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Smlouva o poskytování služeb – servis, opravy a kontroly klimatizací a 
vzduchotechniky  

 

Zhotovitel: 3K Air Mont s.r.o, U křížů 119/20, Havířov – Životice, 736 01 
  IČ: 27845796 

DIČ: CZ27845796 
Bankovní spojení: Česká  spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 1664861369/0800 
Zastoupená: XXXXX 

     
Objednatel: Muzeum Těšínska, p. o.,  Masarykovy sady 103/19, Český Těšín,  737 01 
                            IČ: 00305847 
  DIČ: 00305847 - neplátci DPH 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu: 837791/0100 
  Zastoupená: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem p. o. 
 
 

   1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je poskytovat objednateli služby: „Servis, opravy a kontroly  klimatizačních 

zařízení a vzduchotechniky včetně  příslušenství ve vstupním objektu Archeoparku v Chotěbuzi – 

Podoboře. 

2. Obsah služeb 

2.1. Smlouva zahrnuje tyto služby: 

2.1.1. Odstraňování havarijních závad, což jsou závady, které brání užívání klimatizačního nebo 

vzduchotechnického zařízení nebo bezprostředně ohrožují provoz zařízení (havarijní oprava). 

2.1.2. Odstraňování závad, což jsou závady, které nebrání užívání klimatizačního zařízení  

nebo vzduchotechniky a neohrožují provoz zařízení  (oprava). 

2.1.3. Provádění periodické a preventivní péče (služeb, servisu) dle požadavků objednatele, a to servis 

klimatizace 2 x ročně (jaro – podzim) 

2.1.4. Provádění revizí úniku chladiv klimatizačního zařízení dle periodicity, pokynů a požadavků 

objednatele,  a to 1 x ročně, počínaje 1. čtvrtletím 2019 

2.1.5 Provádění servisu vzduchotechniky, a to  1 x ročně 3 VZT jednotky, počínaje 1. čtvrtletím 2019 

2.1.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci výkonu technické péče informovat objednatele o zjištěných 

závadách a vadných dílech a zároveň doporučit objednateli potřeby oprav a případnou výměnu 

opotřebených dílů na sledovaných zařízeních. 

2.1.7. Zhotovitel nahlásí termíny servisů v předstihu k odsouhlasení (minimálně 15 dní předem). 
Doporučené dny pro servisní práce jsou pondělky. Kontakty na objednatele:  

- XXXXX: XXXXX 
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- XXXXX: XXXXX 

2.1.8.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a uhradit sjednanou cenu 

za poskytnutné služby.  

2.2. Smlouva nezahrnuje tyto služby: 

2.2.1. Bezplatné poskytování spotřebního materiálu a náhradních dílů pro servis a opravy 

klimatizačních a vzduchotechnického  zařízení. 

2.2.2. Dodávku a instalaci nového klimatizačního nebo vzduchotechnického zařízení s tím, že cena za 

dodávku a instalaci bude určena ceníkem prací zhotovitele nebo konkrétní nabídkou. 

3. Servisní a provozní podmínky 

3.1. Odstraňování závad: 

3.1.1. Odstraňování závad provede zhotovitel na základě ohlášení objednatele provedené 

pracovníkem objednatele na následující telefonní číslo XXXXX, a to v termínu: havarijní závady 

do 36 hodin, ostatní závady do 3 dnů od ohlášení. 

3.1.2. Telefonické hlášení bude následně potvrzeno zasláním objednávky objednatele na 

e-mailovou adresu zhotovitele: XXXXX. 

3.1.3. Zhotovitel potvrdí příjem objednávky telefonicky nebo mailem a dohodne postup opravy 

s odpovědným pracovníkem objednatele.  

3.1.4. Pracovní doba zhotovitele je stanovena v rozmezí (pracovních dnech) pondělí až pátek 7:00 – 

15:00.  

3.2. Objednatel je povinen umožnit přístup k servisované technologii tak, aby zhotovitel mohl 

dodržet své smluvní závazky. 

3.3. Zhotovitel neodpovídá za nekorektní zásahy na zařízení ze strany objednatele. 

4. Způsob fakturace a plateb 

4.1. Ceny za služby jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě předem stanoveného 

rozpočtu, a to obvykle dle cenové nabídky servisních služeb odsouhlasené oběma smluvními 

stranami. 

5. Ostatní ujednání 

5.1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu 

s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé straně. Pokud uvedená smlouva bude splňovat podmínky 

pro uveřejnění v regisru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, nabývá smlouva 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v tomto registru.  

5.2. Obě smluvní strany mohou platnou a účinnou smlouvu vypovědět i bez udání důvodů. Pro 

výpověď je stanovena 2 měsíční výpovědní lhůta, která začne běžet od prvního dne následujícího 

měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
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5.3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna ukončit smlouvu bez výpovědní lhůty v případě 

opakovaného podstatného porušení smluvních ujednání, které musí být stranou ukončující smluvní 

vztah jednoznačně definováno a prokázáno v písemném oznámení druhé smluvní straně. V takovém 

případě je smluvní vztah ukončen dnem doručení písemnosti porušující straně. 

5.4. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

5.5. V případě sporu je za den doručení písemností považován třetí pracovní den po prokazatelném 

odeslání písemnosti doporučenou poštou.  

5.6. Oprávněnými osobami při plnění této smlouvy jsou osoby zástupci smluvních stran. Kontaktními 

osobami jsou za zhotovitele: XXXXX a za objednatele:  

- XXXXX: XXXXX 

- XXXXX: XXXXX 

 

5.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5.8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Těšínska, p. o. zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje Muzeem Těšínska, p. o. použity. Muzeum Těšínska, p. o. při zpracovávání osobních údajů 

dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 

oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o. www.muzeumct.cz.  

5.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

výtisku. 

5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka servisních služeb, odsouhlasená oběma 

stranami 

 
     

 
 

V Českém Těšíně dne ..…………..                   V Českém Těšíně dne ..…………….. 
 

 
 
 
 
 
za zhotovitele: za objednatele: 
XXXXX          PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
XXXXX společnosti        ředitel Muzea Těšínska, p. o. 


