
 

 

 
KUPNÍ SMLOUVA

 

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: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel Techniky a
správy
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.:
1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxx

        tel.:
xxxxxxxxxxxxx

        e-mail:
xxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „kupující“)
 

a
 

MediaPort Pro s.r.o.
Výpis z obch. rejstříku: oddíl C, vložka 44709
Hradešínská 67, 101 00  Praha 10
IČO: 65412788, DIČ: CZ65412788
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 474239363/0300
Jednatel : Jiří Janouch
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxx

        tel.:
xxxxxxxxxxxxxx

        e-mail:
xxxxxxxxxxx
(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
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1. Předmětem této smlouvy je povinnost
prodávajícího odevzdat kupujícímu věci, které jsou
předmětem koupě, konkrétně:

a) Dva aktivní dvoupásmové reproboxy 900W -
Ingenia IG3T ;

b) Pět párů aktivních dvoupásmových
reproboxů 400W - Ingenia IG1T;

c) Dva páry aktivních pódiových odposlechů pro
mluvené slovo a zpěv - DB TECHNOLOGIES, DM 28 DVX;

d) Jeden pár aktivních subwooferů 15‘‘ - DB

TECHNOLOGIES, SUB 15H;

e) Propojovací kabely v přepravním boxu Powercon
kabel: 4x 50cm , 4x 1m , 4x 10m , 4x .2.4m, 2x příbližovací vícepárový kabel pro 16 vedení

15m, 10x XLR kabel pro propojení modulace 10m;

blíže specifikované v příloze č. 2 této smlouvy (dále
také jako „zboží) a umožnit kupujícímu nabýt
vlastnické právo ke zboží na straně jedné a
povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu na straně druhé,  a to za
podmínek dle této smlouvy.

 

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 7 týdnů od
účinnosti této smlouvy. Prodávající je povinen
odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři
pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce
této smlouvy.

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je určena nabídkou prodávajícího a činí
479 800,- Kč (slovy:
čtyřistasedmdesátdevěttisícaosmset korun
českých) bez DPH. Cena s DPH činí 580 558,- Kč.

2. Rozpis ceny dle jednotlivých položek zboží dle čl. i.
odst. 1 smlouvy je následující:

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



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

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

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

e) cena zboží dle článku I. odst. 1., písm. e) této
smlouvy činí xxxxxxxxx Kč bez DPH.

3. Veškeré ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy
jsou konečné a zahrnují veškeré náklady
prodávajícího související s odevzdáním a instalací
zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do
místa odevzdání, zabalení zboží).

4. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání
veškerého zboží kupujícímu na základě daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Prodávající má právo
na zaplacení kupní ceny okamžikem řádného
splnění svého závazku, tedy okamžikem odevzdání
veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy.

5. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího
vystavení prodávajícím za předpokladu, že k
doručení faktury kupujícímu dojde do tří dnů od data
vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury
činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného
doručení kupujícímu. 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.

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

IIII. 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 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) faktické předání zboží kupujícímu (vč.
odpovídající dokumentace);

c) podpis protokolu o odevzdání oběma smluvními
stranami.

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 odstavce tohoto článku smlouvy.

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 jako příloha č. 1 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.

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 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 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 deseti
dní 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 500,- Kč za každý započatý 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 smluvní pokuty ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním
zboží nebo jeho části o více než 15 dní;

b) v případě prodlení s odstraněním vady o více než
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 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), 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.

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 bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v
souladu se zákonem o 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: Protokol o odevzdání;

Příloha č. 2: Technická specifikace zboží.



 
 

          V Praze dne                   V Praze dne 4.5.2018

Za kupujícího Za prodávajícího

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PŘÍLOHA č. 1 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ

 
Český rozhlas
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxx

        tel.:
xxxxxxxxxxxxxx

        e-
mail:xxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „přebírající“)
 
a
 
Mediaport Pro s.r.o.
IČ 65412788, DIČ CZ65412788
zástupce pro věcná jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
        tel.:

xxxxxxxxxxxxxxx
        e-mail:

xxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „předávající“)

I.

10. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní
smlouvy ze dne 4.5.2018 odevzdal níže uvedeného
dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu



(jako kupujícímu) následující zboží:

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

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

X.

1. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje
odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti
a provedení.

2. 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:

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

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

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

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

Za přebírajícího Za předávajícího

 
 

PŘÍLOHA č. 2 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
 

2 KUSY AKTIVNÍHO DVOUPÁSMOVÉHO
REPROBOXU VZOREM - INGENIA IG3T – výkon
900 W RMS, 56-bit DSP procesor, frekvenční rozsah:
53 Hz – 20 kHz, reproduktory: 2x 10” +1,4”,
směrovost 110° x 90° (asymetrická horna), max. SPL:
132 dB, displej a otočný enkodér, uživatelské a
tovární presety, možnost společného fungování
většího počtu modulů, možnost stackování i zavěšení,
materiál: zesílený polypropylen
 



technické parametry:
 
• Dvoupásmový aktivní reprobox
• Frekvenční rozsah: 53 Hz – 20 kHz (@ -10 dB)
• Frekvenční rozsah: 57 Hz – 19,2 kHz (@ -6 dB)
• Max. SPL: 132 dB
• Výškový měnič: 1,4“ (cívka 3“) neodymiový magnet
• Směrovost: 110 x 90° ( vertikálně asymetrická horna
+20°/- 70°)
• Crossover: 1100 Hz @ 24dB/oct
• Středobasový měnič: 2x 610“ (cívka 2,5“)
neodymiový magnet
• Zesilovač:
 Výkon RMS: 900 W
 Špičkový výkon: 1800 W
• DSP: 56-bit
• AD/DA převodník: 24-bit/48 kHz
• Limiter: peak, termální
• Uživatelské + tovární presety
• Displej: OLED s automatickým převracením obrazu
dle pozice boxu
• Ovádací prvky: otočný enkodér
• Automatická detekce pozice boxu
• Konektory: 1x Combo In (XLR+TRS), 1x XLR Out,
mini-USB
• Materiál: zesílený polypropylen
• Černá barva
• Zavěšovací body + hnízdo pro reproduktorovou tyč
• Rozměry: cca 280 x 806 x 393 mm
• Hmotnost: 22 kg až 23 kg
• Obal TC IG3T s magnetickým krytem RCM 1 a
jednou spojovací uzávěrkou
 

5 PÁRŮ AKTIVNÍCH DVOUPÁSMOVÝCH
REPROBOXŮ VZOREM PRO JEDEN BOX-
INGENIA IG1T, výkon 400 W RMS, 56-bit DSP
procesor, frekvenční rozsah: 85 Hz – 20 kHz,
reproduktory: 2x 6,5” + 1”, směrovost 110° x 80°
(asymetrická horna), max. SPL: 128 dB, displej a
otočný enkodér, uživatelské a tovární presety,
možnost společného fungování většího počtu modulů,
možnost stackování i zavěšení, hmotnost 10,6 kg,
materiál: zesílený polypropylen
 
 
 technické parametry:



 
• Dvoupásmový aktivní reprobox
• Frekvenční rozsah: 85Hz – 20 kHz (@ -10 dB)
• Frekvenční rozsah: 92 Hz – 19,2 kHz (@ -6 dB)
• Max. SPL: 128 dB
• Výškový měnič: 1“ (cívka 1“) neodymiový magnet
• Směrovost: 110 x 80° ( vertikálně asymetrická horna
+15°/- 65°)
• Crossover: 2100 Hz @ 24dB/oct
• Středobasový měnič: 2x 6,5“ (cívka 1,5“)
neodymiový magnet
• Zesilovač:
 Výkon RMS: 400 W
 Špičkový výkon: 800 W
• DSP: 56-bit
• AD/DA převodník: 24-bit/48 kHz
• Limiter: peak, termální
• Uživatelské + tovární presety
• Displej: OLED s automatickým převracením obrazu
dle pozice boxu
• Ovádací prvky: otočný enkodér
• Automatická detekce pozice boxu¨
• Černá barva
• Konektory: 1x Combo In (XLR+TRS), 1x XLR Out,
mini-USB
• Materiál: zesílený polypropylen
• Zavěšovací body + hnízdo pro reproduktorovou tyč
• Rozměry: cca 195 x 536 x 271 mm
• Hmotnost: 10 kg až 11kg
• Obal TC IG 1T  s magnetickým krytem a spojovací
uzávěrkou
 
 
2 PÁRY AKTIVNÍCH PÓDIOVÝCH ODPOSLECHŮ
PRO MLUVENÉ SLOVO A ZPĚV, VZOREM PRO
JEDEN BOX DM 28 DVX, výkon 500+250W RMS,
DSP procesor, frekvenční rozsah: 89Hz – 19kHz,
reproduktory: 2x8” +1”, směrovost 90° x 60°, otočná
asymetrická horna, max. SPL: 130dB, limiter, aktivní
ekvalizér, hmotnost 14 kg, materiál: překližka
technické parametry:

• Frekvenční rozsah: 89 Hz – 19 kHz (+/- 3dB), 70 Hz
– 20kHz (-10dB) 
• Bi-amp zesilovač třídy D 
• DSP procesor 



• Výkon basového pásma: 500W RMS 
• Výkon výškového pásma: 250W RMS 
• Basový reproduktor: 2x 8“ neodymiový , 2,5“ cívka 
• Výškový reproduktor: 1“ neodymiový , 1,75“ cívka 
• Otočná horna s konstantní směrovostí 
• Směrovost (rozptyl): 90° x 60°/40° 
• Maximální SPL: 130 dB 
• Vstup: XLR 
• Výstup: XLR 
• DSP efekty: výhybka, aktivní ekvalizér, limiter,
obrácení fáze 
• Rozměry: cca 480 x 265 x 418 mm 
• Hmotnost: 14 kg 
• Materiál: překližka 
• Zkosení 30° x 60° 
• Madla na bočních stranách + obal
• Barva: černá

JEDEN PÁR AKTIVNÍCH SUBWOOFERŮ VZOREM
PRO JEDEN BOX: DB TECHNOLOGIES SUB 15H,
digitální zesilovač výkonu 1000W PRG / 1400W
RMS, frekvenční rozsah: 35 – 150 Hz, 15”
reproduktor, max. SPL: 133 dB, DSP jednotka 28/56
bit, hmotnost 31 až 32 kg.
 
technické parametry:

• Frekvenční rozsah: 35 – 150 Hz 
• Zesilovač
• Výkon: 1000W PRG / 1400W RMS 
• Reproduktor: 15“ 
• Maximální SPL: 133 dB 
• Crossover: 90 / 120 Hz 
• Vstupy: 2 x XLR 
• Výstupy: 2x XLR (X-over out) 
• DSP jednotka 28/56 bit 
• Materiál: H.E.T. (překližka) 
• Rozměry: cca  254 x 511 x 695 mm + obal
• Hmotnost: 31kg až 32 kg 
• Barva: černá
• Obal s magnetickým krytem, DS2 pole mount tyč a
kolečka DWK 20
 
 
PROPOJOVACÍ KABELY V PŘEPRAVNÍM BOXU:
 
Powercon kabel: 4x 50cm , 4x 1m , 4x 10m , 4x .2.4m



2x příbližovací vícepárový kabel pro 16 vedení 15m
 
10x XLR kabel pro propojení modulace 10m
 

 
 

 

 


