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DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO č. 121 

k rámcové smlouvě o dílo na poskytnutí tiskových služeb 

 

Český rozhlas 

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, 

se sídlem:               Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

Zastoupený:              xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:                          45245053 

DIČ:                     CZ45245053  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

na straně jedné 

 

a  

ASTRON studio CZ, a.s. 

Zápis ve veřejném rejstříku: B 8080 u Městského soudu v Praze 

se sídlem:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:   26751305 

DIČ:  CZ26751305    

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

((dále jen jako „zhotovitel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 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 dílo na 

poskytnutí notografických prací tuto dílčí smlouvu o dílo (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 ze dne 28.11.2016 (dále jen 

„rámcová smlouva“). 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele odevzdat objednateli následující dílo: 

tiskoviny dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „dílo“), to vše dle podmínek stanovených 

v této smlouvě (případně v rámcové smlouvě) a umožnit objednatelmu nabýt odpovídající 

užívací právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

cenu na straně druhé. 

II. Místo a doba plnění 

1. Místo odevzdání díla je uvedno v Příloze č. 1 – Rozpis. 

Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli tiskoviny do místa dodání na vlastní náklady dle 
uvedeného časového harmonogramu v Příloze 1 – Rozpis. 
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Dodavatel je povinen vyrozumět kontaktní osobu objednatele o přesném termínu dodání zboží 
nejméně dva pracovní dny předem na sníže uvedený e-mail nebo telefon. 

III. Cena a platební podmínky 

1. Cena je stanovena nabídkou zhotovitele a činí 122 000,- Kč (slovy: sto dvacet dva tisíce korun 

českých) bez DPH. Cena s DPH činí 147 620,- Kč. Cena a platební podmínky jsou sjednány 

v souladu s rámcovou smlouvou. 

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

další náklady zhotovitelho související s odevzdáním díla dle této smlouvy. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. 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. 

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

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

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

obdrží dva a zhotovitel jeden. 

4. 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 objednatele. 

5. 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. nebezpečí změny okolností. 

6. 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. Zhotovitel 

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

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

a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 po objednatelm požadovat při neuzavření smlouvy 

náhradu škody. 

7. Pro případ, že si smluvní strany mezi sebou v rámci jednání o podmínkách návrhu této 

smlouvy mezi sebou opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu 

smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou 

nabídkou. 

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

uveřejněna  

a) Českým rozhlasem* 

b) druhou smluvní stranou odlišnou od ČRo* 

*(škrtněte nehodící se variantu) 
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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. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv druhá smluvní strana odlišná od 

ČRo, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. 

Tento článek je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení 

smlouvy. 

 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha č. 1: Rozpis  

Příloha č. 2: Cenová tabulka 

Příloha č. 3: Protokol o odevzdání 

V Praze dne  V                     dne  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcný garant: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA č. 1 – Rozpis 

 
Název Název Do tisku Z tisku Místo dodání Kontaktní osoba 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

15.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

15.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

15.8. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 

Plakát xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 

Plakát xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 

Plakát xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 

Plakát xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku 
xxxxxxxxxxxxx 

Plakát 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

do 5 dní od 
proběhnutí aukce 

5.8. dle rozdělovníku xxxxxxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA č.3 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ  

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

 (dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Název 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420[DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

 (dále jen jako „předávající“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednatelmu) následující díla:  

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

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

II.  

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

provedení.  

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

z tohoto důvodu odmítá převzetí díla strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, 

počet vadných kusů, termín dodání bezvadného díla a další důležité okolnosti: 

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

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

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

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. 

V Praze dne  V [DOPLNIT]dne  

Za přebírajícího Za předávajícího 

 


