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DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

marketingové aktivity (BTL) 

 

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Proximity Prague s.r.o. 

Společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17442 

Se sídlem Křižíkova 160/71, 186 00 Praha 8 

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ: 48582085 DIČ: CZ48582085 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu 

s článkem II. rámcové smlouvy o zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro 

ČRo - marketingové aktivity s důrazem na regionální působnost a zaměřením na event marketing, 

produkci a další formy komunikace dle specifických potřeb Českého rozhlasu - BTL ze dne 

24.1.2017 (dále jen „rámcová smlouva“) 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 poskytnout 

objednateli dle podmínek dále stanovených v této smlouvě následující služby grafické řešení 

aspektů portálu můjROZHLAS, blíže specifikované v příloze této smlouvy (dále také jen 

„specifikace služeb“), a dle podmínek dále stanovených, 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 sídlo zadavatele a internet. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby nejpozději do 30. 6. 2019 ode dne účinnosti této 

smlouvy. 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. Cena služeb je stanovena nabídkou poskytovatele a činí 61.180,- Kč bez DPH. Cena s DPH 

činí 74.028 Kč. Cena služeb, ceny a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou 

smlouvou a jsou specifikovány v příloze této smlouvy. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 

související s poskytováním služeb dle této smlouvy. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou smlouvou, 

pokud si smluvní strany v této smlouvě nedohodly jinak.  

2. Bude - li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, 

potom bude mít význam, který mu dává rámcová smlouva. 

3. Tato smlouva se uzavírá a 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. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva a poskytovatel jeden. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha: Protokol o poskytnutí služeb 

Příloha: Cenová kalkulace 

 

 

 

 

V ___Praze_____ dne ___________ 

 

V ___________ dne ___________ 

Za objednatele Za poskytovatele 
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PŘÍLOHA DÍLČÍ SMLOUVY – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
 

Český rozhlas 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Název 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

I. 

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne [DOPLNIT] 

poskytnul níže uvedeného dne poskytovatel objednateli následující služby:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II. 

1. Objednatel po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a 

kvalitě.  

2. Pro případ, že služby nebyly dodány v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto 

důvodu odmítá služby převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí 

služeb, rozsah vadnosti služeb, termín dodání služeb bez vad a nedodělků a další důležité 

okolnosti: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jeden. 

V ___________dne ___________ V ___________dne ___________ 

Za objednatele Za poskytovatele 
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PŘÍLOHA – Specifikace služeb 

 

1. Grafický návrh pro projekt můjRozhlas, konkrétně pro desktop verzi (web) a mobilní 
aplikaci. 
 

2. Grafika dle WF pro hlavní rozlišení mobilní aplikace, webové prezentace pro mobil, tablet 
a desktop. 

 

 

 

 


