NÁVRH SMLOUVY

KUPNÍ SMLOUVA
modulační procesor
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: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „kupující“)
a
HOA, s.r.o.
V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20653
se sídlem Na Nivách 1019/25, 141 00 Praha 4
zastoupena Ing. Janem Hamerníkem, jednatelem společnosti
IČO: 49245104
DIČ:CZ49245104
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
(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 věc, která je
předmětem koupě, a to 1 kus modulačního procesoru typu Orban-FM 8600 HD blíže
specifikovaného v příloze této smlouvy (dále také jako „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt
vlastnické právo ke zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní
cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění a odevzdání zboží je sídlo Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha
2.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu v místě plnění na vlastní náklad nejpozději
do 2 týdnů od účinnosti této smlouvy. Prodávající je povinen odevzdání zboží oznámit
kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.
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III. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí 287.000,- Kč bez DPH. K ceně bude
připočtena DPH dle platných právních předpisů.
2. Celková cena zboží 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).
3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání zboží kupujícímu na základě daňového dokladu
(dále jen „faktura“) prodávajícího. 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 kupujícímu dojde do 3 dnů od data jejího 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.
5. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, 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.
IV. 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) jeho faktické předání kupujícímu vč. veškerých dokladů ke zboží;
c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran.
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.
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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 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 XX kalendářních dní od jejího oznámení
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, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není
dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
2. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace zboží, zavazuje se prodávající zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní
pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
3. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se kupující zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

3/7

a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží nebo jeho části o více jak 14 dní;
b) v případě prodlení s odstraněním vady o více jak 20 dní nebo v případě opakovaného
(alespoň třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více jak 5 dní;
c) v případě, že se závada na zboží po dobu záruky projeví více než třikrát;
d) je-li to stanoveno touto smlouvou.
5. Odstoupení musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají následující den po
doručení odstoupení.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Pokud je součástí zboží 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 licencích / podlicencích dle tohoto článku. Při nedodržení
této povinnost prodávající odpovídá kupujícímu za škodu.
2. 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.
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 kupující obdrží
dva a prodávající jeden.
5. 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.
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. 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.
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.
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9. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha: Protokol o odevzdání;
Příloha: Specifikace zboží.

V Praze dne

V Praze dne 21.10.2019

Za kupujícího

Za prodávajícího
Ing. Jan Hamerník
Jednatel HOA, s.r.o.
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PŘÍLOHA – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ
Český rozhlas
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „přebírající“)
a
Název
IČ 49245104, DIČ CZ49245104
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „předávající“)
I.
1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže
uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující
zboží:
……………………………………………………………………………………………………
II.
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 s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT]dne [DOPLNIT]

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

Za předávajícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]
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NÁVRH SMLOUVY

PŘÍLOHA – SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Specifikace požadavků na modulační procesor:


















processing se strukturou alespoň pěti kmitočtových pásem, nebo funkčně ekvivalentní
řešení
dvě nezávislé signálové cesty se samostatnými digitálními výstupy AES/EBU s možností
simultánního provozu
první zajistí kmitočtově lineární zpracování zvukového signálu bez preemfáze/deemfáze
druhá signálová cestu obsahující zpracování pro FM s preemfází/deemfází
řízení subjektivní hlasitosti zvukového signálu (formou výkonu signálu) nastavitelné
v rozsahu minimálně 0 dBr až + 6 dBr nebo řízení subjektivní hlasitosti dle doporučení
EBU R 128 v rozsahu alespoň -15 až -24 LUFS nebo jiný funkčně obdobný způsob řízení
subjektivní hlasitosti zvukového signálu
dynamické řízení hloubek v závislosti na charakteru signálu hudba/řeč nebo podobné,
funkčně ekvivalentní řešení (například detektor řeči)
dynamické řízení šířky stereofonní báze
potlačení překmitů signálu pomocí technologie look – ahead z důvodu optimalizace
vlastností pro digitální přenosové soustavy s psychoakustickou redukcí datového toku
symetrické analogové vstupy L, R, digitální vstup AES/EBU (vzorkovací kmitočty
v rozsahu minimálně 32 – 48 kHz)
symetrické analogové výstupy L, R, dva digitální výstupy AES/EBU se vzorkovacím
kmitočtem 48 kHz nebo s nastavitelným rozsahem vzorkovacích kmitočtů
samostatný vstup pro externí synchronizaci systému - WCLK nebo AES
funkce offsetu úrovně na digitálním výstupu v rozsahu minimálně +/-4 dB vzhledem ke
špičkové úrovni -9 dBFS
konektor RS 232, USB nebo webové rozhranní pro vstup/výstup ovládacích dat z PC
ovládací konektor s možností přepínání dvou uživatelských předvoleb kontaktem
mechanické řešení v podobě 19“ rackových modulů s výškou maximálně 3U
zvuková a ovládací kompatibilita se stávajícími procesory Českého rozhlasu – Orban –
FM 8600 HD, TransDigi2009

Popis ovládacího software pro PC:
Software kompatibilní s operačními systémy PC. Možnost nastavení všech parametrů zpracování
signálu, obousměrný přenos dat nebo webové rozhraní

Typový vzor: Orban –FM 8600HD
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