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KUPNÍ SMLOUVA

č. 42649/31

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 2828 Brno podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Na adrese: Štefánikova 53a, 662 10 Brno
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: ve věcech smluvních podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 2828
Štefánikova 53a
662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel: MusicData s.r.o.
Se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38292
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142
Zastoupený: Tomáš Ouředníček, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ”) uzavírají na
veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).



2 

II.  
Účel smlouvy 

 
Účelem smlouvy je pořízení zvukové a světelné techniky k zajištění provozu Vojenského zařízení 
2828. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli dále uvedené 
zboží (dále jen „materiál“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto materiálu a objednatel se 
zavazuje za řádně dodaný materiál zaplatit dohodnutou kupní cenu. Konkrétní materiál je blíže 
specifikován níže: 
 

P.č. Název položky Měrná jednotka Množství 
1 Stojan na reproboxy K&M 21467 ks 4 
2 Držák na mikrofon DPA CC4099 (Cello) ks 1 
3 Držák na mikrofon DPA SM4099 ks 2 
4 Sluchátko pro In-Ear monitoring ks 2 
5 Páska na taneční povrchy Universal 1005446, 50 mm/35 m černá ks 144 
6 Páska Gaffa AT 202, 50 mm/ 50 m černá ks 20 
7 Páska Gaffa AT 202, 50 mm/ 50 m bílá ks 4 
8 Pracovní rukavice Ultralite L pár 12 
9 Pracovní rukavice Ultralite XL pár 8 

10 Mikrofonní kabel SC MKII černý m 100 
11 Mikrofonní kabel SC MKII modrý m 100 
12 Reproduktorový kabel SC SP215 černý m 200 
13 Kabel H05RR-F 3x1,5 mm2 pryžový ohebný (h, m, žz) m 100 
14 Kabel H05RR-F 3x2,5 mm2 pryžový ohebný (h, m, žz) m 50 
15 Konektor Neutrik NC3FXX- XLR kabelový (female) ks 30 
16 Konektor Neutrik NC3MXX - XLR kabelový (male) ks 30 
17 Konektor Neutrik NL4FX - Speacon černý ks 12 
18 Konektor Neutrik NL4FX-2 - Speacon červený ks 12 
19 Konektor Neutrik NL4FX--5 Speacon zelený ks 12 
20 Konektor Neutrik NL4FX-9 - Speacon bílý ks 12 
21 Konektor Neutrik NBNC75BFG7 - BNC ks 10 
22 Rozlišovací kroužek na Neutrick XXR-1 - hnědý ks 20 
23 Rozlišovací kroužek na Neutrick XXR-2 - červený ks 20 
24 Rozlišovací kroužek na Neutrick XXR-3 - oranžový ks 20 
25 Rozlišovací kroužek na Neutrick XXR-5 - zelený ks 10 
26 Rozlišovací kroužek na Neutrick XXR-6 - modrý ks 20 
27 Halogenový světelný zdroj 1200W, CP93, G22, 240V ks 6 
28 Mikrofon DPA 2011A ks 2 
29 Basový reprobox ks 2 
30 Case na 2 basové reproboxy ks 1 

 
Specifikace p. č. 1. 
Stojan na reproboxy K&M 21467: 
 
Teleskopický stojan na reproboxy se sklopnou trojnožkou a aretační hlavou. 
 

• Výška 1370 – 2170 mm 
• Odpružený čep se zajišťovacím šroubem 
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• Materiál – slitina Al 
• Minimální nosnost 45 kg 
• Hlava s aretačním kroužkem 35 – 37 mm 
• Černá barva 

 
Specifikace p. č. 4. 
Sluchátka pro In-Ear monitoring 
 
Profesionální jednopásmová sluchátka pro IEM s vyměnitelným kabelem. 
 

• Impedance ~ 20 Ohmů 
• Frekvenční rozsah 20 Hz – 16 kHz 
• Potlačení okolního zvuku ≥ -24 dB 
• Délka kabelu minimálně 120 cm, barva černá 
• Konektor Jack 3,5 mm stereo 
• Výměnné náušníky různých velikostí 

 
Specifikace p. č. 10. a 11. 
Mikrofonní kabel symetrický – metráž 
 

• Vrchní izolace PVC 
• Izolace vnitřních vodičů PE 
• Průměr kabelu minimálně 6,5 mm 
• Průřez vodičů minimálně 0,25 mm2 
• Pletené pocínované stínění 
• Kapacita mezi vodiči ≤ 60 pF/m 
• Kapacita mezi vodičem a stíněním ≤ 110  pF/m 
• Odpor vodiče ≤ 80 Ω/km 
• Odpor stínění ≤ 25 Ω/km 

 
Specifikace p. č. 12. 
Reproduktorový kabel 
 

• Kruhový plášť 
• Průměr pláště ≥ 6,5 mm 
• Barevně rozlišené izolace jednotlivých vodičů 
• Průřez vodičů 2 x 1,5 mm2 
• Izolace jednotlivých vodičů ≥ 2,6 mm 
• Kapacita mezi vodiči ≤ 150 pF/m 
• Odpor vodiče ≤ 15 Ω/km 

 
Specifikace p. č. 29. 
Basový reprobox 
 
Subbasový reprobox kompatibilní s procesorem Nexo NX242 a DTD pro rozšíření systému Nexo PS8. 
 

• 12“ měnič s citlivostí minimálně 98 dB 
• Frekvenční rozsah 40 – 140 Hz / -6 dB 
• Konektivita 2 x NL4MP Speakon 
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Specifikace p. č. 30.
Case na 2 kusy basových reproboxů viz specifikace p. č. 29.

� Vnější rozměry cca: 800 x 550 x 450 mm (udávané rozměry se mohou lišit podle domluvy)
� Čtyři kola PENN z toho minimálně dvě bržděná
� Ochranné rohy PENN C1377/30, nebo obdobné (8 ks)
� Motýlový zámek PENN L944/527 MOL, nebo obdobné (4 ks)
� Sklopná ucha s vratnou pružinou PENN H1065Z (8 ks – po dvou v každém čele a v každém

boku)
� Výplně z lakované překližky určené pro výrobu cases tloušťky 9 mm, barva hnědá
� Vnitřní kobercové polstrování
� Výška přepážky nesmí omezovat pohodlné ukládání, ale musí zajistit bezpečnou fixaci boxů

při přepravě
� Profesionální provedení určené pro TOURING
� Provedení case a všech jeho detailů bude před samotnou výrobou konzultováno.

2. Dodavatel zabezpečí dopravu materiálu k objednateli na vlastní náklady.

3. Dodán musí být pouze nový, nepoužitý materiál.

4. Dodávaný materiál nesmí obsahovat části anebo být proveden takovým způsobem, který by mohl
být při běžném používání zdrojem zranění osob, poškození věcí anebo životního prostředí.

IV.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel předá objednateli materiál nejpozději do 13.00 hod dne 27. 9. 2018.

2. Materiál bude fyzicky dodán na adresu: Vojenské zařízení 2828, Štefánikova 53a, 662 10 Brno.

Pověření zaměstnanci objednatele k převzetí materiálu:

3. Dodavatel je povinen dodat materiál v souladu s ustanovením § 2095 a násl. ObčZ.

4. Dodavatel je povinen dodat objednateli materiál nový, tj. nepoužitý a nepoškozený. V případě, že je
materiál použitý nebo poškozený, je dodavatel povinen dodat nový materiál náhradním plněním.

5. Objednatel není povinen převzít materiál, který vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě.
Dodavatel je v tomto případě povinen dodat materiál náhradním plněním.

V.
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové kupní ceně materiálu, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

206 519,17 Kč včetně DPH
(slovy: dvěstěšesttisícpětsetdevatenáct korun českých a sedmnáct haléřů).

2. Celková kupní cena materiálu bez DPH činí 170 677,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 35 842,17 Kč.
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3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady spojené s plněním této smlouvy. 

 
 

VI. 
Fakturační a platební podmínky 

 
1. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat (předání materiálu a potvrzení dodacího listu 
pověřenou osobou objednatele) vystavit a nejpozději do 10 dnů doručit objednateli fakturu za dodaný 
materiál (s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele (uvedená v 4. 
bodě tohoto článku). 
 
Kromě náležitostí uvedených v zákoně musí faktura obsahovat ještě níže uvedené údaje: 

- označení dokladu jako daňový doklad (faktura), 
- číslo smlouvy dle číslování objednatele, 
- den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, 
- místo a doba předání materiálu, 
- IČ a DIČ smluvních stran, 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, 
- počet příloh a razítko s podpisem dodavatele. 

 
2. Společně s daňovým dokladem (fakturou) je nutné dodat doklad - dodací list. 
 
3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit do data její splatnosti. 
Dodavatel fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
dle 4. bodu tohoto čl. ode dne doručení opravené nebo nové faktury objednateli. 
 
4. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu dodavatele do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: 
 

Vojenské zařízení 2828  
Štefánikova 53a 
662 10 Brno 

 
5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a směrování na účet 
dodavatele. 
 
6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona. 

 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky vstupu do objektu objednatele. 
 
2. Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze 
svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
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3. Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění 
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil 
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, 
které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo 
subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 
 
4. Dodavatel prohlašuje, že materiál není zatížen žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze 
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
 
6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této 
smlouvy, je český jazyk. 
 
7. Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a 
dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 
 
8. Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Dodavatel přejímá záruku za jakost materiálu ve smyslu ustanovení § 2619 a násl. ObčZ po dobu 24 
měsíců od předání materiálu. 
 
2. Objednatel je povinen u dodavatele písemně uplatnit zjištěné vady materiálu bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil. Dodavatel je povinen se písemně vyjádřit k reklamaci ve lhůtě 5 dnů po 
jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednateli doručeno písemné vyjádření dodavatele k 
reklamované vadě, platí, že dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu. 
 
3. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se 
nevyjádřil podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne doručení oznámení o 
reklamaci. 
 
4. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
 
5. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty  

 
1. Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním materiálu v termínu uvedeném v čl. IV. 
bodě 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného 
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem 
prodlení. 
 



7 

2. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované 
vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, a to až do 
podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 
 
3. V případě porušení povinnosti dle 2. nebo 3. bodu článku VII. této smlouvy ze strany dodavatele, je 
dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Okamžik práva fakturace 
vzniká dnem porušení uvedené povinnosti. 
 
4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejich 
uplatnění. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a 
to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost 
splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních 
pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 
 

X. 
Zánik závazků 

 
1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
 
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí i: 

a) prodlení s dodáním materiálu o více jak 10 dní; 
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu materiálu; 
c) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní; 
d) podstoupí-li dodavatel svůj závazek z této smlouvy jinému subjektu bez předchozí dohody s 
objednatelem; 
e) poruší-li dodavatel podmínky vstupu do objektu objednatele (čl. VII. bod 1. smlouvy). 

 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ 
a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 
 
2. Smlouva je vyhotovena o osmi stranách a ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeden 
výtisk smlouvy. 
 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
- Příloha číslo 1: Ceník jednotlivých položek, počet stran 2. 
 
4. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a 
vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě 
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jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své
podpisy.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
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Příloha č. 1 
ke smlouvě č. 42649/31 

 
 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 
1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu 
Se sídlem:   Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Jejímž jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 2828 podplukovník Mgr. Aleš Krkoška 
Na adrese:   Štefánikova 53a, 662 10 Brno 
IČ:    60162694 
DIČ:    CZ60162694 
 
a 
 
2. Dodavatel:   MusicData s.r.o. 
Se sídlem:   Štefánikova 131/61, 612 00 Brno 
IČ:    26227142 
DIČ:    CZ26227142 

 
Ceník jednotlivých položek 

 

P.č. Název položky MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Výše 
DPH 
v %  

Celková cena 
za položku bez 

DPH 

Celková cena za 
položku s DPH 

1 Stojan na reproboxy K&M 21467 ks 4 2 250,00  21 9 000,00 10 890,00 

2 
Držák na mikrofon DPA CC4099 
(Cello) 

ks 1 810,00  21 810,00 980,10 

3 Držák na mikrofon DPA SM4099 ks 2 810,00  21 1 620,00 1 960,20 

4 Sluchátko pro In-Ear monitoring ks 2 2 100,00  21 4 200,00 5 082,00 

5 
Páska na taneční povrchy 
Universal 1005446, 50 mm/35 m 
černá 

ks 144 95,00  21 13 680,00 16 552,80 

6 
Páska Gaffa AT 202, 50 mm/ 50 
m černá 

ks 20 204,00  21 4 080,00 4 936,80 

7 
Páska Gaffa AT 202, 50 mm/ 50 
m bílá 

ks 4 204,00  21 816,00 987,36 

8 Pracovní rukavice Ultralite L pár 12 151,00  21 1 812,00 2 192,52 

9 Pracovní rukavice Ultralite XL pár 8 160,00  21 1 280,00 1 548,80 

10 Mikrofonní kabel SC MKII černý m 100 30,00  21 3 000,00 3 630,00 

11 
Mikrofonní kabel SC MKII 
modrý 

m 100 30,00  21 3 000,00 3 630,00 

12 
Reproduktorový kabel SC SP215 
černý 

m 200 31,00  21 6 200,00 7 502,00 

13 
Kabel H05RR-F 3x1,5 mm2 
pryžový ohebný (h, m, žz) 

m 100 18,00  21 1 800,00 2 178,00 

14 
Kabel H05RR-F 3x2,5 mm2 
pryžový ohebný (h, m, žz) 

m 50 28,00  21 1 400,00 1 694,00 

15 
Konektor Neutrik NC3FXX- 
XLR kabelový (female) 

ks 30 75,00  21 2 250,00 2 722,50 

16 
Konektor Neutrik NC3MXX - 
XLR kabelový (male) 

ks 30 61,00  21 1 830,00 2 214,30 
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17
Konektor Neutrik NL4FX -
Speacon černý

ks 12 92,00 21 1 104,00 1 335,84

18
Konektor Neutrik NL4FX-2 -
Speacon červený

ks 12 92,00 21 1 104,00 1 335,84

19
Konektor Neutrik NL4FX--5
Speacon zelený

ks 12 92,00 21 1 104,00 1 335,84

20
Konektor Neutrik NL4FX-9 -
Speacon bílý

ks 12 92,00 21 1 104,00 1 335,84

21
Konektor Neutrik NBNC75BFG7
- BNC

ks 10 50,00 21 500,00 605,00

22
Rozlišovací kroužek na Neutrick
XXR-1 - hnědý

ks 20 4,50 21 90,00 108,90

23
Rozlišovací kroužek na Neutrick
XXR-2 - červený

ks 20 4,50 21 90,00 108,90

24
Rozlišovací kroužek na Neutrick
XXR-3 - oranžový

ks 20 4,50 21 90,00 108,90

25
Rozlišovací kroužek na Neutrick
XXR-5 - zelený

ks 10 4,50 21 45,00 54,45

26
Rozlišovací kroužek na Neutrick
XXR-6 - modrý

ks 20 4,50 21 90,00 108,90

27
Halogenový světelný zdroj
1200W, CP93, G22, 240V

ks 6 550,00 21 3 300,00 3 993,00

28 Mikrofon DPA 2011A ks 2 20 644,00 21 41 288,00 49 958,48

29 Basový reprobox ks 2 27 995,00 21 55 990,00 67 747,90

30 Case na 2 basové reproboxy ks 1 8 000,00 21 8 000,00 9 680,00

Cena celkem s DPH 206 519,17 Kč


