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KMO/119/2020 

DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – TA_08 
k rámcové dohodě o poskytování služeb s více účastníky na zajištění tiskových služeb 

ze dne 4. 12. 2019 

 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

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

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

dhMedia, s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 194350 

se sídlem Ve Slatinách 3243/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice  

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 24303658, DIČ CZ24303658  

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2300275873/2010 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. 

rámcové dohody o poskytování služeb s více účastníky na zajištění tiskových služeb ze dne 

4. 12. 2019 (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytovat objednateli na svůj náklad 

a nebezpečí následující služby: 

a) Tiskové služby dle přílohy této smlouvy Specifikace služeb a ceny (dále také jako 

„služby“); 

to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě, a povinnost objednatele za řádně 

poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.  

2. Popis a specifikace služeb jsou uvedeny v příloze Specifikace služeb a ceny, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 
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II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění a poskytování služeb je dán přílohou Specifikace služeb a ceny. 

 
2. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli veškeré podklady potřebné pro řádné poskytování 

služeb nejpozději do 3 dnů před odevzdáním tiskovin dle přílohy Specifikace služeb a ceny. 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad ode dne účinnosti 

této smlouvy v termínech uvedených v příloze Specifikace služeb a ceny.  

III. Cena a platební podmínky 

1. Cena služeb činí  41 131,- Kč (slovy: čtyřicet jeden tisíc sto třicet jedna koruna českých) bez 

DPH. Cena s DPH činí 49 768,51 Kč. Způsob výpočtu ceny služeb je stanoven přílohou této 

smlouvy. 

2. Cena a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.  

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 zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

2. 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. 

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

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

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

dva a poskytovatel jeden. 

5. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem registru smluv v platném znění. Tento odstavec je samostatnou 

dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy. 

 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha: Specifikace služeb a ceny; 

Příloha: Protokol o poskytnutí služeb. 

V Praze dne   V            dne                 

Za objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za poskytovatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Věcný garant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB – TA_08 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT]@rozhlas.cz 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

dhMedia, s.r.o.  

IČ 24303658, DIČ CZ24303658  

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „poskytující“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytnutí služeb k TA_08 KMO/119/2020 

poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) 

následující služby:  

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

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

II.  

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

kvalitě.  

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

důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou 

skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín poskytnutí 

služeb bez vad a nedodělků 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 poskytujícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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Rozpis 

 
Položka 
číslo 

Název Název Do tisku Z tisku Místo dodání Kontaktní osoba 

027 
Plakát 

Plakát A1 Rádio DAB Praha / 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

do 5 dní od 
aukce 

do 5 dní od 
dodání 
tiskových dat 

Karlín xxxxxxxxxxxxxxxx 

025 
Plakát 

Plakát A3 Rádio DAB Praha / 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

do 5 dní od 
aukce 

do 5 dní od 
dodání 
tiskových dat 

Karlín 
xxxxxxxxxxxxxxx 

031 Podpisová karta Podpisová karta A6 Pardubice 13.3. 27.3. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx 

019 
Desky s klopou Desky s klopou SOČR 

do 5 dní od 
aukce 

20.4. Centrála 
xxxxxxxxxxxxxxx 

020 
Desky s klopou Desky s klopou Mezinárodní 

do 5 dní od 
aukce 

20.4. Centrála 
xxxxxxxxxxxxxxx 

021 
Desky s klopou Desky s klopou ČRo 

do 5 dní od 
aukce 

20.4. Centrála 
xxxxxxxxxxxxxxx 

022 
Desky s klopou Desky s klopou Pardubice 

do 5 dní od 
aukce 

20.4. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxxxx 

038 
Roll up Roll up Rádio vašeho kraje 

do 5 dní od 
aukce 

20.3. Karlín 
xxxxxxxxxxxxxxx 

039 
Roll up Roll up Výlety 

do 5 dní od 
aukce 

20.3. Karlín 
xxxxxxxxxxxxxxx 

023 
Desky s klopou Desky s klopou Komunikace 

do 5 dní od 
aukce 

20.4. Centrála 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 


