (dále jen 

„rámcová dohoda“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí poskytovat 
objednateli následující služby: Poskytování školení v oblasti vybraných okruhů pracovního 
práva pro vybrané zaměstnance ČRo, blíže specifikované v příloze této smlouvy (dále také jen 
„specifikace služeb“), a povinnost objednatele služby převzít a zaplatit objednateli cenu dle této 
smlouvy.  

2. Poskytovatel je povinen objednateli služby poskytnout včetně veškeré dokumentace, která je 
nezbytná k tomu, aby služby mohly sloužit svému účelu.  

II. Místo a doba plnění 

1. Místem poskytování služeb je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. 

2. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy a poskytovat služby do 30. 6. 2019. 

3. Poskytovatel je povinen místo a dobu poskytování služeb oznámit objednateli nejméně tři pracovní 
dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.  
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III. Cena služeb 

1. Celková cena služeb dle této smlouvy činí 53.332,- Kč bez DPH. Způsob určení ceny je stanoven 
v příloze této smlouvy. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 
související s poskytováním služeb dle této smlouvy. 

3. Cena služeb a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna objednatelem. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a rámcovou dohodou.  

3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, potom 
bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dva a poskytovatel jeden. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 
Příloha: Specifikace služeb a ceny. 

 

V Praze dne V Praze dne  

Za objednatele 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

Za poskytovatele 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA – SPECIFIKACE SLUŽEB  
 

Specifikace obsahu (tematické okruhy): 
Vznik pracovního poměru - zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace, proces výběru 
zaměstnance, obsah pracovní smlouvy 
Skončení pracovního poměru - nesplňování předpokladů vs. neuspokojivé pracovní výsledky, 
porušení pracovních povinností, zákaz výpovědi, okamžité zrušení a následky, doručování výpovědi 
Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené – specifika 
Zaměstnanci pečující o malé děti, těhotné zaměstnankyně – specifika 
Pracovní poměr na dobu určitou a řetězení 
Home office  
Pracovní doba  –  základní formy, režimy  
Nadbytečnost zaměstnance  
 
Forma a počet seminářů: 4x půldenní (4 hodiny) seminář pro manažery ČRo v termínech: 

xx. xx. 2019 xx.xx-xx.xx 

xx. xx. 2019 xx.xx-xx.xx 

xx. xx. 2019 xx.xx-xx.xx 

xx. xx. 2019 xx.xx-xx.xx 
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PŘÍLOHA – SPECIFIKACE CENY 

 
 

Cena jednoho půldenního školení pro manažery bez DPH: 13.333 Kč 
Cena 4 půldenních školení pro manažery celkem bez DPH: 53.332 Kč 

 
 
 
 

 
 


