
 

     

 

DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č.  [DOPLNIT] 

k rámcové dohodě na dodávku [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] 

 

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: [DOPLNIT] 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

 

(dále jen jako „kupující“) 

 

a 

 

DCI Czech a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039 

se sídlem Štěrbohoslká 1404/104, 102 00 Praha 10 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 04501624, DIČ CZ04501624 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen jako „prodávající“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

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 dohody na dodávku 

klimatizačních jednotek 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 dohoda na dodávku klimatizačních 

jednotek ze dne [DOPLNIT] (dále jen „rámcová dohoda“). 

2. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost odevzdat kupujícímu věc, která 

je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo, a to klimatizační 

systém s přímým výparem chladiva a výkonu včetně chladiva (dále jen „zboží“) vč. jeho 

montáže a instalace. Parametry provedení zboží jsou uvedeny níže v tomto odstavci 

smlouvy: 

a) Vnější klimatizační jednotka (značka/typ): [DOPLNIT]/[DOPLNIT] 

b) Umístění vnější klimatizační jednotky: [DOPLNIT] 

c) Vnitřní klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): [DOPLNIT] ks/[DOPLNIT]/ [DOPLNIT] 

d) Umístění vnitřní/vnitřních klimatizačních jednotek: [DOPLNIT] 

e) Chladící výkon: [DOPLNIT] 

  



 

3. Předmětem této smlouvy ze strany kupujícho je  povinnost zboží převzít a zaplatit 

prodávajícímu kupní cenu.  

4. Technický popis a další specifikace zboží vč. konkrétních požadovaných činností jsou 

uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5. 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 [DOPLNIT]. 

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

[DOPLNIT] ode dne účinnosti 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 a platební podmínky 

1. Cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí [DOPLNIT],- Kč (slovy: [DOPLNIT] korun 

českých) bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena zboží a platební 

podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. 

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

prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa 

odevzdání, zabalení zboží). 

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 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 kupující obdrží 

dva a prodávající jeden. 

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

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha: Cenová nabídka č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]; 

Příloha: Specifikace zboží. 

 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za kupujícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

Za prodávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ 



 

 

PŘÍLOHA – 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 dílčí kupní smlouvy č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] 

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 s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

 


