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DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 2 

k rámcové kupní smlouvě na dodávku osobních vozidel malé třídy, střední třídy a terénního 

vozidla ze dne 8. 3. 2016 

 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „kupující“) 

a 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 

IČ 63073188, DIČ CZ3073188 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen jako „prodávající“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové kupní smlouvy na 

dodávku osobních vozidel malé třídy, střední třídy a terénního vozidla, tuto dílčí kupní smlouvu 

(dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

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

potom bude mít význam, který mu dává rámcová smlouva na dodávku osobních vozidel malé 

třídy, střední třídy a terénního vozidla ze dne 8. 3. 2016 (dále jen „rámcová smlouva“). 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc (případně věci), 

která je předmětem koupě: 

a) xxx  Škoda Fabia Combi Ambition 1,4 TDI CR 66 kW, barva: bílá 

b) xxx Škoda Octavia Combi Ambition 1,6 TDI CR Green tec 66 kW, barva: bílá 

(dále také jako „zboží“) 
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c) dálniční známky na celý rok 2017 v počtu 13 kusů; 

to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě (případně v rámcové smlouvě) a umožnit 

kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží 

převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu na straně druhé.  

3. Technický popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání. 

II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění a odevzdání zboží je sídlo Českého rozhlasu, Praha 2, Vinohradská 12. 

2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 

8 týdnů ode dne uzavření této smlouvy. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání 

zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této 

smlouvy.  

III. Cena zboží  

1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí 4.000.055,- Kč (slovy: čtyři miliony 

padesát pět tisíc korun českých) bez DPH. Cena s 21% DPH činí 4.840.066,55 Kč.  

a) xxx Škoda Fabia Combi 1,4 TDI CR dle článku I., odst. 2, písm. a) smlouvy je 275 000,- Kč 

bez DPH  

b) xxx Octavia Combi 1,6 TDI CR dle článku I., odst. 2, písm. b) smlouvy je 371 000,- Kč bez 

DPH   

Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou smlouvou. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje záruku za jakost a servisní 

podporu a veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této 

smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, minimální stav pohonných hmot, 

postačující na ujetí 5 km, zabalení zboží). 

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. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

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

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 

dva a prodávající jeden. 

5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud 

podle sídla kupujícího. 
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6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění 

z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby 

podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o 

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 

ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o 

uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. 

Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání 

kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní 

odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při 

neuzavření smlouvy náhradu škody. 

8. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn (např. dodatek smlouvy) bude 

uveřejněna Českým rozhlasem 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. Tento článek je samostatnou dohodou 

smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha č. 1 : Protokol o odevzdání 

Příloha č. 2 : Specifikace zboží  

V Praze dne          19.10.2016 V Praze dne          18.10.2016 

Za kupujícího Za prodávajícího 
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PŘÍLOHA č.1 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

IČ 63073188, DIČ CZ63073188 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 (dále jen jako „předávající“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne _________ odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující 

zboží:  

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

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

II.  

1. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti 

a provedení.  

2. Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající 

z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže 

uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného 

zboží a další důležité okolnosti: 

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

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

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. 

V Praze dne  V Praze dne  

Za přebírajícího Za předávajícího 

 


