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KUPNÍ SMLOUVA 
obnova DAW (Digital Audio Workstation) 

 

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

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

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXX  

(dále jen jako „kupující“) 

a 

MediaPort Pro, s.r.o. 

zápis ve veřejném rejstříku: C 44709 vedená u Městského soudu v Praze  

se sídlem: Hradešínská 1928/67, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

IČ 65412788, DIČ CZ65412788 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 474239363/0300 

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXX 

(dále jen jako „prodávající“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

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

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věci, které jsou 

předmětem koupě:  

a) 1x rozšíření systému Venue Praha – AVID, VENUE | HDx TDM Option Card 64 channels  

b) 1x DAW do přenosového vozu Praha –  AVID, Mac Pro / Pro Tools HDX plus příslušenství 

c) 1x DAW do režie R2 Olomouc – Yamaha, Dante plus software 

(dále také jako „zboží“) blíže specifikované v příloze č. 2 této smlouvy, dle podmínek dále 

stanovených a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a 

povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu na straně druhé.  

2. Pokud je součástí zboží (nebo upgradu dle článku I. odst. 1, písm. a) této smlouvy) software 

nebo je software nezbytný k řádnému užívání zboží, pak platí, že prodávající zajistí 

kupujícímu oprávnění k užití software (licence / podlicence) v následujícím rozsahu: časově, 

místně a množstevně neomezený rozsah užívání, a to ke všem způsobům, které odpovídají 

povaze zboží, tak, aby kupující mohl zboží užívat bez jakýchkoli omezení. V takovém případě 

prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím také písemné potvrzení o poskytnutých 
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licencích / podlicencích dle tohoto článku. Při nedodržení této povinnost prodávající odpovídá 

kupujícímu za škodu. Ceny licencí jsou v plném rozsahu zahrnuty v ceně zboží a prodávající 

nebude požadovat jakoukoli finanční úhradu. 

3. Součástí plnění ze strany prodávajícího je také kompletní instalace zboží a jeho zprovoznění, 

přičemž za tyto služby nebude prodávající požadovat jakoukoli finanční úhradu. 

II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění a odevzdání zboží je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. 

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

5 týdnů od uzavření této smlouvy. Prodávající je povinen odevzdání zboží oznámit kupujícímu 

nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.  

3. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci v místě plnění a to v rozsahu 2 

pracovních dnů. 

III. Cena zboží a platební podmínky 

1. Cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran a činí 759 980,- Kč (slovy: 

sedmsetpadesátdevěttisícadevětsetosmdesát korun českých) bez DPH. Cena s DPH 

v zákonné výši činí 919 575,80 Kč.  

a) cena zboží dle článku I. odst. 1., písm. a) této smlouvy činí XXXXXX,- Kč bez DPH; 

b) cena zboží dle článku I. odst. 1., písm. b) této smlouvy činí XXXXXX,- Kč bez DPH; 

z toho je software: 

1x Waves Diamond; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Izotope RX7; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Izotope Ozone; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Avid Eleven; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

 

c) cena zboží dle článku I. odst. 1., písm. c) této smlouvy činí XXXXX,- Kč bez DPH; 

z toho je software: 

1x Waves Diamond; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Izotope RX7; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Altiverb Regularis; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Auto-Tune 8 Native; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH,   

1x Avid Eleven; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x Boom libary; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

1x TONSTURM; jedna instalace; cena jedné instalace XXXXX Kč bez DPH, 

 

d) doprava činí XXXXX,- Kč bez DPH; 

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

související s odevzdáním zboží dle této smlouvy. 
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3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání zboží na základě daňového dokladu (faktury). 

Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, 

tedy okamžikem odevzdání veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy.  

4. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení, a to za předpokladu, že k doručení 

faktury Českému rozhlasu dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího 

doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení Českému rozhlasu. 

Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být 

kopie protokolu o odevzdání podepsaná 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 až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

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

Sb., o DPH v platném znění (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. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží (a užívacích práv 

k SW) dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho odevzdání kupujícímu (tj. 

zástupci pro věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně 

pověřené osobě).  

2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:  

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

b) jeho faktické předání kupujícímu (vč. instalace, odpovídající dokumentace a poskytnutí 

odpovídajících licencí / podlicencí); 

c) oboustranný podpis protokolu o odevzdání. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 

současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího článku. 

V. Odevzdání a převzetí zboží 

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem 

protokolu o odevzdání, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a jenž musí být součástí 

faktury (dále v textu také jen jako „protokol o odevzdání“). Kupující je oprávněn odmítnout 

převzetí zboží (či jednotlivého kusu), které není v souladu s touto smlouvou. V takovém 

případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému 

převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu skutečnosti, které 

bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou 

povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a 

provedení) dle této smlouvy. 
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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 24 měsíců. 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. 

3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového zboží 

nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy 

vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího nahlášení 

kupujícím. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním 

chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit 

sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu.   

4. Výše uvedená ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i na vady dokladů, nutných pro 

užívání zboží.  

VII. Změny smlouvy 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně 

počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

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

nepovažují. 

VIII. Sankce, zánik smlouvy 

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží nebo s vyřízením reklamace, zavazuje se 

prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za 

každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné 

škody. 

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat 

na kupujícím úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží nebo jeho části o více jak 30 dní; 

b) v případě prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dní nebo v případě opakovaného 

(alespoň třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více jak 5 dní; 

c) je-li to stanoveno touto smlouvou.  

4. Odstoupení musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají následující den po 

doručení odstoupení. 

IX. Závěrečná ustanovení 

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

stranami. 
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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. 

6. 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. 

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 povinen v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejnit na profilu zadavatele 

tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, pokud její cena přesáhne částku 500.000,- 

Kč bez DPH. 

8. 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. 

 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

 Příloha č. 1: Protokol o odevzdání 

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění 

 

 

           V Praze dne ___________                     V Praze dne ___________           

Za kupujícího Za prodávajícího 
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PŘÍLOHA č. 1 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXX 

         XXXXXXXXX 

         XXXXXXXXX 

 (dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Mediaport Pro s.r.o. 

IČ 65412788, DIČ CZ65412788 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXX 

         XXXXXXXX  

         XXXXXXXX 

 (dále jen jako „předávající“) 

 

 

1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne 24.10.2016 odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující 

zboží: 

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

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

 

2. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti 

a provedení.  

3. 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: 

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

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

4. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. 

V Praze dne DD. MM. RRRR V  Praze dne DD. MM. RRRR 

Za přebírajícího Za předávajícího 
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PŘÍLOHA č. 2 – Specifikace zboží 

 

V současné době je v přenosovém voze (Praha: Iveco – velké) audio-technologie z roku 2008. 

Jedná se o kontrolér Digidesign Venue + 2x stagebox s 48 mic + DAW (Digital Audio 

Workstation) s Pro Tools 8 HD a 2x Accel Core (PCIe). Vlivem malého výkonu FOH a 

zastaralé DAW je možné současně natáčet max. 56 stop, což při současných trendech a při 

časté spolupráci s přenosy z ČT je velmi limitující. Dalším problémem je nedostatečný výkon 

pro post-produkci složitější rozhlasové prvovýroby. 

Požadujeme upgrade současné technologie tak, aby bylo možné v reálném čase natáčet až 

96 stop. Dále požadujeme rozšíření funkcionality kontroléru o Waves Gold a obměnu 

stávající DAW. 

Obsazení slotů FOH: 

 

   1slot: HDX 

  2 slot: Madi  

  3 slot: ECx 

 

System Venue: 

 

  Mix Engines: 3 

  Input channels: 64 

  FX returns: 8 

  Inputs 1 – 48: HDx1 

  Inputs 49 – 96: Stage 2 

  8 Auxes + 8 Stereo Groups 

 

DAW v přenosovém voze s následujícími minimálními parametry: 

- 3,7GHz čtyřjádrový procesor Intel Xeon E5,  

- 32 GB 1866MHz paměti DDR3 ECC, 

- interní systémový disk SSD 256 GB + SSD 512 GB recording + 2 TB HDD 7200 RPM“ 

RAID,  

- 2x AMD FirePro D300 se 2 GB paměti GDDR5 VRAM,  

- 2x Gigabit Ethernet, 6x Thunderbolt 2, 4x USB 3, 1x HDMI, 

- wifi, bluetooth 4.0, 

- PCIe Avid HDx2  

- Tuxera , PT 12 HD, waves Diamond, Izotope Ozone + RX7,  Roxio Toast, Avid Eleven, 

- klávesnice s num. klávesami, kabelová optická myš (posuvná kulička, možnost jedno/dvou 

tlačítkové konfigurace, dvě boční tlačítka, bílé provedení), kombinovaná (externí) DVD-

RW mechanika, 

- adaptér HDMI na DVI a displayport na VGA, 

- maximální příkon 450 W, 

- montáž do racku 4U, 

- max. hmotnost 25 kg. 

 

Požadujeme dodání na místo plnění (Vinohradská 12, 120 99, Praha 2), kompletní 

instalaci do přenosového vozu Praha, zprovoznění a konfiguraci celého systému a to 

v maximální délce trvání 2 pracovních dnů. 
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V Olomouci v režii R2 je mixážní systém Yamaha DM2000 VCM, který je s DAW propojen po 
ADAT rozhraní. Toto rozhraní je již zastaralé a má omezený počet kanálů s omezeným 
vzorkováním a bitovou hloubkou.  
Požadujeme nahrazení současného rozhraní za Dante protokol pomocí rozšiřujících karet 
(2xMY16-AUD2) včetně Dante Virtual Soundcard + 1x Soundcraft Si Option AES (XLR) Card.  
 
Dále požadujeme rozšíření stávajícího DAW o PT 12,  waves Diamond, Izotope RX7, Altiverb 
Regularis, Auto-Tune 8 Native,  Avid Eleven, Boom library: cars - suvs & vans, baby boom, 
TONSTURM: 06 | Clocks 96 kHz Resolution, 05 | Mountain Air 96 kHz resolution/ 2.0 Stereo, 04 | 
The Windhowler 96 kHz Resolution, A Sound Effect: Normal Doors + Robotic Lifeforms (lite ed.) + 
Quite Spaces. 
 
Požadujeme dodání na místo plnění (Vinohradská 12, 120 99, Praha 2). Instalaci tohoto 
systému provede objednatel. 


