
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 
na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 26. února 2016, Vám poskytujeme požadované informace ve formě 
Vámi zaslané tabulky. K jednotlivým otázkám doplňuje následující: 
 
ad) 1   
Specifikace nakoupeného / pronajímaného HW 

- osobní PC, PC určené pro monitoring TV a rozhlasového vysílání 
- osobní NB 
- server pro tenké klienty 

 
V letech 2013-2015 byly nakoupeny 3 servery, náklady na jejich operační systémy činily 129 542,60Kč. Počet klientských přístupových licencí na tyto 
servery: 30 ks. Náklady na tyto licence: 21 852,60Kč.  
 
ad) 2-4 
Specifikace nakoupeného / pronajímaného ostatního SW: 
kancelářský software (MS Office, operační systém Windows, Adobe) a operační software k nakupovaným serverům viz. předchozí bod. 
 
Specifikace nakoupeného / pronajímaného SW (SS):  
 vývojářské práce doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy, dodavatel Hejný)    

počet uživatelů  : neomezená, SW je v majetku organizace 
  
Specifikace IS  
SW pro analýzu dat z výzkumů televizní sledovanosti a mediálního monitoringu (viz. poskytnuté smlouvy, dodavatel 2013 – Lerach, 2014 až 2015 - Adwind 
Software)               

počet uživatelů 2 
 
ad) 5  
Náklady na servis, údržbu a opravy HW, včetně smluv SLA  
V letech 2013 – 2015 vydala RRTV na tyto náklady částku 4 930 Kč. Většina oprav HW je prováděna zdarma v rámci záručního servisu. 
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ad) 6  Celkový počet HW provozovaných k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014 a k 31.12. 2015. 
ad) 7  Celkový počet pracovníků, kteří využívají HW k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014 a k 31.12. 2015. 
 

 31. prosince 2013 31. prosince 2014 31. prosince 2015 

PC 65 93 (30 tenkých klientů) 73(30 tenkých klientů) 
NB 23 32 25 
Server 6 8 9 
SLA 0 0 0 
Celkový počet pracovníků využívající HW 68 73 67 

 
ad 8)  
Při pořizování HW bylo postupováno v souladu s Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených 
komodit. Nákupy tak byly vypisovány na e-tržišti, kde jsou údaje o výběrovém řízení k dispozici a to včetně rozhodnutí o výběru. Pro své nákupy RRTV 
používala tyto e-tržiště: 

Gemin  https://www.gemin.cz/ 

VortalGOV http://czech.vortal.biz/vortalGOV/ 

Hlavními dodavateli softwaru a hardwaru jsou následující subjekty: 

EDN, s r.o. 

dodavatel HW a SW, nákupy vysoutěženy prostřednictvím e-tržiště. Objednávky realizovány prostřednictvím e-tržiště.  Smlouvy jsou uvedeny v příloze.  

Jan Hejný 

Poskytovatel softwaru Intranet, na základě smlouvy č. 04.2003.01 ze dne 27. 5. 2013 a dílčích smluv o dílo č. 1-6. 

Adwind Software, a.s.  

Poskytovatel softwaru Adwind Kite, který je určený k vytváření analýz nad daty z marketingové dtb. Licenční smlouva ze dne 24. 1. 2014 
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Kopie zmíněných smluv s dodavateli / poskytovateli SW a HW uvedenými výše jsou připojeny v příloze.  

Ve všech případech nákupu HW a SW od hlavních dodavatelů se ve všech případech jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu, dodavatelé byli vybráni 
postupem podle vnitřních pravidel (vnitřního předpisu) Rady týkajícího se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

rok 

náklady  (Kč) počty (1) 

HW SW 

počet 
uživatelů 
využívají 

HW a 
SW 

PC NB Servery SLA 

jen SS ostatní IS (bez SS) 

Ostatní 
SW 

   cena (Kč) kusy cena (Kč) kusy cena (Kč) kusy 
cena 
(Kč) 

licence 
implementace 

a školení licence 
implementace 

a školení 

cena (Kč) cena (Kč) 
cena 
(Kč) cena (Kč) cena (Kč)

2013 26 916,45 1 76 959,79 2 0 0 0 66 429 - 66 550 - 60 500  68 

2014 466 172,10 34 329 392,25 11 276 230,90 2 0 339 768 - 43 560 - 573 657  73 

2015 187 550 5 0 0 288 935,90 1 0 18 513 - 53 240 - 118 212  67 
 
Přílohy 

1. smlouva s Janem Hejným vč. dodatků č. 1,2,3,4,5,6  

2. smlouvy se společností EDN s r.o. 

- Kupní smlouvě č. 2014114 ze dne 26.6.2014 vč. Dodatku ze dne 24.7.2014 

- Kupní smlouva č. 2015020 ze dne 2.6.2015 

- Kupní smlouva č. 3152014 ze dne 21.10.2014 

3. Licenční smlouva se společností Adwind Software, a.s. ze dne 24.1.2014 
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Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 120 00 Praha 2 

Tel.: + i)20 274 813 830 / Fax: • 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Smlouva o správě, údržbě a vývoji intranetu 

Smluvní strany: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Sídlo: Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 
IČ: 45251002 
zastoupená panem Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 19223001/0710 

(dále jen „objednatel" nebo „Rada") 

a 

Jan Hejny 
místo podnikání: Pod Harfou 933/62,190 00, Praha 9 - Vysočany 
IČ: 71625119 

(dále jen „dodavatel") 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o správě, údržbě a vývoji intranetu: 

I. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je správa, údržba a vývoj softwaru „Intranet Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání" (dále jen „intranet"), a to v rozsahu a za podmínek uvedených 
dále v této smlouvě. 
2. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemná práva a povinnosti objednatele a 
dodavatele obsažené v této smlouvě. 

II. 
Správa a údržba intranetu 

1. Dodavatel se zavazuje provádět pro objednatele s odbornou péčí správu a údržbu 
intranetu. Cílem správy a údržby intranetu je zajištění bezvadného a kontinuálního fungování 
intranetu, které zohledňuje a zapracovává změny v příslušné legislativě. 

2. V rámci správy a údržby intranetu bude dodavatel provádět pro objednatele 
následující činnosti 

Úpravy stávajících funkcí intranetu podle aktuálních potřeb Rady 
Průběžná správa a údržba intranetu včetně jeho napojení na webové stránky Rady 
zahrnující odstraňování chyb, řešení drobných nefunkčností, odchylek a 
nestandardních stavů, které nastanou při běžném provozu 
Průběžné aktualizace intranetu zahrnující změny a úpravy stávajících funkcí intranetu 
podle požadavků vyplývajících ze změn v legislativě 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qi\/S, 120 00 Praha 2 

Tel.: + 27^ 813 830 / Fax: + ¿120 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Provádění změn souvisejících s napojením intranetu na webové stránky Rady, 
zajištění automatického generování seznamů na webové stránky a odstraňování chyb 
s tím souvisejících. 

3. Chyby, drobné nefunkčnosti, odchylky a nestandardní stavy (dále též jen „vady") 
intranetu bude Rada nahlašovat dodavateli přes zvláštní ktomu určenou internetovou 
aplikaci (dále též jen „aplikace"), přičemž obě strany určí osoby pověřené k této komunikaci. 
Pověřená osoba dodavatele sdělí vždy nejpozději do jedné hodiny po přijetí nahlášení vady 
pověřené osobě Rady, jakým způsobem bude vada odstraněna. Není-li možné odstranit vadu 
dálkovým přístupem, je pověřená osoba dodavatele povinna dostavit se do sídla Rady a 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 1 hodiny po přijetí nahlášení vady. 

4. Každá průběžná aktualizace intranetu bude provedena vždy nejpozději do 3 týdnů 
ode dne, kdy Rada požádá dodavatele o její provedení, neurčí-li Rada ve svém požadavku 
termín kratší. Dodavatel potvrdí přijetí požadavku Rady na provedení aktualizace intranetu 
včetně termínu k provedení aktualizace nejpozději do 24 hodin od jeho obdržení. Potřebu 
provádění průběžných aktualizací sleduje a vyhodnocuje Rada. 

5. Průběžné aktualizace a úpravy stávajících funkcí je dodavatel povinen provádět pouze 
mimo pracovní dobu (tj. v čase 18:00 - 7:00 hod. v pracovní dny a o víkendech kdykoliv). 

6. Dodavatel je povinen hlásit předem správci sítě Rady, že budou prováděny průběžné 
aktualizace a/nebo úpravy stávajících funkcí, a to vždy nejpozději 24 hodin před jejich 
zahájením. 

7. V případě, že aktualizace či úprava stávajících funkcí intranetu vyžaduje změny na 
serveru Rady (nová verze softwaru např.: .NET, SQL), bude dodavatel v dostatečném 
předstihu, nejméně však 3 dny předem, informovat správce sítě Rady a dohodne s ním 
potřebnou součinnost. 

8. Dodavatel povede písemnou evidenci nahlášených vad s uvedením doby přijetí 
nahlášení každé vady a doby a způsobu vyřešení každé vady a tuto evidenci zpřístupní Radě. 

9. Služba správy a údržby intranetu Rady zahrnuje všechny stávající moduly intranetu, jakož i 
všechny moduly postupně přidávané během doby trvání této smlouvy. 

III. 
Vývoj intranetu 

1. Dodavatel bude na základě této smlouvy provádět pro objednatele vývoj nových funkcí 
a modulů intranetu, a to vždy na základě jednotlivých požadavků Rady, v nichž budou stanoveny 
nároky na novou funkci či modul intranetu. Pro účely této smlouvy vývoj intranetu zahrnuje též 
provádění úprav intranetu v případě vývoje nových webových stránek Rady. 

2. Na základě požadavku Rady podle předchozího odstavce dodavatel navrhne Radě 
časovou náročnost vývoje poptávaného modulu či funkce v hodinách a termín dokončení 
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vývoje; pokud Rada takto navrženou časovou náročnost a termín akceptuje, je mezi stranami 
uzavřena dílčí smlouva o dílo. 

3. Vývoj se považuje za dokončený dnem předání bezvadného nového modulu či funkce 
intranetu (dále též jen „dílo") Radě; o předání a převzetí díla bude sepsán a podepsán 
předávací protokol. 

4. V případě, že zprovoznění nového modulu/nové funkce intranetu vyžaduje změny na 
serveru Rady (nová verze softwaru např.: .NET, SQL), bude dodavatel v dostatečném 
předstihu, nejméně však 3 dny předem, informovat správce sítě Rady a dohodne s ním 
potřebnou součinnost. 

5. Dodavatel prohlašuje a ujišťuje Radu ve vztahu ke všem novým modulům a funkcím 
intranetu, jež budou vyvinuty podle této smlouvy, že všechna tato jednotlivá díla jsou a 
budou výsledkem jeho tvůrčí činnosti a že je a bude vždy výlučným autorem každého 
jednotlivého díla. 

6. Dodavatel vždy předá Radě zdrojové kódy k novému modulu či funkci intranetu. 
Práva ke zdrojovým kódům k intranetu včetně nakládání s nimi a přístupu k nim se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 

7. Dodavatel zaručí plnou kompatibilitu každého nového modulu či funkce se stávajícím 
intranetem a zaručí, že jednotlivá díla jsou v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu 
těchto požadavků též v souladu s platnými právními a jinými předpisy (zejména zákon o 
archivnictví, Národní standard pro elektronické systémy spisové služby). 

IV. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo v souladu 
s touto smlouvou. Dodavatel je povinen vady každého jednotlivého díla odstranit vždy bez 
zbytečného odkladu poté, co tyto vady Rada dodavateli oznámí. 

2. Ve vztahu mezi objednatelem a dodavatelem z odpovědnosti za vady díla se použijí 
přiměřeně ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, týkající se smlouvy o 
dílo. 

V. 
Cena za správu a údržbu intranetu 

1. Cena za správu a údržbu intranetu se sjednává jako cena paušální ve výši 12 000 Kč 
bez DPH za každý kalendářní měsíc. Ktéto částce bude připočtena DPH podle aktuálně 
účinných právních předpisů. Úhrada ceny za správu a údržbu intranetu bude prováděna vždy 
měsíčně zpětně na základě faktury dodavatele vystavené po skončení placeného 
kalendářního měsíce, přičemž doba splatnosti od doručení faktury Radě činí 21 dnů. Přílohou 
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každé faktury vystavené podle předchozí věty musí být rozpis prací, které dodavatel v rámci 
správy a údržby intranetu v daném měsíci provedl. 

2. Cena podle předchozího odstavce se sjednává jako cena pevná pro celou dobu trvání 
této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, není-li 
výslovně sjednáno jinak. Objednatel tak není povinen hradit dodavateli v souvislosti 
s prováděním správy a údržby intranetu žádnou náhradu vynaložených nákladů, zejména, 
nikoliv však výlučně, žádnou náhradu přepravních a cestovních nákladů. 

3. V případě, že faktura dodavatele nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti 
nebo k ní nebude připojena příloha sjednaná touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
fakturu do data splatnosti vrátit dodavateli. V takovém případě není objednatel v prodlení s 
úhradou ceny. Dodavatel je povinen odstranit vady vystavením nové faktury, přičemž doba 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

VI. 
Cena za vývoj intranetu 

1. Smluvní strany sjednávají hodinovou sazbu ceny za vývoj nových modulů a funkcí 
intranetu ve výši 900 Kč bez DPH. Ktéto částce bude připočtena DPH podle aktuálně 
účinných právních předpisů. Cena za vývoj každého modulu či funkce intranetu se bude vždy 
rovnat částce součinu takto sjednané hodinové sazby a odsouhlasené časové náročnosti 
vývoje modulu či funkce intranetu v hodinách. Úhrada ceny za vývoj nových funkcí a modulů 
intranetu bude provedena vždy do 30 dnů ode dne předání bezvadného nového modulu či 
funkce intranetu objednateli. 

2. Sazba podle předchozího odstavce se sjednává jako pevná pro celou dobu trvání této 
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, není-li 
výslovně sjednáno jinak. Objednatel tak není povinen hradit dodavateli v souvislosti 
s prováděním vývoje intranetu žádnou náhradu vynaložených nákladů, zejména, nikoliv však 
výlučně, žádnou náhradu přepravních a cestovních nákladů. 

3. V případě, že faktura dodavatele nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, 
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit dodavateli. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou ceny. Dodavatel je povinen odstranit vady vystavením nové 
faktury, přičemž doba splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. 

4. Dodavatel potvrzuje, že zaplacením ceny podle tohoto článku jsou veškeré nároky 
dodavatele vyplývající z předpisů autorského práva zcela a s konečnou platností vypořádány 
a uspokojeny. 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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VII. 
Trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to ode dne 1.6.2013 do dne 31.5.2015. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud dodavatel podstatně 
poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této 
smlouvy odstoupit též v případě nepodstatného porušení povinností dodavatele uvedených 
v této smlouvě, pokud dodavatel nezajistí nápravu takového porušení ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu ktomu účelu písemně objednatelem. Objednatel je dále 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to podle svého uvážení případně i jen částečně, 
pokud se dodavatel ocitne v likvidaci nebo pokud je ohledně dodavatele zahájeno 
insolvenční řízení. 

3. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel podstatně 
poruší některou ze svých povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy. Dodavatel je dále 
oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě nepodstatného porušení povinností 
objednatele uvedených v této smlouvě, pokud objednatel nezajistí nápravu takového 
porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu ktomu účelu písemně 
dodavatelem. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu založeném touto smlouvou nebude aplikováno 
ustanovení §351, odst. 2 obchodního zákoníku. Smluvní strany si tak i v případě zániku této 
smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ponechají plnění vzájemně poskytnutá před 
zánikem smlouvy. Dodavatel má nárok na úhradu sjednaných cen za práce a činnosti 
provedené do dne zániku smlouvy, a to - v případech, kdy tyto práce a činnosti nebyly 
provedeny v plném rozsahu - v poměrné výši odpovídající rozsahu skutečně provedených 
prací a činností. 

5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. 
Výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a počíná běžet dnem následujícím po 
dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

VIII. 
Další ujednání 

1. Dodavatel se zavazuje provádět plnění podle této smlouvy na svou odpovědnost a na 
své náklady, není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Každé jednotlivé dílo zhotoví 
dodavatel s odbornou péčí, v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy 
a s veškerými požadavky objednatele. 

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Dodavatel je povinen informovat objednatele 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této 
smlouvy. 

3. Dodavatel odpovídá za bezpečnost intranetu a za zamezení neoprávněného přístupu 
k intranetu a zavazuje se učinit ktomu veškerá dostupná opatření. V případě porušení 
tohoto závazku je Rada oprávněna odstoupit od této smlouvy. 

4. Rada odpovídá za zajištění bezpečnosti serverů, na kterých je intranet provozován a 
za zamezení neoprávněného přístupu ktěmto serverům a zavazuje se učinit ktomu veškerá 
dostupná opatření. V případě porušení tohoto závazku ze strany Rady neodpovídá dodavatel 
za bezpečnost intranetu dle předchozího odstavce. 

5. Pro každou osobu dodavatele s administrátorským přístupem na server Rady zřídí 
správce sítě Rady vlastní login. Dodavatel zajistí, že každý z jeho zaměstnanců bude užívat 
výlučně jemu přidělený login. 

6. V případě nepřítomnosti správce sítě Rady dodavatel na žádost Rady učiněnou 
nejméně 1 den předem zajistí přítomnost jednoho pracovníka dodavatele v sídle Rady. 
Předpokládaný rozsah této služby činí 12 hodin ročně a odměna za tuto službu je již zahrnuta 
v měsíční paušální ceně za správu a údržbu intranetu. 

7. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti splněním předmětu této smlouvy, a to i po dobu tří let po ukončení 
plnění. Dodavatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, 
organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností Rady, jakož i o všech 
skutečnostech týkajících se zákonem vymezené působnosti Rady, které nejsou obecně 
známy a mají být podle vůle Rady utajeny. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Dodavatel je povinen zaplatit Radě smluvní pokutu 
- v částce 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se sdělením, jakým způsobem 

bude nahlášená vada odstraněna (článek II., odst. 3 této smlouvy), 
- v částce 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením odstraňování 

vady v sídle Rady, nelze-li vadu odstranit dálkovým přístupem (článek II., odst. 3 této 
smlouvy), 

- v částce 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s provedením průběžné 
aktualizace intranetu (článek II., odst. 4 této smlouvy). 

2. Dodavatel je povinen zaplatit Radě smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení s dokončením díla. 

3. Nesplní-li dodavatel svůj závazek uvedený v článku VIII., odst. 3 této smlouvy a 
nezajistí-li bezodkladně nápravu, je povinen zaplatit Radě smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení a bez odkladu zajistit nápravu. 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/ 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: • 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.6.2013. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze 
neplatností postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní 
strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co 
možná nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení. 

3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou je povinná strana povinna uhradit straně 
oprávněné bez ohledu na to, zda v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou vznikla oprávněné straně škoda a v jaké výši. Smluvní pokuty sjednané tuto 
smlouvou je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné bez ohledu na skutečnost, 
zda porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zavinila, či nikoliv. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody. 

4. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož 
i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo sní související 
se řídí právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího 
se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní 
souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně ten soud, v jehož obvodu 
se nachází sídlo Rady. 

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím 
číslovaných dodatků. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, v platném znění. 

V Praze dne J7.S-.JOYS V Praze dne 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova i)i)/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: • 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

v 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni 
(dále jen jako objednatel) 

a 

Jan Hejny 
Pod Harfou 933/62 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 71625119 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „smluvní strany" 

tuto 

Dílčí smlouvu o dílo uzavřenou na základě smlouvy o správě, údržbě a 
vývoji intranetu ze dne 27.5.2013 

i . 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v 51. I I I . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

n. 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 
Předmět plnění 

Zadání 1 
Změna info@rrtv.cz 

- Nový formulář dle vzoru na WWW s automatickou odpovědí 
- Nová sekce v intranetu "ePodatelna" 
- umístění vyplněných formulářů do ePodatelny 
- generování PDF a rozdělení dle stejné logiky jako příchozí emaily (podatelna bude muset vybrat odesílatele 

z adresáře nebo založit nového) 
- vložení vygenerovaného PDF do knihy pošty (číslo pošty nebude v PDF) 
- outlook plugin není nutné měnit (změna emailuje pouze změna nastavení) 
- spuštění beta verze, vedení projektu 
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úprava datového schématu 2h 
úprava www aplikace (zadáni) Oh 
uložení dat z www do databáze 3h 
automatická odpověď v grafice webových stránek 2h 
nova sekce do intranetu (kopie současných emailů) 4h 
generováni PDF z ePodatelny 3h 
přiřazení do knihy posty 3h 
příprava beta verze 2h 
vedení projektu 2h 

celkem: 21 hodin 
termín: do 2 týdnů od podepsání dílčí smlouvy o dílo 

Zadání 2 
Nepřiřazená pošta 

- funkce pro admina, aby mohl přidělit jakoukoliv poštu 

pracnost 4 hodiny 
termín: do 2 týdnů od podepsání dílčí smlouvy o dílo 

Zadání 3 
Úprava podepisování v Intranetu pro potřeby komunikace s PSSZ 
Vytvořit v intranetu nový typ pošty pro provozně-ekonomický odbor, která bude obsahovat pouze jednu přílohu 
(formát .xml) bez průvodního dopisu. Tento typ pošty půjde odeslat pouze datovou schránkou, kam se musí vložit 
pouze přidaná příloha. Přílohu (.xml) musí být možné v rámci intranetu stáhnout do počítače. 

rozšíření odchozí pošty o nový typ (limit pro PO) 
zrušení vytváření průvodního dopisu (generování PDF) 
omezení na možnost vložení přílohy pouze typu X M L 
úprava odeslání datovými schránkami bez nutnost existence podepsaného PDF pro tento typ pošty 
přenos do knihy odeslané pošty bez PDF, pouze X M L 

pracnost: 8h 
termín: do 2 týdnů od podepsání dílčí smlouvy o dílo 

rv. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 2 týdnů od podpisu této smlouvy. 

V. 
Cena 

1. Hodinová sazba stanovena ve smlouvě o dílo ze dne 27.5.2013, celková cena díla dle této dílčí smlouvy o 
dílo 900 Kč/h x 33 hodin, t j . celkem 29 700 bez DPH 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení touto dílčí smlouvou neupravená se řídí Smlouvou o správě, údržbě a vývoji intranetu ze 
dne 27.5.2013. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Praze dne 4-7. 2 0 4 3 . . V Praze dne J - ^ ? 2 o / S 

„ . » . — 

Ing. Petr Bartoš 
objednatel 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/S, 120 00 Praha 2 

Tel.: + i\20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen jako objednatel) 

a 

Jan Hejny 
Pod Harfou 933/62 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 71625119 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „ smluvní strany " 

tuto 

Dílčí smlouvu o dílo uzavřenou na základě smlouvy o správě, údržbě a 
vývoji intranetu ze dne 27.5.2013 

i . 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. I I I . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

II . 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 
Předmět plnění 

Zadání 
Analýza implementovaného informačního systému pro přistoupení k NS-ESSL 16 h 
termín: do 2 týdnů od podepsání dílčí smlouvy o dílo 

IV. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 2 týdnů od podpisu této smlouvy. 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

V. 
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Cena 
1. Hodinová sazba stanovena ve smlouvě o dílo ze dne 27.5.2013, celková cena díla dle této dílčí smlouvy o 

dílo 900 Kč/h x 16 hodin, tj. celkem 14 400 bez DPH. 

VI . 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení touto dílčí smlouvou neupravená se řídí Smlouvou o správě, údržbě a vývoji intranetu ze dne 
27.5.2013. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Praze dne j2ofS V Praze dne 

i£jPeír B a l t i k 
objednatel doaavatel 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova qq/ 6,120 00 Praha 2 

Tel.: • 420 274 813 830 / Fax: + 420 27^ 8io 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen jako objednatel) 

a 

Jan Hejny 
Pod Harfou 933/62 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 71625119 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „ smluvní strany" 

tuto 

Dílčí smlouvu o dílo uzavřenou na základě smlouvy o správě, údržbě a 
vývoji intranetu ze dne 27.5.2013 

i . 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v 51. I I I . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

II . 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 
Předmět plnění 

Zadání: 
Etapa I . - příprava IRRTV na další vývoj k implementaci Národního standardu pro elektronické 

systémy spisové služby (NS) 
Funkce technické kopie dokumentu 4 
Generovaní PDF - Standard PDF/A 16 
Jednoznačný identifikátor - generování 8 
Jednoznačný identifikátor - rozšíření generovaných dokumentů 8 
Jednoznačný identifikátor - rozšíření současných přehledů 16 
Přejmenování Číslo dokumentu na Číslo pošty 1 
Přejmenování Naše značka na Číslo jednací (odchozí pošta) 1 
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Přijmutí mailu do intranetu - rozšíření o ověření podpisu a časového razítka 32 
Rozšíření logování o pokus o přístup k zamčenému dokumentu / spisu 3 
Rozšíření vyhledávání v knize pošty a v seznamu spisů o počet záznamů 2 
Skartace - rozšíření dokumentů o příznak listinného originálu 4 
Upgrade menu 2 
Úprava zamykání spisu a ověření jeho propsání do logu 4 
Zablokování spisu po uzamčení 8 
Změna formátu značky odchozí pošty 1 
Zrušení identifikátoru spisu - generované dokumenty 2 
Zrušení identifikátoru spisu - intranet + vytváření automaticky 3 
Testování, spuštění nové verze 4 
Celkem 119 h 

Etapa II . - implementace prvního okruhu nových funkcionalit dle požadavků NS 
Export skartačního plánu do Wordu dle vzoru 6 
Kniha dokumentů 8 
Kniha dokumentů - funkce editace zařazení do skartačního plánu 4 
Skartace - dědění skartačního režimu dle dokumentů 4 
Skartace - export Skartačního návrhu 4 
Skartace - pozastavení 4 
Skartace - report 8 
Spisový plán - automatické úpravy po přečíslování 4 
Spisový plán - databáze 6 
Spisový plán - fixování parametrů scanovaných dokumentů 8 
Spisový plán - logování 6 
Spisový plán - U l na editaci 8 
Spisový plán - vazba na kategorii pošty 8 
Transakční protokol - exporty do excelu 4 
Transakční protokol - job na vložení do knihy transakčních protokolů 4 
Transakční protokol - přenášení metadata hlaviček entit pro reprodukci změn 8 
Transakční protokol - příprava 8 
Testování, spuštění nové verze 4 
Celkem 106 h 

IV. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 30.4.2014 Etapu I . a do 30.6.2014 Etapu I I . 

V. 
Cena 

1. Hodinová sazba stanovena ve smlouvě o dílo ze dne 27.5.2013, celková cena díla dle této dílčí smlouvy o 
dílo 900 Kč/h x 16 hodin, tj. celkem 107 100 Kč bez DPH za I . etapu a 95 400 Kč bez DPH za I I . etapu. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení touto dílčí smlouvou neupravená se řídí Smlouvou o správě, údržbě a vývoji intranetu ze dne 
27.5.2013. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLANÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova ÍJÍ) / 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + i|20 274 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 
č.účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále j en j ako objednatel) 

a 

Jan Hejny 
Pod Harfou 933/62 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 71625119 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „ smluvní strany " 

tuto 

Dílčí smlouvu o dílo uzavřenou na základě smlouvy o správě, údržbě a 
vývoji intranetu ze dne 27.5.2013 

i. 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v 51. III . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

n. 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 

Předmět plnění 

Zadání: 
Etapa l ib - rozšíření implementace NA a rozšíření souvisejících subsystémů 
Adresář 

Adresář 

Adresář 
Adresář 

Možnost zpětné rekonstrukce historie adres, včetně jejich platnosti, pomocí 
admin. přístupu 
U záznamu v adresáři přidat u každé adresy pole RÚIAN ID a zobrazovat ho v 
detailu subjektu 
Interface - načtení adresy dle kódu RÚIAN ID 
Pole IČ omezit na 8 znaků a přidávat "leading zero" do 8 znaků, pokud zadané 
číslo je menší 
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U rozhlasových kmitočtů přidat položky Datum nabytí právní moci a Lhůta pro 4 
zahájení vysílání. Přidat zaškrtávání, zda-li již bylo vysílání zahájeno (pod 
speciálním oprávněním) 

Mít možnost manuálně vložit odpovídající ID ze starého programu licence, které 2 
odpovídá danému oprávnění 
U všech subjektů (resp. Oprávnění) přidat pole "Další informace" z původního 4 
programu licence s možností editace. Bude řešeno formou ikonky (prokliku) z 
přehledu všech subjektů (SubjectList) a jejich oprávnění 

Nové menu ve funkcích SubjectRole a SubjectLicence obsahující odkazy do 16 
podstránek s funkcemi: 
- pastelka (editace stejně jako v SubjectList) 
- související spisy 
- rozhodnutí (seznam odchozí pošty v kategori rozhodnutí a všech 
podkategoriích) 
- pošta (odkaz do vyhledávání pošty, kde bude předvyplněno jméno) 
- proklik do starého programu licence 
- funkce přidat odkaz na spis 

Evidence 
subjektů 

Evidence 
subjektů 
Evidence 
subjektů 

Evidence 
subjektů 

Slučování Upravené slučování formou průvodce slučování jednotlivými daty, kdy uživatel 2 
uvidí vždy data obou subjektů a bude moci rozhodnout, zda-li se data sloučí či 
použije jedna z verzí. Rozšíření slučování o tyto okruhy dat: 
- ISZR adresy, RÚIAN, ISDS adresy 
- telefon/fax/email/www 
- další adresy dle ručního zápisu a historie jednotlivých adres (vyhnutí se 
duplicitám) 
- statutární orgány 
- akcionáři, společníci, podíly 
- základní kapitál 
- evidence subjektů 
- spisy 
- licence 
- pošta 
- platby 

Ostatní Log ověřování oproti ISZR doplnit o zobrazení agendy a činnosti (kategorie 8 
pošty) 

Ostatní Ukládat XML, které vrátí ISZR. Data budou k dispozici na základě ikonky na 8 
základě každého řádku v logu. Dotazů při jednom ověření probíhá více paralelně 
najednou + ISZR vrací již konečná data, pro uložení syrového XML je nutné 
přepracovat volání registru. 

Fůze společností Speciální funkce (oddělení od slučování), které zneplatní původní společnost v 8 
databázi tak, že nebude dále dohledatelná v běžných funkcích, ale bude na sebe 
stále vázat historická data. Mezi společností, která fúzuje a do které fúzuje, bude 
vazba, pomocí které bude možné společnost dohledat 

Odesílání pošty Možnost výběru z výsledků vyhledávání subjektů z adresáře 4 

741-24



Odesílání pošty Možnost odeslání na adresu bez ověření v ISZR + tato adresa musí zůstat mezi 8 
adresami společnosti i po následném ověření v ISZR. Na neověřenou adresu bude 
možné odeslat, pokud stát nebude odpovídat ČR (kolonka s výběrem států ale 
také nabídne prázdný řádek, kterým se povinnost ověřování fakticky obejde) 

Odesílání pošty Hromadné ověření oproti ISZR (forma dotazu na změnu není podporována), vždy 8 
nutné načíst adresu znovu. Vynechat pokud stát není ČR 

Celkem 87 hodin 

IV. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 31.12.2014. 

V. 
Cena 

1. Hodinová sazba stanovena ve smlouvě o dílo ze dne 27.5.2013, celková cena díla dle této dílčí smlouvy o 
dílo 900 Kč/h x 87 hodin, tj. celkem 78 300 Kč bez DPH. 

V I . 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení touto dílčí smlouvou neupravená se řídí Smlouvou o správě, údržbě a vývoji intranetu ze dne 
27.5.2013. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvm strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Praze dne JtS V Praze dne J? °l ¿0 

objednatel 

741-25



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

R a d a p r o r o z h l a s o v é a t e l e v i z n í v y s í l á n i 

S k ř e t o v a ^ q / 6,120 0 0 P r a h a 2 

T e l . : • zj20 274 813 830 / Fax: + t p o 274 810 885 / e - m a i l : i n f o ( S ) r r t v . c z 

w w w . r r t v . c z 

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřeli 

v 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen jako objednatel) 

a 

Jan Hejny 
Pod Harfou 933/62 
190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 71625119 
(dále jen jako zhotovitel) 

dále jen jako „ smluvní strany " 

tuto 

Dílčí smlouvu o dílo uzavřenou na základě smlouvy o správě, údržbě a 
vývoji intranetu ze dne 27.5.2013 

i . 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést vč l . I I I . popsaný předmět plnění za sjednanou 
cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

II . 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost 
ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 
Předmět plnění 

Zadání: 
Možnost výběru adresy datové schránky (ISDS) 13 hodin 
Úprava šablony materiálu do Rady 4 hodiny 

Celkem 17 hodin 

IV. 
Termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy a to do 16.3.2015. 
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v. 
Cena 

1. Hodinová sazba stanovena ve smlouvě o dílo ze dne 27.5.2013, celková cena díla dle této dílčí smlouvy o 
dílo 900 Kč/h x 17 hodin, tj. celkem 15 300 Kč bez DPH. 

V I . 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení touto dílčí smlouvou neupravená se řídí Smlouvou o správě, údržbě a vývoji intranetu ze dne 
27.5.2013. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

V Praze dne ^ / V Praze dne 

níg. Pet&ářartoš 
vedoucí Úřadu 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
objednatel 

%n Hejly 
zlwtovkel 
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K U P N Í S M L O U V A č. 2015020 

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto, dle vlastního prohlášení k právním úkonům 
způsobilé smluvní strany: 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Sídlo: Skřetova 44/6, Praha 2, 12021 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 

IČ: 45251002 

Bankovní spojení: 19223001/0710 

Telefon/fax: 274813830 

Kontaktní osoba: Jan Setina, Dis. 

(dále jen „kupující") 

a 

EDN s.r.o. 

IČ/DIČ: 27116611/CZ27116611 

Sídlo: Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 

Zastoupená: Ing. Štěpánem Tesařem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 35-0433520247 / 0100 

Telefon/Fax: +420 233 311 152 / +420 233 311 889 
Kontaktní osoba: Jan Tesař, funkce: jednatel, tel.: +420233311152, e-mail: 

jan.tesar@edn.co.uk 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97479 

(dále jen „prodávající") 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodávka blade serveru pro Dell VRTX dle Přílohy č.1 této 
Smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu plnění" 

2. Prodávající se zavazuje dodat ve sjednaném termínu kupujícímu plnění specifikované 
v čl. I odst. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje plnění ve výše uvedeném rozsahu 
převzít a zaplatit za něj kupní cenu dohodnutou v článku II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmět plnění je nový, nepoužitý, plně funkční, a jeho použití nepodléhá žádným 
právním omezením. 
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4. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů 
či příslušných technických norem, platným pro Českou republiku, které se na plnění 
vztahují. 

5. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou 
opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum 
předání kupujícímu a místem, kde bude kupující uplatňovat záruční služby. 

6. Vlastnické právo k plnění specifikovaném v 51. I odst. 1 této smlouvy přechází na 
kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. 

II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH: 238.790,00 Kč 

DPH 2 1 % : 50.145,90 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 288.935,90 Kč 

slovy: dvěstěosmdesátosmtisícdevětsettřicetpětkorunčeských90haléřů 

2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v 
případě změny zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy, tedy i náklady spojené s dopravou plnění na místo dodání, a 
úhradou recyklačních poplatků. 

3. Podrobná specifikace výpočetní techniky, která je předmětem dodávky je uvedena 
v Příloze 1 této Smlouvy. 

III. 
Termín dodání plnění. Předání a převzetí plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kompletní předmět plnění nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od prokazatelného doručení podepsané kupní smlouvy kupujícím prodávajícímu. 

2. Kupující převezme plnění vmis te dodání v termínu předem dohodnutém s osobou 
oprávněnou k převzetí zboží. Převzetí zboží podepíše oprávněná osoba na dodacím 
listu. 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství a druhu dle přílohy č. 1 této 
smlouvy, včetně podmínek pro přepravu do místa plnění dle čl. IV. Poruší-li prodávající 
tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného 
druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. 

4. Prodávající je povinen informovat písemně nebo telefonicky kupujícího o konkrétním 
dni dodání předmětu plnění minimálně 3 pracovní dny předem. 

5. Prodávající je při předání plnění povinen předat kupujícímu také doklady,, jež jsou 
nutné k převzetí a užívání plnění. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzít plnění nebo jeho část, pokud vykazuje zřejmé 
vady v době předání a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu 
zboží, než určuje kupní smlouva. 

7. Nebezpečí škody na plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí. 

Strana 2 z celkem 7 

741-29



Místo dodání předmětu plnění: 

Skřetova 44/6, Praha 2 

IV. 
Místo dodání 

V. 
Platební podmínky 

1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
prodávajícím na základě řádného předání a převzetí předmětu plnění (podpis dodacího 
listu osobou oprávněnou k převzetí zboží) a po odstranění případných vad. Platba 
bude provedena v českých korunách, bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího. 
Originál podepsaného dodacího listu bude přiložen k faktuře. 

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 14-ti dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu plnění a po odstranění všech závad zjištěných při předání plnění a 
po potvrzení dodacího listu. 

3. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

5. Kupující je oprávněn do data splatnosti prodávajícímu vrátit fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh 
dodávky či služeb než ve smlouvě dohodnutých s tím, že doba splatnosti nově 
vystavené nebo opravené faktury počíná znovu běžet ode dne jejího doručení 
kupujícímu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

VI. 
Záruka a reklamace vad 

1. Prodávající na plnění specifikované v čl. I odst. 1. poskytuje kupujícímu záruku v délce 
trvání 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí plnění kupujícím s možností 
prodloužení až na 5 let. 

2. V případě instalace předmětu plnění do zařízení Dell krytých zárukou a servisní 
podporou Dell ProSupport, je předmět plnění plně krytý zárukou zařízení po dobu jejího 
trvání. 

3. V průběhu záruční lhůty prodávající garantuje podporu sedm (7) dní v týdnu, dvacet 
čtyři (24) hodin denně - včetně svátků, s dobou odezvy do čtyř (4) hodin, s 
pohotovostním vysláním technika paralelně s odstraňováním problémů - Mission 
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Critical, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu 
opravy. 

4. Místem instalace je místo dodání. 

5. Veškeré vady plnění nebo jeho části je kupující povinen uplatnit u prodávajícího 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a 
vymezení vad. 

6. Za účelem,této opravy, kterou je nutno provést vmiste instalace prodávajícího, je 
prodávající povinen na své náklady demontovat předmět plnění a odvézt kjeho 
opravě. Po provedené opravě servisní technik provede opětovnou montáž v místě, kde 
je předmět plnění umístěn a provozován. V tomto případě vzniklé náklady spojené s 
dopravou, montáží a demontáží hradí prodávající. V případě že se později ukáže, že 
na závadu původně deklarovanou jako záruční se záruka nevztahuje, zaplatí kupující 
prodávajícímu práce podle platného ceníku servisních prací. 

7. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, 
prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré přiměřené náklady vzniklé 
v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

VII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05% z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného 
předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není 
omezena. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby 
pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 500,- Kč za den. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé 
straně do 10ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména: 
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a) prodlení s dodáním plnění po dobu delší než 15 kalendářních dnů. 

b) pokud vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. 

4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména: 

a) prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních 
dnů. 

b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
prodávajícího spojený s odbornou instalací plnění v místě dodání a tuto skutečnost 
nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 

5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je 
druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené 
s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. 

IX. 
Změny smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně 
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré 
úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které 
svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se 
jejich vzájemné vztahy budou řídit právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném 
případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního 
řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• č.1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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XI. 
Doložka o mlčenlivosti 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to i po dobu tří let po ukončení 
plnění. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 
provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností 
kupujícího, jakož i o všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené 
působnosti kupujícího, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle kupujícího 
utajeny. 

V Praze dne '1 5 -05- 2015 V Praze dne i l * ( Z***-

Ing. Petr Bartoš — 

Vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Ing. Štěpán Tesař, Ph.D., MBA 
jednatel 

EDN s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 2015020 

Podrobná specifikace předmětu plnění 

1ks Dell PowerEdge M520 pro PowerEdge VRTX Rack 

1x Dell PowerEdge M520 Server Node for VRTX Chassis 
1x Dell PowerEdge M520 Motherboard, TPM, Intel Xeon E5-24XXv2 Processors 
1x Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 10C, 95W, Max Mem 1600MHz 
1x Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 10C, 95W 
1x PCIE mezz card 
1x Serial-Attach SCSI Backplane for M620/M820 
1x DIMM Blanks for Systems with 2 Processors 
4x 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 
1x 1600MHz RDIMMs 
1x Performance Optimized 
1x VFIash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise 
1x Hard Drive Filler Panel 
2x 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot Plug) 
1x H310 Controller 
1x Fresh Air Cooling 
2x CPU Heatsink for PE M520 
1x On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades) 
1x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition,Factory Installed,No Media,2 Socket,Unlimited VMs 
1x Windows Server 2012 R2, Datacenter Edition,Secondary OS,Media Kit 
1x Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M520 Blade Server 
1x No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) 
1x VRTX Software Drivers for Add-in Broadcom PCI NICs 
1x Driver for PowerEdge VRTX Raid card 
1x VRTX Software Drivers for Add-in Intel PCI NICs 
1x Driver for PowerEdge VRTX Qlogic HBA card 
1x Driver for PowerEdge VRTX GPGPU card 
1x Hardware RAID 1 
1x PowerEdge Order - Czech Republic 
1x 12G ÍDRAC7 Enterprise for Blades 
1x Base Warranty 
1x 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 
1x 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 
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K U P N Í S M L O U V A č, 3152014 

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník"), který uzavřely tyto, dle vlastního prohlášení k právním úkonům 
způsobilé smluvní strany: 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Sídlo: Skřetova 44/6, Praha 2, 12021 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 

IČ: 45251002 

Bankovní spojení: 19223001/0710 

Telefon/fax: 274813830 

Kontaktní osoba: Jan Setina, Dis. 

(dále jen „kupující") 

a 

EDN s.r.o. 

IČ/DIČ: 27116611/ CZ27116611 

Sídlo: Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 

Zastoupená: Štěpánem Tesařem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 35-0433520247 / 0100 

Telefon/Fax: +420 233 311 152 / +420 233 311 889 
Kontaktní osoba: Štěpán Tesař, funkce: jednatel, tel.: +420233311152, e-mail: 

stepan.tesar@edn.cz 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97479 

(dále jen „prodávající") 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodávka notebooků dle Přílohy č.1 této Smlouvy s názvem 
„Podrobná specifikace předmětu plnění" 

2. Prodávající se zavazuje dodat ve sjednaném termínu kupujícímu plnění specifikované 
v čl. I odst. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje plnění ve výše uvedeném rozsahu 
převzít a zaplatit za něj kupní cenu dohodnutou v článku II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmět plnění je nový, nepoužitý, plně funkční, a jeho použití nepodléhá žádným 
právním omezením. 
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4. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů 
či příslušných technických norem, platnými pro Českou republiku, které se na plnění 
vztahují. 

5. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou 
opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum 
předání kupujícímu a místem, kde bude Kupující uplatňovat záruční služby. 

6. Vlastnické právo k plnění specifikovaném v čl. I odst. 1 této smlouvy přechází na 
kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. 

II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH: 251.250,00 Kč 

DPH 2 1 % : 52.762,50 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 304.012,50 Kč 

slovy: třistačtyřitisícdvanáctkorunčeských50haléřů 

2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v 
případě změny zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy, tedy i náklady spojené s dopravou plnění na místo dodání, a úhrada 
recyklačních poplatků. 

3. Podrobná specifikace výpočetní techniky, která je předmětem dodávky je uvedena 
v Příloze 1 této Smlouvy. 

III. 
Termín dodání plnění. Předání a převzetí plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kompletní předmět plnění nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od podpisu kupní smlouvy. 

2. Kupující převezme plnění vmis te dodání v termínu předem dohodnutém s osobou 
oprávněnou k převzetí zboží. Převzetí zboží podepíše oprávněná osoba na dodacím 
listu. 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství a druhu dle přílohy č.1 této 
smlouvy, včetně podmínek pro přepravu do místa plnění dle čl. IV. Poruší-li prodávající 
tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného 
druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. 

4. Prodávající je povinen informovat písemně nebo telefonicky kupujícího o konkrétním 
dni dodání předmětu plnění minimálně 3 pracovní dny předem. Převzetí předmětu 
smlouvy potvrzuje kupující podpisem oprávněného zástupce. 

5. Prodávající je při předání plnění povinen předat kupujícímu také doklady, jež jsou 
nutné k převzetí a užívání plnění. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzít plnění nebo jeho část, pokud vykazuje zřejmé 
vady v době předání a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu 
zboží, než určuje kupní smlouva. 

7. Nebezpečí škody na plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí. 
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IV. 

Místo dodání 

Místo dodání předmětu plnění: 

Skřetova 44/6, Praha 2 120 00 

V. 
Platební podmínky 

1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
prodávajícím na základě řádného předání a převzetí předmětu plnění (podpis dodacího 
listu osobou oprávněnou k převzetí zboží) a po odstranění případných vad. Platba 
bude provedena v českých korunách, bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího. 
Originál podepsaného dodacího listu bude přiložen k faktuře. 

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 14-ti dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu plnění a po odstranění všech závad zjištěných při předání plnění a 
po potvrzení dodacího listu. 

3. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

5. Kupující je oprávněn do data splatnosti prodávajícímu vrátit fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh 
dodávky či služeb než ve smlouvě dohodnutých s tím, že doba splatnosti nově 
vystavené nebo opravené faktury počíná znovu běžet ode dne jejího doručení 
kupujícímu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

VI. 
Záruka a reklamace vad 

1. Prodávající na plnění specifikované v čl. I odst. 1. poskytuje kupujícímu záruku v délce 
trvání 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí plnění kupujícím s možností 
prodloužení až na 5 let. 

2. V průběhu záruční lhůty prodávající garantuje podporu sedm (7) dní v týdnu, dvacet 
čtyři (24) hodin denně - včetně svátků, a servis u zákazníka do druhého pracovního 
dne, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy. 

3. Místem instalace je místo dodání. 

4. Veškeré vady plnění nebo jeho části je kupující povinen uplatnit u prodávajícího 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a 
vymezení vad. 

5. Za účelem této opravy, kterou je nutno provést v místě instalace prodávajícího, je 
prodávající povinen na své náklady demontovat předmět plnění a odvézt kjeho 
opravě. Po provedené opravě servisní technik provede opětovnou montáž v místě, kde 
je předmět plnění umístěn a provozován. V tomto případě vzniklé náklady spojené s 
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dopravou, montáží a demontáží hradí prodávající. V případě že se později ukáže, že 
na závadu původně deklarovanou jako záruční se záruka nevztahuje, zaplatí kupující 
prodávajícímu práce podle platného ceníku servisních prací. 

6. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, 
prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré přiměřené náklady vzniklé 
v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

VII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05% z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného 
předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není 
omezena. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby 
pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 500,- Kč za den. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé 
straně do 10ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména: 

a) prodlení s dodáním plnění po dobu delší než 15 kalendářních dnů. 

b) pokud vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. 

4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména: 

a) prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních 
dnů. 

b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
prodávajícího spojený s odbornou instalací plnění v místě dodání a tuto skutečnost 
nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 
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5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je 
druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené 
s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. 

IX. 
Změny smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně 
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré 
úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které 
svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se 
jejich vzájemné vztahy budou řídit právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném 
případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního 
řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• č.1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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XI. 
Doložka o mlčenlivosti 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to i po dobu tří let po ukončení plnění. 
Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, 
organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností kupujícího, jakož 
i o všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené působnosti kupujícího, které 
nejsou obecně známy a mají být podle vůle kupujícího utajeny. 

V dne Ji. 10. JOSý V Praze dne 9. 10.2014 

RADA 
pro rozhlasové a televizní 

vysílání 
120 00 Praha 2, Škrélova 44/6 

' ~š " _ > - ^ ^ ^^^^^^^ 

BĚOT 
EDN s.r.o., Na Radosti 413 
r 7 1 S 5 2 1 Praha 5 - Zltcm 
giÍ^Í* f lČ:CZ27116G11 

IV Email info@edn.cz 

u^Sťepan-Fesai 
jednatel 

EDN s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 3152014 

Podrobná specifikace předmětu plnění 

10 kusů D E L L Latitude E5440 

Intel Core Í5-4310U Processor FIPS Base, Integrated Graphics, ExpressCard 
4th Gen Intel Core ¡5-4310U Processor (2.0 GHz, 3M Cache, Dual Core) 
35.6cm (14.0") HD+ (1600x900) LED-backlit LCD non-Touch Panel (WWAN Antenna) 
No Fingerprint Reader (Single Pointing) Palmrest 
Camera : Software for Integrated Camera 
Light Sensitive Webcam and Noise Cancelling Digital Array Mic 
System Shipment, Latitude E5440 
Czech Setup and Features Guide 
Documentation : English, Czech, Hungarian, Slovakian, Polish, German, Slovenian Shipping Docs 
Latitude E5440 Software Driver 
8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory 
500GB (5.400Rpm) Solid State Hybrid Drive with 8GB Flash 
Windows Live Essentials 
DVD +/-RW Media Bay Drive 
PowerDVD Software not included 
Resource DVD Media Kit, Drivers and Utilities 
European Power Cord 
6-cell (65Wh) Lithium Ion battery with ExpressCharge 
Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) 
Reg Label, Non-Touch 
Intel Core ¡5 Processor Label 
Intel Integrated HD Graphics 4400 
90W A/C Adapter (3-pin) 
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card 
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Driver 
No Wireless WAN Card selected 
Internal Czech Qwerty Non-backlit Single Pointing 
Windows 7 Professional (licence na 64bitový systém Windows 8, médium) - čeština 
Microsoft® Office 2013 Trial 
No Out-of-Band Systems Management 
Dell Backup and Recovery Basic (BURA G2) 1.6 
Waves Maxx Audio Royalty 
Dell Applications for Windows 7 
Adobe Reader 11 
Base Warranty 
3Yr Basic Warranty - Next Business Day 
3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 
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KUPNÍ SMLOUVA č. 2014114 

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto, dle vlastního prohlášení k právním úkonům 
způsobilé smluvní strany: 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Sídlo: Skřetova 44/6, Praha 2, 12021 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 

IČ: 

Bankovní spojení: 

Telefon/fax: 

Kontaktní osoba: 

45251002 

19223001/0710 

274813830 

Jan Setina, DiS. 

(dále jen „kupující") 

EDN s.r.o. 

IČ/DIČ: 

Sídlo: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Telefon/Fax: 
Kontaktní osoba: 

27116611/CZ27116611 

Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 

Štěpánem Tesařem, jednatelem společnosti 

Komerční banka, č.ú. 35-0433520247 / 0100 

+420 233 311 152 / +420 233 311 889 
Štěpán Tesař, funkce: jednatel, tel.: +420233311152, e-mail: 
stepan.tesar@edn.cz 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97479 
(dále jen „prodávající") 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodávka řešení sdílené 1T infrastruktury dle Přílohy č.1 této 
Smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu plnění" 

2. Prodávající se zavazuje dodat ve sjednaném termínu kupujícímu plnění specifikované 
v čl. I odst. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje plnění ve výše uvedeném rozsahu 
převzít a zaplatit za něj kupní cenu dohodnutou v článku II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmět plnění je nový, nepoužitý, plně funkční, a jeho použití nepodléhá žádným 
právním omezením. 
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4. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů 
či příslušných technických norem, platnými pro Českou republiku, které se na plnění 
vztahují. 

5. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou 
opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum 
předání kupujícímu a místem, kde bude Kupující uplatňovat záruční služby. 

6. Vlastnické právo k plnění specifikovaném v 61. I odst. 1 této smlouvy přechází na 
kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. 

II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH: 1.146.181,00 Kč 

DPH 21%: 240.698,01 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1.386.879,01 Kč 

slovy: jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícosmsetsedmdesátdevětkorunčeských 

2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v 
případě změny zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy, tedy i náklady spojené s dopravou plnění na místo dodání, a úhrada 
recyklačních poplatků. 

3. Podrobná specifikace výpočetní techniky, která je předmětem dodávky je uveden 
v Příloze 1 této Smlouvy. 

III. 
Termín dodání plnění. Předání a převzetí plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kompletní předmět plnění nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od podpisu kupní smlouvy. 

2. Kupující převezme plnění v místě dodání v termínu předem dohodnutém s osobou 
oprávněnou k převzetí zboží. Převzetí zboží podepíše oprávněná osoba na dodacím 
listu. 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství a druhu dle přílohy č. 1 této 
smlouvy, včetně podmínek pro přepravu do místa plnění dle čl. IV. Poruší-li prodávající 
tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného 
druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. 

4. Prodávající je povinen informovat písemně nebo telefonicky kupujícího o konkrétním 
dni dodání předmětu plnění minimálně 3 pracovní dny předem. Převzetí předmětu 
smlouvy potvrzuje kupující podpisem oprávněného zástupce. 

5. Prodávající je při předání plnění povinen předat kupujícímu také doklady, jež jsou 
nutné k převzetí a užívání plnění. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzít plnění nebo jeho část, pokud vykazuje zřejmé 
vady v době předání a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu 
zboží, než určuje kupní smlouva. 

7. Nebezpečí škody na plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí. 
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IV. 

Místo dodání 

Místo dodání předmětu plnění: 

Skřetova 44/6, Praha 2 

V. 
Platební podmínky 

1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
prodávajícím na základě řádného předání a převzetí předmětu plnění (podpis dodacího 
listu osobou oprávněnou k převzetí zboží) a po odstranění případných vad. Platba 
bude provedena v českých korunách, bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího. 
Originál podepsaného dodacího listu bude přiložen k faktuře. 

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 14-ti dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu plnění a po odstranění všech závad zjištěných při předání plnění a 
po potvrzení dodacího listu. 

3. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

5. Kupující je oprávněn do data splatnosti prodávajícímu vrátit fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh 
dodávky či služeb než ve smlouvě dohodnutých stím, že doba splatnosti nově 
vystavené nebo opravené faktury počíná znovu běžet ode dne jejího doručení 
kupujícímu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

VI. 
Záruka a reklamace vad 

Prodávající na plnění specifikované v čl. I odst. 1. poskytuje kupujícímu záruku v délce 
trvání 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí plnění kupujícím s možností 
prodloužení až na 5 let. 

2. V případě instalace předmětu plnění do zařízení Dell krytých zárukou a servisní 
podporou Dell ProSupport, je předmět plnění plně krytý zárukou zařízení po dobu jejího 
trvání. 

3. V průběhu záruční lhůty prodávající garantuje podporu sedm (7) dní v týdnu, dvacet 
čtyři (24) hodin denně - včetně svátků, s dobou odezvy do čtyř (4) hodin, s 
pohotovostním vysláním technika paralelně s odstraňováním problémů - Mission 
Critical, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu 
opravy. 

4. Místem instalace je místo dodání. 
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5. Veškeré vady plnění nebo jeho části je kupující povinen uplatnit u prodávajícího 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a 
vymezení vad. 

6. Za účelem této opravy, kterou je nutno provést v místě instalace prodávajícího, je 
prodávající povinen na své náklady demontovat předmět plnění a odvézt kjeho 
opravě. Po provedené opravě servisní technik provede opětovnou montáž v místě, kde 
je předmět plnění umístěn a provozován. V tomto případě vzniklé náklady spojené s 
dopravou, montáží a demontáží hradí prodávající. V případě že se později ukáže, že 
na závadu původně deklarovanou jako záruční se záruka nevztahuje, zaplatí kupující 
prodávajícímu práce podle platného ceníku servisních prací. 

7. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, 
prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré přiměřené náklady vzniklé 
v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

1. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05% z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného 
předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není 
omezena. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby 
pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 500,- Kč za den. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé 
straně do 10ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména: 

a) prodlení s dodáním plnění po dobu delší než 15 kalendářních dnů. 

b) pokud vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. 

VII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 
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4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména: 

a) prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních 
dnů. 

b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
prodávajícího spojený s odbornou instalací plnění v místě dodání a tuto skutečnost 
nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 

5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je 
druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené 
s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. 

IX. 
Změny smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně 
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré 
úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které 
svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se 
jejich vzájemné vztahy budou řídit právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném 
případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního 
řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• č.1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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XI. 
Doložka o mlčenlivosti 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to i po dobu tří let po ukončení 
plnění. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 
provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností 
kupujícího, jakož i o všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené 
působnosti kupujícího, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle kupujícího 
utajeny. 

Vť^ie dne ŽC č 2o<f<? V Praze dne 16.6.2014 

Ing. Petr Bartoš 
^ Vedoucí Úřadu Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Štěpán Tesař 
jednatel 

EDN s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 2014113 

Podrobná specifikace předmětu plnění 

1ks Dell PowerEdge VRTX Rack 

210-ABCT 1 Dell PowerEdge VRTX Rack 
329-BBRL 1 PowerEdge VRTX Motherboard 1 SR 
329-BBRM 1 Mechanical Part for PowerEdge VRTX Motherboard 1 SR 
321-BBDJ 1 PowerEdge VRTX Rack Configuration for 3.5 inch Hard Drives (max 12) 1 SR 
340-AEUT 1 VRTX EMEA1 Ship Docs (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) 1 SR 
340-AAVZ 1 MOD.SHP MTL,R-VRTX,HH,ROW 1 SR 
350-BBCU 1 PowerEdge VRTX Locking Security Bezel 1 SR 
350-BBDN 1 Blade Blanking Panel 1 SR 
400-ABJI 6 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-¡n, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug) 6 SR 
403-BBCR 1 2GB SD Card for CMC, Includes Flex Address Plus and CMC External Storage 1 SR 
403-BBCS 1 2GB SD Card for CMC, Includes CMC External Storage 1 SR 
404-BBBE 1 PowerEdge VRTX 3.5 HDD Single Expander for Single Controller 1 SR 
405-AABW 1 PERC H710P Internal RAID Controller 1GB NVRAM for PowerEdge VRTX 1 SR 
405-AABX 2 Chassis Management Controller Card for PowerEdge VRTX Chassis 2 SR 
412-AABX 1 PowerEdge VRTX Heatsink 1 SR 
429-AAIR 1 DVD+/-RW, SATA, Internal 1 SR 
450-AAXU 4 European Power Cord 220V 4 SR 
450-AAYC 1 PowerEdge VRTX Redundant Power Supply, 4 x 1100W, (2+2) 1 SR 
540-BBCP 1 PowerEdge VRTX 1Gb Switch Module Internal 16 ports to External 8 ports 1 SR 
631-AACK 1 No System Documentation, No OpenManage DVD Kit 1 SR 
683-11870 1 No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) 1 SR 
770-BBCO 1 PowerEdge VRTX Rack Installation Rails without Cable Managemet Arm 1 SR 
770-BBCQ 1 2U Threaded Hole Rack Adapter Kit for Sliding Ready Rails 1 SR 
770-BBCS 1 Cable Management Arm 1 SR 
780-BBFC 1 PowerEdge VRTX 3.5 HDD Non-Redundant Configuration 1 SR 
800-BBFF 1 Hardware Platform Info 1 SR 
800-10497 1 PowerEdge Order - Czech Republic 1 SR 
709-12345 1 Base Warranty 1 SR 
709-12347 1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 
710-46146 1 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 1 SR 

1 ks PowerEdge M520 Server Node for VRTX Chassis 

210-ABBR 1 Dell PowerEdge M520 Server Node for VRTX Chassis 
329-BBWX 1 PowerEdge M520 Motherboard, TPM, Intel Xeon E5-24XX v2 Processors 1 SR 
338-BDWI 1 Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 10C, 95W, Max 
Mem 1600MHz 1 SR 
330-BBBG 1 PCIE mezz card 1 SR 
340-AFBP 1 system info label 1 SR 
340-ADTT 1 M520 EMEA1 Ship Docs (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) 1 SR 
340-ADZQ 1 M520 EMEA Ship Docs 1 SR 
350-BBCZ 1 Serial-Attach SCSI Backplane for M620/M820 1 SR 
370-AAYQ 1 DIMM Blanks for Systems with 2 Processors 1 SR 
370-AAXQ 1 Performance Optimized 1 SR 
370-AAYG 1 1600MHz RDIMMs 1 SR 
370-AAXT 6 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 6 SR 
374-BBFM 1 Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/S QPI, Turbo, 10C, 95W 1 SR 
385-BBCB 1 VFIash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise 1 SR 
400-ABHQ 1 Hard Drive Filler Panel 1 SR 
400-ABHS 2 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot Plug) 2 SR 
405-AABZ 1 H310 Controller 1 SR 
384-BBBP 1 Standard Cooling 1 SR 
412-AACC 2 CPU Heatsink for PE M520 2 SR 
542-BBBP 1 On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE 1 SR 
618-BBBR 6 5-pack of Windows Server 2012 User CALs (Standard or Dalacenter) 6 SR 
618-BBBY 6 5-pack of Windows Server 2012 Remote Desktop Services, User 6 SR 
618-BBDQ 1 Windows Server 2012R2 Datacenter Edition,Factory Installed,No Media,2 
Socket.Unlimited VMs 1 SR 
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618-BBDR 
631-AACQ 
683-11870 
750-AACQ 
750-AACR 
750-AACS 
750-AACU 
780-BBEP 
800-10497 
528-10008 
709-12348 
709- 12350 
710- 46302 

Windows Server 2012R2, Datencenter edition, Media Kit 1 SR 
Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M520 Blade Server 1 SR 
No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) 1 SR 
Driver for PowerEdge VRTX Broadcom NIC card 1 SR 
Driver for PowerEdge VRTX Raid card 1 SR 
Driver for PowerEdge VRTX Intel NIC card 1 SR 
Driver for PowerEdge VRTX GPGPU card 1 SR 
Hardware RAID 1 1 SR 
PowerEdge Order - Czech Republic 1 SR 
12G ÎDRAC7 Enterprise for Blades 1 SR 
Base Warranty 1 SR 
3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 
3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 1 SR 

1ks PowerEdge NI520 Server Node for VRTX Chassis 

210-ABBR 1 PowerEdge M520 Server Node for VRTX Chassis 
329-BBWX 1 PowerEdge M520 Motherboard, TPM, Intel Xeon E5-24XX v2 Processors 1 SR 
338-BDWI 1 Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 10C, 95W, Max 
Mem 1600MHz 1 SR 

Intel Xeon E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 10C, 95W, Max 

330-BBBG 1 PCIE mezz card 1 SR 
340-AFBP 1 system info label 1 SR 
340-ADTT 1 M520 EMEA1 Ship Docs (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) 1 SR 
340-ADZQ 1 M520 EMEA Ship Docs 1 SR 
350-BBCZ 1 Serial-Attach SCSI Backplane for M620/M820 1 SR 
370-AAXQ 1 Performance Optimized 1 SR 
370-AAYG 1 1600MHz RDIMMs 1 SR 
370-AAXT 2 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 2 SR 
370-AAYL 1 DIMM Blanks for Systems with 1 Processor 1 SR 
374-BBDW 1 Second Processor Not Included 1 
374-BBES 1 Processor CPU Filler Blank for PowerEdge M520 1 SR 
385-BBCB 1 VFIash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise 1 SR 
400-ABHQ 1 Hard Drive Filler Panel 1 SR 
400-ABHS 2 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot Plug) 2 SR 
405-AABZ 1 H310 Controller 1 SR 
384-BBBP 1 Standard Cooling 1 SR 
412-AACC 1 CPU Heatsink for PE M520 1 SR 
542-BBBP 1 On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE 1 SR 
618-BBDS 1 Windows Server 2012R2 Standard Edition.Factory Installed, No Media, 2 Socket, 2 
VMs.NO CALs 1 SR 
618-BBDF 1 Windows Server 2012R2, Standard Edition, Media Kit 1 SR 
631-AACQ 1 Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M520 Blade Server 1 SR 
683-11870 1 No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) 1 SR 
750-AACQ 1 Driver for PowerEdge VRTX Broadcom NIC card 1 SR 
750-AACR 1 Driver for PowerEdge VRTX Raid card 1 SR 
750-AACS 1 Driver for PowerEdge VRTX Intel NIC card 1 SR 
750-AACU 1 Driver for PowerEdge VRTX GPGPU card 1 SR 
780-BBEP 1 Hardware RAID 1 1 SR 
800-10497 1 PowerEdge Order - Czech Republic 1 SR 
528-10008 1 12G ÎDRAC7 Enterprise for Blades 1 SR 
709-12348 1 Base Warranty 1 SR 
709-12350 1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 
710-46302 1 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 1 SR 

30ks Dell Wyse D10D 

A7571796 Dell Wyse D1 OD 2GF/2GR; A7604913 Power Cords for C, T, D , Z class and Xenith2/Xenith Pro2 
and P25 (single pack); 
A7087531 Dell Wyse Enhanced Keyboard for Wyse T, D, P, Z class and Xenith 2/Xenith Pro 2. USB keyboard 
with PS/2 port for connecting the mouse 

30ks A6855037 Microsoft Office Home and Business 32-bit / x64 CZ 
15ks 429-AAKZ Mechanika DVD+/-RW 8x USB externí 
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Dodatek č. 1 
ke Kupní smlouvě č. 2014114 zê dne 26.6.2014 

Smluvní strany: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Sídlo: Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
IČ: 45251002 
zastoupená panem Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 19223001/0710 

(dále jen „kupující") 
a 

EDN s.r.o. 
Sídlo: Praha 5, Na Radosti 413, PSČ 155 21 
IČ: 27116611 
DIČ: CZ27116611 
jednající: panem Štěpánem Tesařem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97479 

(dále jen „prodávající") 

uzavřely dne 26.6.2014 Kupní smlouvu č. 2014114 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se 
dnešního dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě: 

I. 
1. V příloze č. 1 Smlouvy se zrušuje a bez náhrady vypouští následující položka: 

- „30ks A6855037Microsoft Office Home and Business 32-bit/x64 CZ" 

2. V článku I I . Smlouvy se odstavec 1 vypouští a nahrazuje následujícím textem: 

„ /. Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši 

Cena bez DPH: 981.181,00 Kč 
DPH 21 %: 206.048,01 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 1.187.229,01 Kč 

slovy: Jedenmilionjednostoosmdesátsedmtisícdvěstědvacetdevětkoriinčeských. 

Kupní cena se zaokrouhluje na celé Kč, tj. 1.187.229 Kč. " 
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II . 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se ponechávají beze změny. Tento dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

V Praze dne M:?:. 
H 

h 
EDN s | . o . , Na Radosti 413 

* C g v t ? f e I Praha 5. 
IČ: 2Tnk611 DIC.CZ2*dTB«J1 

Tel.;..,2.33. .311,152 
Fax*:'* 233'yii'e^9, 
Emapred^vajiGi 

(3) Http: www.edn.cz 
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] .ictrnctii smlouva k počítačovému programu Adwind Kuc 

Adwind Software, a.s. 
IČO: 242 22 089, DIČ: CZ24222089 
se sídlem Praha 3, Českobratrská 1/2778, PSČ: 130 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17898 
jednající osoba: Mgr. Michal Jordán, člen představenstva 

(dále jako „Poskytovatel") 

a 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČO: 452 51 002 
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Skřetova 44/6, PSČ: 120 21 
zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
jednající osoba: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

(dále jako „Nabyvatel") 

(Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany") 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto 

L I C E N Č N Í SMLOUVU 

(dále jako „Smlouva") 

ČI. I. 

Prohlášení poskytovatele — software 
Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním držitelem a vykonavatelem veškerých autorských práv 
k počítačovému programu Adwind Kite pro analýzu dat z mediálního monitoringu investic do reklamy 
zadavateli, včetně v reklamě komunikovaných značek firem a produktů (výrobků a služeb), a s ohledem na 
formy komunikace (použitá média, umístění, formáty), který provádí společnost Admosphere, s.r.o., IČO: 
284 33 360, se sídlem Praha 3, Českobratrská 1/2778, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141150 (dále jako „Software" anebo „Adwind 
Kite"). Software Adwind Kite komunikuje s marketingovou databází společnosti Admosphere, s.r.o. 
Poskytovatel je zejména oprávněn poskytnout licenci k užívání Software třetím osobám, provádět jeho 
instalace a implementace a poskytovat servis a technickou podporu Software. 

ČI. II. 
Licence k užití Software 

1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli za úplatu nevýhradní licenci k užívání Software. 
Nabyvatel je oprávněn na základě licence dle této Smlouvy používat Software s tím, určí osoby - své 
zaměstnance, kteří budou užívat Software za podmínek stanovených touto Smlouvou. V jednom 
okamžiku trvání této Smlouvy můžou disponovat oprávněním k užití Software maximálně 2 (dvě) 
osoby. 
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Licenční smlouva k počítačovému programu Aikvind Kite 

2. Licence je nepřenosná a Nabyvatel není oprávněn ji postoupit na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu Poskytovatele. K převodu licence v rámci převodu podniku nebo jeho části se 
vyžaduje souhlas Poskytovatele. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace softwaru Adwind Kite, která popisuje 
funkčnost tohoto softwaru. 

4. Nabyvatel nejpozději do dvou dnů od podpisu této Smlouvy obdrží údaje pro uživatelská oprávnění 
k užití Software pro dva uživatele. 

ČI. I I I . 
Odměna za poskytnutí licence 

1. Odměna za poskytnutí licence k užívání Software ve výše uvedeném rozsahu byla Smluvními stranami 
sjednána ve výši 4.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři tisíce korun českých) měsíčně. 

2. Nabyvatel bude hradit Poskytovateli odměnu na základě daňového dokladu - faktur}' doručené 
Nabyvateli a vystavené vždy k poslednímu dni měsíce, za který Nabyvateli licenci poskytl se splatností 
14 kalendářních dnů od doručení faktur}', a to na účet Poskytovatele č. 2108241825/2700, vedený u 
Unicredit bank, a.s. 

3. Bude-li Nabyvatel v prodlení se svými splatnými závazky vůči Poskytovateli, je povinen zaplatit 
Poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky; Nabyvatel není oprávněn užívat 
Software v době, kdy bude v prodlení s uhrazením odměny. 

ČI. IV. 
Doba trvání licence 

Licence podle této Smlouvy se poskytuje na dobu určitou, a to od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2017. 

ČI. V. 
Ochrana autorského práva 

1. Software i Specifikace softwaru Adwind Kite jsou autorskými díly a jsou chráněny podle autorského 
zákona a mezinárodních dohod o autorských právech. Nabyvatel je povinen užívat Software pouze 
pro vlastní potřebu v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

2. Nabyvatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do Software, provádět zpětnou analýzu, 
dekompilaci, nebo převod ze strojového kódu Software. Licence je vydána na Software jako celek a 
Nabyvatel není oprávněn oddělovat jednotlivé součásti Software, Software dále vyvíjet, dotvářet nebo 
jakkoli měnit. 

3. Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence), a to 
ani zčásti. Nabyvatel není oprávněn Software pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, ani jinak 
umožňovat jeho užívání třetí osobě. Nabyvatel je povinen zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému 
kopírování nebo jinému neoprávněnému užívání Software. 

4. Poskytovatel je majitelem veškerých autorských práv k Software, včetně všech jeho součástí, 
zobrazení, grafiky, obrazových a zvukových záznamů, tištěných materiálů dodávaných se Software, 
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Licenční smlouva k počítačovému programu Adwind Kuc 

apod. Žádné z těchto částí není Nabyvatel oprávněn užívat bez souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel je 
povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli ohrožení nebo porušení práva Poskytovatele k Software, 
jakmile se o tomto porušení nebo ohrožení dozví. 

5. V případě porušení některého z ustanovení Cl. IV. odst. 1 až 6 této Smlouvy se Nabyvatel zavazuje 
uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny licence za každý takový případ porušení 
některého z ustanovení Cl. IV. odst. 1. až 6. této Smlouvy. 

ČI. VI . 
Odstranění vad 

1. Poskytovatel zaručuje Nabyvateli správnou činnost Software, tj. správnou činnost všech základních 
funkcí Software, jak jsou popsány v příloze č. 1 Specifikace softwaru Adwind Křte. 

2. Poskytovatel zaručuje správnou funkci Software pouze ve spojení s předepsanou hardwarovou a 
softwarovou konfigurací počítačového systému a pracovních stanic Nabyvatele, na kterých bude 
Software užíván. Přesná hardwarová a softwarová konfigurace počítačového systému a pracovních 
stanic Nabj^atele je specifikována v příloze č. 1 Specifikace softwaru Adwind Kite. 

3. Nabyvatel je povinen o zjištěné vadě bez zbytečného odkladu písemně informovat Poskytovatele 
s popisem vady a chybné funkce Software a v případě výskytu chybových hlášení i s obsahem těchto 
chybových hlášení. 

4. Poskytovatel se zavazuje zdarma odstranit případné vady či nesprávné funkce Software, za které 
odpovídá. V případě, že vada zabraňuje přístupu do databáze společnosti Admosphere, s.r.o., je 
Poskytovatel povinen odstranit takovou vadu do 24 hodin od doby, kdy na ni Nabyvatel upozorní. 

5. Pokud bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za níž odpovídá Poskytovatel dle této Smlouvy, 
Poskytovatel poskytne pomoc Nabyvateli dle platného ceníku Poskytovatele. 

6. Smluvní strany se dohodly na těchto kontaktních osobách v technických věcech týkajících se této 
Smlouvy: 

a) Za Poskytovatele: Jakub Vidner, tel.: 222 717 763 - 4, e-mail: jakub.vidner@adwind.cz, 

b) Za Nabyvatele: Jan Setina, tel.:274 813 830, e-mail: »setma.j@rrtv.cz. 

ČI. VII . 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, a to na dobu trvání licence dle ustanovení Cl. IV. této Smlouvy. 

2. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky ex mne v případě, že Poskytovatel poruší 
svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy opakovaně, a to i po upozornění Nabyvatele na takové 
porušení. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Nabyvatel poruší svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy opakovaně, a to i po upozornění 
Poskytovatele na takové porušení. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy bez 
zbytečného odkladu po vzniku práva na odstoupení; neučiní-li tak do 30 dnů ode dne vzniku práva na 
odstoupení, právo odstoupit od této Smlouvy pro vadu, u níž Smluvní strana své právo odstoupit 
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licenční smlouva k počítačovému programu Adwiiul Kitt* 

nevyužila, zaniká. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna Smlouvu jednostranně vypovědět. 
Smluvní strany se mohou dohodnout na ukončení Smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této Smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo 
náležitě schváleno příslušnými orgány Smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a 
ostatními vnitřními předpisy Smluvních stran, a nevyžaduje a nebude vyžadovat další souhlas či 
schválení. 

4. Tato Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a žádná 
Smluvní strana nebude oprávněna bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto 
informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno 
právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace 
již veřejně přístupné. 

5. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu Smluvních stran uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
pokud některá ze Smluvních stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti 
prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato Smlouva 
vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považovaná za doručenou, byla-li doručena Smluvní 
straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, kterou Smluvní strana 
písemně oznámí druhé Smluvní straně. Odmítnutí převzetí písemnosti Smluvní stranou bude mít 
stejné důsledky jako její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená 
zásilka s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém 
případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp. pokud se písemnost 
vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště. 

6. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či 
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných 
ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a 
smyslu původního ustanovení. 

7. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou se souhlasem obou Smluvních stran. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Smluvní strany obdrží každá po jednom 
vyhotovení. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace softwaru Adwind Kite. 

V Praze dne 24. 1. 2014 
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Příloha č . 1 
k Licenční smlouvě o Přístupové aplikaci 

mezi ČR - Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Adwind Software, a. s. 

Specifikace softwaru Adwind Kite 
Adwind Kite je software určený k vytváření analýz nad daty z monitoringu reklamy společnosti 

Admosphere (Marketingová databáze). 

1. Architektura programu 

Architekturu programu lze rozdělit na dvě části: 

1) Server - tato část aplikace běží na serverech poskytovatele, 
2) Klient - tato část je spuštěna na počítačích jednotlivých uživatelů. 

Uživatelé zadávají svoje požadavky na výpočet v klientské části a tyto požadavky jsou po spuštění 

výpočtu odeslány přes internet na server. Zde se vyhodnotí a výsledek je poslán zpět (opět přes 

internet), kde je zobrazen. 

Veškeré náročné výpočty jsou tak prováděny na serverech poskytovatele a nezatěžují počítače uživatelů. 

Na serverech poskytovatele jsou rovněž uloženy všechny analýzy jednotlivých uživatelů, přístupné dle 

jejich uživatelských práv. Každý uživatel má tedy po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem 

k dispozici svoje analýzy, nezávisle na tom, na jakém počítači program Adwind Kite spouští. 

2. Data a jejich aktualizace 

V programu Adwind Kite je obecně dostupná kompletní Marketingová databáze Admosphere za všechny 

mediatypy od 1 .1 . 2010. Data jsou uložena na serverech poskytovatele, kde je zároveň zajištěno 

automatické načítání aktuálních dat, která jsou tak k dispozici uživatelům do několika minut od jejich 

uveřejnění. Zcela odpadá nutnost stahování datových souborů a jejich importu na klientské straně. 

3. Instalace 

Program lze nainstalovat na jakýkoli počítač splňující minimální konfiguraci uvedenou v kapitole 7, 

s připojením k internetu. Program je instalován z webových stránek společnosti Adwind jednoduchým 

postupem, který uživatel obdrží společně se svými přihlašovacími údaji. 

Instalace trvá zhruba dvě minuty a zvládne ji každý běžný uživatel OS Windows, pokud má dostatečná 

práva k instalaci nových programů na svůj počítač. 

4. Přihlášení do programu 

Po spuštění programu se uživateli zobrazí přihlašovací okno, ve kterém uvádí svoje přihlašovací jméno a 

heslo. Tyto údaje určují zejména: 

• zda má uživatel právo spustit program, a které moduly programu jsou pro něj dostupné, 
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• na jaká data má nárok, časově i dle mediatypu, 

• k jakým uloženým analýzám a filtrům má přístup. 

Naposledy zadané uživatelské jméno si software pamatuje, takže při dalších spuštěních stačí zadávat jen 

heslo. Uživatel má i možnost zašifrovaně si uložit heslo, které tak může být rovněž předvyplněno. 

Po úspěšném přihlášení se uživatelům zpřístupní seznam připravených, danému uživateli přístupných 

šablon analýz. 

5. Nastavení výstupu 

5.1. Filtry 

Uživatel obvykle nechce pracovat z celými daty, ale pouze s jejich výřezem definovaným nastavenými 

filtry. Kromě nejběžnějšího filtru na období, který se používá prakticky vždy, lze vytvářet fi ltry na základě 

všech v datech obsažených proměnných. 

Jednotlivé filtry jsou dostupné v záložce Filtry. Některé filtry jsou v daném typu analýzy předpřipravené, 

jiné si tam může uživatel sám vytvořit přetažením příslušné popisné proměnné ze seznamu proměnných 

napravo. 

Základním principem ovládání filtrů je zakliknutí požadované varianty, která je po zakliknutí zvýrazněna 

žlutě. Filtry jsou navrženy tak, aby nejběžnější nastavení šlo provádět pouhým zaklikáváním nabízených 

možností (tlačítek). Pouze pro méně běžná či složitější nastavení je nutné otevřít příslušný speciální 

dialog. 
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Obrázek 1 - příklad několika nastavených filtrů analýzy. 

5.2. Zobrazované proměnné 
V programu Adwind Kite lze zobrazit všechny proměnné obsažené v Marketingové databázi. Pro větší 

přehlednost jsou tyto proměnné nabízeny ve stromě dle mediatypu, k němuž se vztahují. 

5.3. Shlukování 
Tabulku výstupů lze shlukovat dle libovolného počtu proměnných ve sloupcích. Lze tak analyzovat i velké 

množství záznamů. 
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C324 x |o*port* * .S |Primárni'K I Sekundární* 
1 > i  

Vypočet Období Kanáry rj I Prvek reklamního sdělení r. 

ADS - Celková cena po médiích v tomto roce * x 

Médium Typ reklamy 

9 
10 

« 
12 
13 
,4 
15 
16 
17 
18 ČT sport 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

SPOT 

TELESHOPPING 

SPONSORING 

Sponzoring upoutávky 

Product placement 

Datum 

2.12.2013 
3.12.2013, 
4. 12. 2013 

5. 12.2013 
2.12. 2013 
3. 12. 2013 
4. 12. 2013 

5. 12. 2013 
2.12. 2013 
3.12 2013 
4.12.2013 
5. 12.2013 
2.12. 2013 
3.12.2013 
4.12. 2013 
5.12. 2013 
2.12. 2013 
3.12.2013 
4.12. 2013 

Počet Cena DB Délka 

17 485 240 
16 396 070 

364 100 
449 570 

0 
0 
0 
0 

923 600 
142 1 017 600 
59 429 600 

875 600 
82 000 

8 66 000 

8 72 000 
9 72 000 
1 

1 

16 
17 
6 
6 
6 
6 

130 

127 
10 

0:07:09 
0:07:04 
0:07:09 
0:07:04 
0:02:26 
0:02:26 
0:02:26 
0:02:24 
0:24:32 
0:28:44 
0:10:59 
0:24.09 
0.03:49 
0:02:39 
0:02:39 
0:03:08 
0:01:00 
0:01:00 
0:03:00 

Nastavení detailní analýzy " 

I Popisné _J^y 

B JEB J . Hledat:|kanál 

. Q Médium 

TV kanál 
Skupina kanálů 

I Řazení sloupců 

Cílové skupiny 
Ukazatele • 

tt Hodnoty 

Médium 
Typ reklamy 
Datum 
Počet 
Cena DB 
Délka 

3 : 

Čas: 0:00.7 Data: 18 kB Počet řádků: 67 

Obrázek 2 - příklad analýzy shluknuté dle média, typu reklamy a data. 

5.4. Formát zobrazení 
Výslednou tabulku lze dále upravovat, a to: 

• změnou počtu desetinných míst u číselných proměnných, 

• změnou formátu času (např. hh:mm:ss, mm:ss, sekundy apod.), 

• přepínáním zobrazení shluknutých buněk, 

• podmíněným obarvováním barevnou škálou od nejvyšší po nejnižší hodnotu, 

• zalamováním textu, 

• přepínáním mezi kódy a popisky u číselníkových proměnných, 

• nastavováním úrovně stromu u stromových proměnných, 

• tříděním tabulky. 

6. Export výsledků 

Výslednou tabulku lze exportovat do různých formátů: 

• obecně kamkoli přes schránku systému Windows, 

• do programu Microsoft Excel (2007 a novější), 

• do formátu PDF, 

• do formátu CSV. 
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Export do Excelu a PDF lze volitelně doplnit o informaci o nastavení analýzy v samostatném listu, 

respektive na samostatné stránce. 

7. Minimální konfigurace 

Aby bylo možné Adwind Kite nainstalovat a používat na konkrétní počítač, měl by tento počítač splňovat 

následující parametry: 

• Připojení k internetu (minimálně o rychlosti IMbit/sekundu). 

• Operační systém Microsoft Windows (XP, Vista, 7 , 8 , 8.1). Doporučujeme 64bitové verze Windows 7 

a 8. 

• .NET Framework 4.0 füll - pokud na počítači chybí, je doplněn během instalace Křtu. 

• Pro funkci export do Excelu - Microsoft Excel 2007 a novější. 

• lGhz a rychlejší procesor. Doporučujeme minimálně dvoujádrový. 

• 500 MB volného prostoru na pevném disku. 

• 1 G B RAM. Doporučujeme 4 GB a více. 

• Grafickou kartu schopnou plynule pracovat v rozlišení 1024x768 a vyšším. Doporučujeme rozlišení 

1680x1050 a 22 palcový monitor. 
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