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KUPNÍ SMLOUVA 
DODÁVKA DENNÍHO TISKU, PERIODIK A ELEKTRONICKÝCH PŘEDPLATNÝCH – část 3 

 
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:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO 45245053, DIČ CZ45245053 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“) 
 
a 
 
MAFRA, a.s. 
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1328 
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 45313351 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako „prodávající“) 
 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“) 
 

Preambule 

Tato smlouva upravuje podmínky týkající se zadání části 3 veřejné zakázky malého rozsahu č. j. 

MR35/2019 (dále jen „veřejná zakázka“) s názvem „Dodávka denního tisku, periodik a 

elektronických předplatných“ a předpokládanou hodnotou 190.000,- Kč bez DPH. 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost dodávat kupujícímu denní tisk a 

periodika uvedená v příloze této smlouvy v rámci ročního předplatného (dále také jako 

„zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická a užívací práva ke zboží a ze strany kupujícího 

povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu; to vše dle podmínek stanovených 

touto smlouvou. 

2. Dodávání zboží dle této smlouvy zahrnuje: 

a) dodávání tiskovin a periodik v papírové podobě do míst plnění dle této smlouvy; 

b) zpřístupňování elektronických vydání tiskovin a periodik v příslušných online přístupných 

databázích (archivech) osob oprávněných takové databáze (archivy) provozovat; 
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c) zajištění poskytnutí veškerých užívacích práv potřebných k užití zboží dle čl. I., odst. 2, písm. 

b) této smlouvy za podmínek této smlouvy. 

II. Místo a doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje odevzdávat, resp. zpřístupňovat zboží od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
v místě plnění v počtech výtisků a frekvenci dle přílohy této smlouvy.  

2. Místem plnění a odevzdání zboží dle čl. I., odst. 2, písm. a) této smlouvy kupujícímu jsou: 

a) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2; 

b) Český rozhlas Region, Hybešova 10, 186 00 Praha 8; 

c) Český rozhlas Rádio DAB Praha, Hybešova 10, 186 00 Praha 8; 

d) Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň; 

e) Český rozhlas Karlovy Vary, Zítkova 3, 360 00 Karlovy Vary; 

f) Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice; 

g) Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice; 

h) Český rozhlas Olomouc, Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc; 

i) Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava; 

 j)  Český rozhlas Liberec, Modrá 1048, 460 06 Liberec; 

 k)  Český rozhlas Zlín, Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín; 

l) Český rozhlas Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava  

m) Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno 

3. Místem plnění a zpřístupnění zboží dle čl. I., odst. 2, písm. b) této smlouvy je Český rozhlas, 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu přístupové údaje 

do online databází se zbožím dle čl. I., odst. 2, písm. b) této smlouvy na e-mail zástupce pro věcná 

jednání kupujícího dle této smlouvy, a to po účinnosti této smlouvy v takové době, aby se kupující 

mohl do těchto databází přihlásit tak, aby získal přístup k prvním vydáním zboží dle čl. I., odst. 2, 

písm. b) této smlouvy v rámci podmínek předplatného dle této smlouvy.  

III. Cena zboží a platební podmínky 

1. Celková cena zboží je určena nabídkou prodávajícího a činí 153 695,82 Kč (slovy: jedno sto 
padesát tři tisíc šest set devadesát pět korun českých osmdesát dva haléřů) bez DPH. K 
ceně bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. Položkový rozpis ceny je uveden 

v příloze této smlouvy. 

2. Cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související 

s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží). 

3. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, jednorázově po zahájení poskytování plnění na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím. Prodávající má právo 
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na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem zahájení 

poskytování plnění kupujícímu dle této smlouvy.  

4. Doba splatnosti faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení prodávajícím, a to za předpokladu, že 

k doručení kupujícímu dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení 

faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení kupujícímu. 

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. V případě, že faktura 

neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit 
prodávajícímu a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu doba splatnosti 

neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury kupujícímu. 

6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného 

plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude 

poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn 

odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného 

správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za 

řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat 

poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této 

smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy 

prohlášen za nespolehlivého plátce. 

IV. Odevzdání a zpřístupnění zboží 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dle čl. I., odst. 2, 

písm. a) této smlouvy dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží 

kupujícímu (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodních ustanovení této smlouvy nebo jiné 

prokazatelně pověřené osobě).  

2. Odevzdáním zboží dle čl. I., odst. 2, písm. a) této smlouvy je současné splnění následujících 

podmínek:  

a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle této smlouvy; 

b) faktické předání zboží kupujícímu; 

c) dodání dodacího listu ke zboží kupujícímu, jenž bude obsahovat seznam všech dodaných 

titulů, počet výtisků od každého dodaného titulu a rozdělení výtisků dle útvarů kupujícího, pro 

něž jsou dle přílohy této smlouvy určeny. Dodací list bude dále obsahovat datum a přesný čas 

dodání zboží kupujícímu 

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na 

kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy.  

3. Zpřístupněním zboží dle čl. I., odst. 2, písm. b) této smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí 

okamžik, kdy se kupující po poskytnutí přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) od 

prodávajícího poprvé přihlásí do příslušné online databáze, archivu apod., v níž se daná tiskovina 

či periodikum nachází.  

4. Okamžikem prvního přihlášení do příslušné databáze se zbožím dle čl. I., odst. 2, písm. b) této 

smlouvy nabývá kupující od prodávajícího oprávnění k užití všech vydání daného deníku či 

periodika v rámci příslušné databáze pro účely jejich četby a prohlížení v rozsahu místně 
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neomezeném, na dobu poskytování plnění dle této smlouvy a v množství uvedeném v příloze této 

smlouvy.  

5. Prodávající splnil svou povinnost dle této smlouvy až okamžikem řádného dodání, resp. 

zpřístupnění veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy. 

V. Kvalita plnění 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží dle této smlouvy je bez faktických a právních vad a odpovídá této 

smlouvě a platným právním předpisům. 

2. Prodávající prohlašuje, že zboží dle čl. I., odst. 2, písm. a) této smlouvy je nové, nepoužívané. 

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce doby poskytování plnění dle této smlouvy. 

Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se 

prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému 

účelu, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, 

popř. obvyklé. 

3. Prodávající dále prohlašuje, že zboží dle čl. I., odst. 2, písm. b) této smlouvy nacházející se v 

příslušné databázi neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že prodávající je 

oprávněn toto zboží kupujícímu zpřístupnit způsobem dle této smlouvy.  

4. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží téhož dne, kdy mu bylo reklamované 

zboží dodáno. Nestanoví-li tato smlouva dále jinak, je prodávající povinen bezplatně odstranit vadu 

zboží dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo odstraněním vady zboží její 

opravou dle povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 5:00 hodin dne následujícího 

po dni oznámení vady od jejího oznámení kupujícím. V případě, že bude prodávající v prodlení 

s odstraněním vady některým z uvedených způsobů, je kupující oprávněn vadu odstranit sám na 

náklady prodávajícího.   

5. V případě výpadku v dodávce zboží dle čl. I., odst. 2, písm. a) této smlouvy na straně vydavatele 

nenese prodávající za daný stav odpovědnost za předpokladu, že o výpadku informuje kupujícího, 

jakmile se o něm dozví. Prodávající je pak povinen dodat zboží nejbližší následující pracovní den 

nebo v nejbližším možném termínu.  

VI. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě vzestupně číslovanými 

počínaje číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, dodací listy, přejímky apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace 

(provozní záležitosti neměnící podmínky této smlouvy, konkretizace plnění, potvrzování si 

podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) 

bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou  
e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání smluvních stran dle této smlouvy.  

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho 

kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové změně. 

Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce a/nebo jeho kontaktních údajů bez 

nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  
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VII. Sankce, zánik smlouvy 

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží dle čl. I., odst. 2, písm. a) této smlouvy do 

příslušného místa plnění nebo zpřístupněním zboží dle čl. I., odst. 2, písm. b) této smlouvy, je 

kupující oprávněn po prodávajícím požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za druhou a 

každou další započatou hodinu prodlení v případě denního tisku a 500,- Kč za každý započatý den 

prodlení u ostatních periodik dodávaných dle této smlouvy. Smluvní pokutou není dotčen nárok 

kupujícího na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu. 

2. Bude-li prodávající v prodlení s odstraněním vady zboží, je kupující oprávněn po prodávajícím 

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní 

pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož 

právního důvodu. 

3. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím 

úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) v případě opakovaného prodlení prodávajícího s odevzdáním nebo zpřístupněním zboží nebo 

jeho části o více než 7 dní;  

b) v případě prodlení s odstraněním vady o více než 5 dní nebo v případě opakovaného (alespoň 

třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady zboží o více než 3 dní; 

c) v případě, že se u více jak 5 % všech kusů zboží projeví vady;  

d) je-li to stanoveno touto smlouvou.  

5. Odstoupení musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají následující den po doručení 

odstoupení druhé smluvní straně. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

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

oběma smluvními stranami. 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. 

7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 

219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši 

skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů prodávajícího 

veřejné zakázky. 

8. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v 
souladu se zákonem registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle 

kupujícímu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je 

samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy. 
 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha č. 1: Specifikace zboží; 

Příloha č. 2: Tabulka pro výpočet nabídkové ceny. 

 

 

          V Praze dne            V Praze dne  

Za kupujícího 
 

Za prodávajícího 
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PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE ZBOŽÍ 
 

Dodavatel dodá předmětný denní tisk a týdeníky na recepci v příslušném místě určení dle této přílohy, 

a to v pracovních dnech a v den vydání nejpozději do 5:00 hodin ráno, sobotní vydání novin do 5:00 

hodin; nedělní vydání bude přiloženo v dodávce pro nejbližší pracovní den.  
 
Dodávku ostatních periodik uskuteční dodavatel podle možností, ale bez odkladu a rovněž ve stejném 

čase, tj. průběžně a do 5:00 hodin.  
 
Doručované tituly budou dodavatelem zabaleny do jednotlivých balení dle konkrétního místa určení 

uvedeného v této příloze a viditelně označeny podle místa určení (např. „Český rozhlas - Knihovna“, 

„Český rozhlas Vltava - Redakce kulturní publicistiky“, „Český rozhlas Radiožurnál“, „Český rozhlas 

Plzeň – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ atd.).  
 
Dodavatel zprostředkuje dodávání elektronické verze titulu online a zajistí do ní přístup, a to včetně 

elektronického archivu, pokud tento existuje. 
 

 

Technická specifikace A - Část 3 

Místo určení: Český rozhlas - Knihovna, Vinohradská 12,  
Praha 2, 120 99 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

LIDOVÉ NOVINY (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 14 

LIDOVÉ NOVINY (po-so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 2 

LIDOVÉ NOVINY (po-so)  tisk + digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

LIDOVÉ NOVINY (so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 12 

MLADÁ FRONTA DNES (po-so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 4 

MLADÁ FRONTA DNES (po-so)  tisk + digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

MLADÁ FRONTA DNES  digital 1.1.2020 31.12.2020 2 

MLADÁ FRONTA DNES (po)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

Téma tisk + digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

Téma  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

 
 

    

Místo určení: Český rozhlas Vltava - Redakce kulturní 
publicistiky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

LIDOVÉ NOVINY (po-pá)  tisk + digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk + digital 1.1.2020 31.12.2020 1 
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Místo určení: Český rozhlas Radiožurnál, Vinohradská 12, 
Praha 2, 120 99 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

LIDOVÉ NOVINY (so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

MLADÁ FRONTA DNES (so) tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Region - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Hybešova 10, Praha 8, 186 72 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Plzeň - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Nám. Míru 10, Plzeň, 301 00 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas - redakce Karlovy Vary - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Zítkova 3, Karlovy Vary, 360 00 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Pardubice - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Svaté Anežky České 29, Pardubice, 530 02 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas České Budějovice - XXXXXXXXXXXXXXX, 
U Tří lvů 1, České Budějovice, 370 01 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

 
 
 

    



 

9 
 

Místo určení: Český rozhlas Olomouc - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Horní nám. 21, Olomouc, 771 06 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Ostrava - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Dr. Šmerala 2, Ostrava, 702 00 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Rádio DAB Praha, Hybešova 10, 
Praha 8, 186 00 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Region, Středočeský kraj, 
Hybešova 10, Praha 8, 186 00 

Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 
výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES (po-so)  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

Téma  tisk 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Sever - Zpravodajství Liberec - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Modrá 1048, Liberec, 460 06    
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES  digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas Vysočina - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Masarykovo náměstí 42, Jihlava, 586 01 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES  digital 1.1.2020 31.12.2020 1 
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Místo určení: Český rozhlas Brno - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Beethovenova 4, Brno, 657 42 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES  digital 1.1.2020 31.12.2020 1 

     

Místo určení: Český rozhlas - redakce Zlín - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Osvoboditelů 187, Zlín, 760 01 
Seznam titulů:   Verze: Předplatné od: Předplatné do: Počet 

výtisků: 

MLADÁ FRONTA DNES  digital 1.1.2020 31.12.2020 1 
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PŘÍLOHA č. 2 – TABULKA PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY 
 

Příloha č. 2.3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Část 3

Titul Verze Předplatné od Předplatné do Cena v Kč za 1 roční 

předplatné bez DPH

Počet výtisků: Celková cena v Kč 

bez DPH

Sazba DPH Částka DPH v Kč Celková cena v Kč 

včetně DPH

LIDOVÉ NOVINY (po-pá) tisk 01.01.2020 31.12.2020 3 289,10 Kč 14 46 047,40 Kč 10,00% 4 604,74 Kč 50 652,14 Kč

LIDOVÉ NOVINY (po-pá) tisk + digital 01.01.2020 31.12.2020 3 289,10 Kč 1 3 289,10 Kč 10,00% 328,91 Kč 3 618,01 Kč

v tomto řádku dodavatel vyplní cenu a sazbu DPH pro digitální verzi* 0,00 Kč 1 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

LIDOVÉ NOVINY (po-so) tisk 01.01.2020 31.12.2020 3 498,19 Kč 2 6 996,38 Kč 10,00% 699,64 Kč 7 696,02 Kč

LIDOVÉ NOVINY (po-so) tisk + digital 01.01.2020 31.12.2020 3 498,19 Kč 1 3 498,19 Kč 10,00% 349,82 Kč 3 848,01 Kč

v tomto řádku dodavatel vyplní cenu a sazbu DPH pro digitální verzi* 0,00 Kč 1 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

LIDOVÉ NOVINY (so) tisk 01.01.2020 31.12.2020 861,82 Kč 2 1 723,64 Kč 10,00% 172,36 Kč 1 896,00 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá) tisk 01.01.2020 31.12.2020 3 078,19 Kč 19 58 485,61 Kč 10,00% 5 848,56 Kč 64 334,17 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (po-pá) tisk + digital 01.01.2020 31.12.2020 3 078,19 Kč 1 3 078,19 Kč 10,00% 307,82 Kč 3 386,01 Kč

v tomto řádku dodavatel vyplní cenu a sazbu DPH pro digitální verzi* 0,00 Kč 1 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (po-so) tisk 01.01.2020 31.12.2020 3 650,91 Kč 6 21 905,46 Kč 10,00% 2 190,55 Kč 24 096,01 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (po-so) tisk + digital 01.01.2020 31.12.2020 3 650,91 Kč 1 3 650,91 Kč 10,00% 365,09 Kč 4 016,00 Kč

v tomto řádku dodavatel vyplní cenu a sazbu DPH pro digitální verzi* 0,00 Kč 1 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

MLADÁ FRONTA DNES digital 01.01.2020 31.12.2020 0,00 Kč 6 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (so) tisk 01.01.2020 31.12.2020 807,28 Kč 1 807,28 Kč 10,00% 80,73 Kč 888,01 Kč

MLADÁ FRONTA DNES (po) tisk 01.01.2020 31.12.2020 807,28 Kč 1 807,28 Kč 10,00% 80,73 Kč 888,01 Kč

Téma tisk + digital 01.01.2020 31.12.2020 1 135,46 Kč 1 1 135,46 Kč 10,00% 113,55 Kč 1 249,01 Kč

v tomto řádku dodavatel vyplní cenu a sazbu DPH pro digitální verzi* 0,00 Kč 1 0,00 Kč 21,00% 0,00 Kč 0,00 Kč

Téma tisk 01.01.2020 31.12.2020 1 135,46 Kč 2 2 270,92 Kč 10,00% 227,09 Kč 2 498,01 Kč

CELKEM 153 695,82 Kč 15 369,58 Kč 169 065,40 Kč

Dodavatel vyplní pouze žlutá pole

* v případě, že se sazba DPH pro digitální verzi liší od sazby DPH pro tištěnou verzi

Dodavatel je povinen zahrnout do nabídkové ceny veškeré náklady spojené s dodáním periodik (zejména náklady na dopravu do místa plnění, clo, balné apod.) a zajištěním příslušných práv k elektronickým verzím periodik.

Cena za dopravu do místa plnění bude zahrnuta v ceně jednotlivých periodik s výjimkou případů, kdy periodika dodavatel dodá elektronicky.

Poznámka: Noviny v digitální podobě nabízí prodávající pro ČRo zdarma jako věrnostní bonus. 

 


