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DÍLČÍ SMLOUVA 

k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne 24. 9. 2015 

 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 (dále jen jako „poskytovatel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu 

s článkem II. rámcové smlouvy na poskytování služeb tuto dílčí 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 poskytování služeb ze dne 

24. 9. 2015 (dále jen „rámcová smlouva“). 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli následující služby: 

oprava motorového vozidla Škoda Octavia 1,6 TDI, SPZ: XXX XXXX, konkrétně oprava 

promáčklin karosérie způsobených krupobitím, to vše v rozsahu uvedeném v přílohách 

této smlouvy (dále také jako „služby“), a to dle podmínek dále stanovených a povinnost 

objednatele za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu na straně druhé.  

3. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění jsou blíže specifikovány v příloze k této 

smlouvě. 

4. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako 

součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb 

(a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny. 
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II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění a poskytování služeb je provozovna dodavatele na adrese: České Vrbné 2379, 

370 11 České Budějovice. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 

3 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.  

III. Cena a platební podmínky 

1. Cena za poskytování služby je stanovena nabídkou poskytovatele a nepřesáhne částku ve 

výši 90.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.  

2. Konečná cena bude určena po provedení kompletní opravy a bude stanovena jako násobek 

skutečně opravených promáčklin karosérie vozidla způsobených krupobitím (tzv. důlky) a 

jednotkové ceny za opravu 1 promáčkliny ve výši dle ceníku zhotovitele, který je platný ke dni 

uzavření této smlouvy. Průběh opravy (včetně počtu skutečně opravených promáčklin 

karosérie a specifikace konečné ceny) bude zhotovitelem zachycen v písemném protokolu a 

fotodokumentaci, které budou součástí faktury. 

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 objednatel 

obdrží dva a poskytovatel 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 objednatele. 

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. 

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

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

odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při 

neuzavření smlouvy náhradu škody. 

8. 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 
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smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou 

nabídkou. 

9. Pokud mezi smluvními stranami této smlouvy proběhlo plnění, které odpovídá svým 

obsahem plnění dle této smlouvy, vypořádá se jako plnění podle této smlouvy. 

10. 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) 

 

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. 

 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha č. 1: Předávací protokol 

Příloha č. 2: Registrace pojistné události 

Příloha č. 3: Zápis o poškození motorového vozidla 

Příloha č. 4: Posudek / kalkulace zakázky 

 

V Praze dne 1.9.2016 V Praze dne 30.8.2016 

Za objednatele Za poskytovatele 
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PŘÍLOHA – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

IČ 63073188, DIČ CZ633073188 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „poskytující“) 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytnutí služeb ze dne …………….. 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. 

V Praze dne V Praze dne  

Za přebírajícího Za poskytujícího 

 


