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DO DAT EK  ČÍS LO  Č.4  K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ ČÍSLO 20070034 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

mezi 

ZH O TO VI TE L EM :  

OB C HODNÍ  FIR MA  ALTRON, a.s. 

S ÍD LO N A ADR ES E  Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 

ADR ESA/ EMA IL PR O FAK TUR AC I  Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, email:
 

IČ O  64948251 

DIČ  CZ64948251 

ZÁP IS  V  OB C H.  R EJ STŘ ÍKU  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609 

STA TUTÁR NÍ  ZÁS TU PC I        

FUNKC E  Předseda představenstva, člen představenstva      

B ANKOVNÍ  SPOJ ENÍ  CITIBANK, a.s., číslo účtu  2507810108 / 2600 

(dále jen „společnost ALTRON“ nebo „zhotovitel“) 

a 

O B J EDNATE L EM :       

OB C HODNÍ  FIR MA  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 

S ÍD LO N A ADR ES E  Národní 3, 110 00 Praha 1 

ADR ESA/ EMA IL PR O FAK TUR AC I  Národní 3, 110 00 Praha 1 

IČ O  60457856 

DIČ  CZ60457856 

ZÁP IS  V  OB C H.  R EJ STŘ ÍKU  17113/2006-34/SSČ 

STA TUTÁR NÍ  ZÁS TU PC E   

FUNKC E  Ředitel 

B ANKOVNÍ  SPOJ ENÍ  Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1051041114/5500 

 (dále jen „objednatel“) 

(společně dále též jen „účastníci“, resp. smluvní strany) 
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Článek I Identifikace Zařízení  
I.1 Specifikace Zařízení: 

I.1.a. Typ MTG V 250GX, VOLVO TAD734GE, řídící rozvaděč GUARD 
I.1.b. Výrobní číslo: 6860/703CE 1 
I.1.c. Předmět servisu: 110001118 

 
I.2 Místo instalace Zařízení:  

I.2          Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Konferenční centrum AV – Zámek Liblice,                              
Liblice 61, 277 32 Byšice        

I.3 Obsah smlouvy.     Touto Dílčí smlouvou účastníci upravují vzájemná práva a povinnosti v rámci závazko-
vého vztahu, na jehož podkladu se zhotovitel zavazuje provádět servisní činnosti a poskytovat další dohod-
nutá plnění spojená s poskytováním servisu. Zhotovitel se zavazuje k plnění převzatých povinností Dílčí 
smlouvou ve stanoveném rozsahu, kvalitě a termínech. Objednatel se zavazuje za tuto činnost poskytovat 
smluvenou úhradu podle podmínek obsažených dále v Dílčí smlouvě a k poskytování spolupráce nezbytné 
pro plnění smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

I.4 Servisní programy.      Servisní programy představují ucelený soubor servisních činností a dalších plnění 
spojených s poskytováním servisu, určených k zajištění nezbytné podpory provozu Zařízení a jejich pravi-
delné údržby s cílem prodloužení životnosti Zařízení a zvýšení spolehlivosti jejich provozu. 

I.5 Preventivní údržba.  Preventivní údržba je souhrn vizuální, elektrické, mechanické a elektronické 
kontroly Zařízení dle předpisů výrobce. Tato komplexní kontrola skutečného stavu Zařízení a jeho odzkou-
šení v provozních režimech má zjistit, zda Zařízení pracuje v souladu se všemi definovanými technickými 
specifikacemi a specifikacemi prostředí. Na základě provedené prohlídky je vypracován Protokol o provo-
zuschopnosti Zařízení včetně návrhu preventivních opatření. Popis preventivní údržby předmětného Zaří-
zení je přílohou této Dílčí smlouvy.  

I.6 Cena.      Cena je dohodou účastníků stanovena jako cena smluvní a je vždy stanovena Dílčí smlouvou.  

Smluvní cena uvedená v Dílčí smlouvě může být pravidelně valorizována vždy k 1. 4. každého nového 
roku, a to formou dodatku k Dílčí smlouvě, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Podkladem 
pro valorizaci bude roční míra inflace oficiálně prezentovaná Statistickým úřadem ČR. 

Článek II Oprávněné osoby podle Dílčí smlouvy 

II.1 Za objednatele jsou oprávněni: 

II.1.a. k podpisu Dílčí smlouvy:  
 

II.1.b. k jednání ve věci plnění Dílčí smlouvy:  
 

II.1.c. ve věcech technických:  
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II.2 Za zhotovitele jsou oprávněni:  

II.2.a. k podpisu Dílčí smlouvy:  
 

 

II.2.b. k jednání ve věci plnění Dílčí smlouvy:  
 

II.2.c. ve věcech technických:  
 

Článek III Specifikace servisního programu a jeho ceny 

III.1 Identifikace servisního programu.     Soubor servisních činností a dalších plnění spojených s poskytováním 
servisu ve vazbě na výše identifikovaná Zařízení je souhrnně nazývaný „Servisní program“ 

III.2 Specifikace servisního programu.  Servisní program = ALTRON BASIC 

Specifikace servisního programu ALTRON BASIC : 

• telefonická asistence v pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin  
• zpětné zavolání do 4 hodin od vyžádání služby v rámci telefonické asistence 
• proškolení obsluhy záložního zdroje 1x  ročně (v rámci profylaxe nebo dle požadavků zákazníka)  
• pravidelná preventivní údržba a kontrola provozuschopnosti záložního zdroje s vypracováním pí-

semného protokolu  
 profylaktická prohlídka záložního zdroje 1x ročně  

• zaznamenávání servisních oprav a údržby do provozního deníku záložního zdroje 
III.3 Cena servisního programu.     Cena se sjednává jako cena smluvní a dohodou smluvních stran je stanovena 

takto:  3 875,-Kč bez DPH čtvrtletně, tj. za tři měsíce za uvedená Zařízení v rozsahu specifikace servisního 
programu uvedeného v čl.III.2.. Cena servisního programu bude fakturována se splatostí 30ti dnů a to vždy 
na začátku kvartálního období. 

 
III.4 Specifikace ceny servisního programu.  

 
 Cena servisního programu zahrnuje: 
 všechny náklady spojené s Hot-line telefonickou technickou podporou 
 všechny náklady spojené s proškolením obsluhy 
 všechny náklady spojené s preventivními prohlídkami Zařízení 
 všechny náklady spojené s výjezdy na preventivní prohlídky Zařízení (kilometrovné a čas 

strávený na cestě) 
 

V případě poruchy záložního zdroje nebo špatné funkčnosti jeho částí hradí objednatel zvlášť (nad rámec 
ceny Servisního programu) v plné výši použité náhradní díly, baterie a ostatní materiál včetně PHM 
(nafty). Dále objednatel hradí všechny náklady spojené s výjezdy na opravu, údržbu záložního zdroje 
(práci, kilometrovné a čas strávený na cestě) dle aktuálního ceníku mimo smluvně zajištěné preventivní 
prohlídky v rámci servisního programu ALTRON BASIC. 

Článek IV Doba trvání a zánik platnosti Dílčí smlouvy 

IV.1 Doba trvání Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
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IV.2 Odstoupení ze strany Objednatele. Od Dílčí smlouvy může objednatel odstoupit pouze v případě, kdy 
zhotovitel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní závazky, kdy činností či nečinností zho-
tovitele vzniká objednateli škoda, nebo v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace, případně bude na jeho 
majetek prohlášen konkurz. V případě zhotovitelova prodlení se splněním smluvního závazku, může ob-
jednatel od Dílčí smlouvy odstoupit nejdříve v den následující po marném uplynutí písemně poskytnuté 
náhradní lhůty. 

IV.3 Odstoupení ze strany Zhotovitele.  Zhotovitel může odstoupit od Dílčí smlouvy pouze v případě, kdy ob-
jednatel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní závazky, kdy jeho činností či nečinností 
vzniká zhotoviteli škoda, nebo v případě, že objednatel vstoupí do likvidace, případně bude na jeho majetek 
prohlášen konkurz a dále v případě, že objednatel je v prodlení se splněním svých platebních povinností o 
více než 30 kalendářních dnů. V případě objednatelova prodlení se splněním smluvního závazku ve věci 
platebních povinností, může zhotovitel od Dílčí smlouvy odstoupit nejdříve v den následující po marném 
uplynutí písemně poskytnuté náhradní lhůty. 

IV.4 Ostatní ujednání o odstoupení. Případy obsažené v předchozích odstavcích tohoto článku se považují 
za podstatné porušení smluvních podmínek. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného ozná-
mení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Práva a povinnosti účastníků vyplývající z platného odstoupení od Dílčí smlouvy se řídí příslušnými usta-
noveními platné právní úpravy. 

Zhotovitel je povinen učinit opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli 
nedokončením činností sjednaných v této Dílčí smlouvě, pokud by mohla vzniknout v důsledku poruch 
řádně nahlášených do zániku smlouvy. 

IV.5 Výpovědní lhůta.  V případě výpovědi Dílčí smlouvy bez uvedení důvodů činí výpovědní lhůta 3 měsíce 
a její běh počíná prvním dnem nového čtvrtletí následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 
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Článek V Závěrečná ustanovení 

V.1 Platnost a účinnost Dílčí smlouvy.     Dílčí smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem 1. 1. 2019, za před-
pokladu jejího předchozího uveřejnění v registru smluv, a nahrazuje všechny předchozí písemné či ústní 
dohody vztahující se k předmětu Dílčí smlouvy. Za přijetí nabídky na uzavření této smlouvy se považuje 
pouze přijetí bez jakýchkoli změn oproti znění nabídky. 

V.2 Tato Dílčí smlouva, včetně rámcové smlouvy a včetně všech dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v sou-
ladu se zákonem o registru smluv. K uveřejnění se tímto zavazuje objednatel. 

V.3 Stejnopisy.     Dílčí smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení s platností originálu, z nich každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

V.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s touto Dílčí smlouvou připojují svoje podpisy.

V Praze dne…18.2.2019……….     V Praze dne....4.2.2019....... 

Zhotovitel: Objednatel: 

………………………… ………………………… 

 

Předseda představenstva 

………………………… ………………………… 

 

Člen představenstva 
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