NÁVRH SMLOUVY

DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. [DOPLNIT]
č. _CISLO_SMLOUVY_
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]
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání
Renáta Průchová, knihovník
tel.: +420 221 553 346
e-mail: renata.pruchova@rozhlas.cz
(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“)
a
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU PRODÁVAJÍCÍHO]
[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU]
[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO PRODÁVAJÍCÍHO]
zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]
[DOPLNIT RČ nebo IČO, DIČ PRODÁVAJÍCÍHO]
bankovní spojení: [DOPLNIT], č. ú.: [DOPLNIT]
zástupce pro věcná jednání
[DOPLNIT]
tel.: +420 [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
(dále jen jako „prodávající“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v rámci dynamického nákupního systému – veřejné
zakázky č. j. VZ18/2021 s názvem „Dodávka denního tisku, periodik a elektronických
předplatných“ (dále jen jako „veřejná zakázka“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako
„smlouva“)
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího dodávat kupujícímu věci, které jsou
předmětem koupě a které jsou blíže specifikované, včetně uvedení množství, v příloze této
smlouvy (dále také jako „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická a užívací práva ke
zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu
na straně druhé; 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;
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b) zpřístupňování elektronických vydání tiskovin a periodik v příslušných online přístupných
databázích (archivech) osob oprávněných takové databáze (archivy) provozovat;
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. Místem plnění a odevzdání zboží dle čl. 1 odst. 2, písm. a) této smlouvy je [DOPLNIT],
pokud smluvními stranami nebylo písemně dohodnuto jinak.
2. 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 email zástupce pro věcná jednání kupujícího dle této smlouvy, a to po dni 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.
3. Prodávající se zavazuje odevzdávat, resp. zpřístupňovat zboží [DOPLNIT] v místě plnění
v počtech výtisků a frekvenci dle přílohy této smlouvy.
III. Cena zboží a platební podmínky
1. Celková cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí [DOPLNIT],- Kč (slovy: [DOPLNIT]
korun českých) bez DPH. K ceně bude přičtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“). 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, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému plnění této smlouvy).
3. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, jednorázově po zahájení poskytování
plnění na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) nebo zálohové faktury vystavené
prodávajícím. Prodávající má právo na zaplacení ceny zboží okamžikem řádného splnění
svého závazku, tedy okamžikem zahájení poskytování plnění kupujícímu dle této smlouvy.
4. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení prodávajícím za předpokladu jejího
doručení kupujícímu do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí
lhůta splatnosti faktury 21 dnů od data jejího skutečného doručení kupujícímu.
5. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být
kopie protokolu o odevzdání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. 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 lhůta splatnosti neběží a začíná plynout od počátku okamžikem doručení nové nebo
opravené faktury kupujícímu.
6. Prodávající jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a
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
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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 převzetí zboží
1. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:
a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle této smlouvy;
b) faktické předání zboží kupujícímu (vč. kompletní dokumentace ke zboží);
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.
2. 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.
3. 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
neomezeném, na dobu poskytování plnění dle této smlouvy a v množství uvedeném v příloze
této smlouvy.
4. Prodávající splnil svou povinnost dle této smlouvy až okamžikem řádného dodání, resp.
zpřístupnění veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy.
V. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází
z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci pro věcná
jednání dle této smlouvy nebo jiné prokazatelně kupujícím pověřené osobě).
2. 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 tohoto
článku smlouvy.
VI. Jakost zboží a záruka
1. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží je nové, nepoužívané, bez faktických a právních
vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům.
2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce doby poskytování plnění dle této
smlouvy. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdáním 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.
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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. 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.
VII. Změny smlouvy
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě vzestupně
číslovanými počínaje řadovým číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních
stran, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, 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.
5. Pokud na straně kupujícího v době účinnosti této smlouvy vznikne potřeba:
a) změnit počet dodávaných výtisků nebo počet přístupů do elektronických vydání; nebo
b) změnit počet dodávaných titulů; nebo
c) změnit místo plnění a odevzdání zboží; nebo
d) objednat dodání titulu, který v době podpisu této smlouvy ještě nevycházel; nebo
e) objednat přístup do elektronického vydání titulu, který v době podpisu této smlouvy ještě
nevycházel,
je oprávněn tak učinit bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě zasláním písemného
oznámení o takové změně prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co taková potřeba na
jeho straně vznikne, avšak pouze za předpokladu, že se v důsledku takové změny celková
cena zboží nezmění o více než 10%.
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VIII. Sankce
1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží do příslušného místa plnění nebo
zpřístupněním zboží, 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.
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.
3. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě
druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany sjednávají, že uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok kupujícího na
náhradu vzniklé škody v plné výši vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se smluvní
pokuta vztahuje. Nárok kupujícího na náhradu škody se případným uplatněním smluvní pokuty
nesnižuje.
6. V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této smlouvy, pro kterou je stanovena
smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, není smluvní strana,
která tuto smluvní povinnost nesplnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se k takové
smluvní povinnosti vztahuje.
IX. Zánik smlouvy
1. Smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním, (2) dohodou, anebo (3) odstoupením.
2. K ukončení smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran
učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být
vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících ze smlouvy.
3. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní
stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li
konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za
předpokladu, že je právnickou osobou.
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 o více než 3 dní;
c) v případě, že se u více jak 5 % kusů zboží projeví vady;
d) je-li to stanoveno touto smlouvou.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být popsán konkrétní důvod
odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany, v opačném případě se
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odstoupení považuje za neplatné. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení
druhé smluvní straně.
X. 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), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména
příslušnými ustanoveními OZ.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
kupující a jeden prodávající. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití
elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden
originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
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 smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve
smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
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 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků
a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 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. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na
základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha č. 1: Specifikace zboží a ceny;
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V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za kupujícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]

Za prodávajícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]
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