
Smlouva o plném servis11 a údržbě 

Číslo smlouvy: T SM L-K-SM S-18005-�-
Poskytovatel (,,Kast"): Objednatel (,,Zákazník"):

KAST. spol. s r.o. ---,-F_i_nn_a_: ----+-V�ys_o_ká škola chemicko-technologická v Praze
Pivovarská 4, 250 56 Bořanovice - Pakoměřice 
IČ:: I 45307741 DIČ: CZ4530774 I
Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C. vložka 7989 

-+-S_íd_lo_:�---�i-:_ec_h�ni_cká 1905/5, 166 28 P_ra_h_a _6 __ 
rč: 60461373 DIČ: CZ60461373            
Kontaktní osoba: xxxxx

Tel.: xxxxx I Email: xxxxx I Tel.: xxxxx I Email: I xxxxx 

l.astoupena: 
xxxxx, j_ed_n_a_t_el společnostit          Z_a_s_to_u�p_en_a_: xxxxx, kvestorka

�vní spojeni: xxxxx č.ú. xxxxx Bankovní spojenl:. xxxxx,  č.ú. xxxxx 

I. Přet.l mčt -.m loU\ y

Kast se zavazuje po·kytovat Zákazníkovi služby servisu a údržby popsané v této mlouvě po dobu zde stanovenou vztahující se k 
ZařízenL Zákazník e zavazuje poskytnout potřebnou souCinnosl jakož i zaplatit eškeré poplatky stanovené v bodě m. této 
smlouvy. Zařízením e pro účely této smlouvy rozum!: 

/ař!ZCJJI XEROX WorkCentre 7225V V včetně přislušenstvf 
3327626336 
Černobílá: 13 l 586 
Barva: 55 769 

i\dr�a uml',1č111 1,u'i1cn1 ---�-i-:_ec_h_n_ic_ká 1 905/5, 16� 2_8_P_r_ah_a_6 _____ _

li. Uoba tn úní Smlotl\ �
I. Smlouva se uzavírá na dobu 12 mě ícu platností od 1.4.2018 do 31.03.2019
2. Kurs U R vůči Kč se řídí kursovním listkem ČNB a ke dni podpisu téio Smlouvy činí xxx CZK/EUR

111. Poplatk�

Poplatek za kopie/tisk 

h,pl 1r J.. 1.1 tl •• J, t H l..up1, 11,1. ,\-I 
r,,pt.ud. La d.1t;, h,m,-11<1u k, p11 u,i.. ·'d 

Kč xxx 
Kč xxx 

Í Jhlll"k, kori1 ll,ku pn11c;du Mčsičně zpětně 
lsJ11, 11 a,u,} P'-'rlatd, n in,tala,i /�1ti1én1 o 

kJnorazm) 1x•plJt<:k 1.1 ,,1,J...uh:111 oh,luhv o 

I\. Garanlmaná úrmcií posl.�hn�rnjrh ,luleh 
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( "' .. .i,.,,,::,, Průměrně 8 pracO\nich hodin 
( \h l l}lfil\' 2 pmco,11í dny 
l',,�k) lnuli nahr;1J111l1,1 plném 3. Pracorní <len
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Kast zajistí údržbu a servis ZařiLeni prostřednictvím 
tzv. servisních zásahů a poskytováni servisních služeb. 
Sen;sem a údržbou se pro účel)' této Smlou\/) rozumi: 
a) udr2ování funkčnosti Zaři1eni. což zahrnuje

údrlbu a opravy Zatizeni. poplaůe) za práci.
dopravu, poskytnut[ a montáž nezbytných
náhradních dílů, to vše během Pracovních hodin:
Praco\ ni hodinou se rozumí hodina v období od
08:00 - 16:30 v pracovní dny vyjma státních
svátku a jiných dnů pracovního klidu:

b) dodávání potřebného spotřebního materiálu.
kterým se rozum[ materiál pro kopírování v barvě
černé do pokr}tí plochy 15 % a ro\něí veškerý
bare \ n) spottcbni materiál včetně barevného
toneru do celkového pokryti plochy 25%.
Nezahrnuje však papír a pl'islušenstvi (sešívačka
a sponky do sešívačky, lepicí páska atd.);

c) pfi vyšším pok.r)tí budou tonery I>< ročně k 31.12.
respektive k datu ukončení této Smlou\ y
doúčtovávány dle aktuálniho ceníku Kastu.

PosJ...')'1.ováni služeb a servisních zásahů bude 
zahajováno na ?ákladě ohlášeni Zákazníkem 
prostřednici\ lm \\ebové aplikace Chester na adrese 
\\W\\.xxx nebo e-mailem na xxx <ixxx Kast se 
zavazuje zahájit servisní zásah pniměrnč do 8 
Pracovních hodin poté, co mu je jeho potřeba nahlášena 
Zákun!kem. 
Zákazník Je po"'inen posJ...-ytnout Kastu \-CŠkerou 
potřebnou součinnost k posl..')'tO\ ánl služeb dle této 

Smlou, }, zejména posl..ylnoul přistup zaměstnancům 
l<.astu a jeho zástupcúm k Zařízeni v Pracovní hodiny, 
Jtnak v ne7b}tných připadech dle dohody. 
OdslnUlční vad} bude ukončeno průměrně do 2 
pracovnlch dní poté, co bude pro,eden servisní zásah. 
V případě, i.e Kast není schopen odstranit závadu ani 
po uplynutí 2 pracovnich dnů od jejich nahlášeni 
Zákazníkem na dispečink Kastu, pak Kast zajisti 
náhradni plněni počinaje třetím dnem po uplynuti u, 
edené lhul). ráhradnf plnění spočivá v dočasném 
posk)'tnuti zařízeni se shodnou nebo vyšší 
funkcionalitou. Dočasně poskytnuté zařízení může být 
opotřebené. 
V připadě. že objednáni sel"\ isniho zásahu či 
poskyuiuti 5lužeb bude nedůvodné. je Zákazník 
povinen nahradit Kastu náklady s tím spojené. 
Náhradní díly použité při opravě mohou bvt nové nebo 
použité, ale rozhodně v plné užitn'é hodnotě. Vlastnické 
právo J.., yměněným náhradním dílú:m aabý, á Kast 
okam2ikem výměn} a bez náhrady. 
Zákazník je povinen neprodleně informovat Kast, 
pokud chce přemístit Za.řízeni z mista, kde bylo 
původně instalo,·áno a sjednat s nim podmínky 
přemjstěnl. 
Smluvnl pokuta za prodlení Kastu se splněním čl. IV 
této Smlouvy činí 0,05!o z pniměmé měsíční fakturace 
za poslednl tři fakturační období, a to za každý den 
prodlení. 

\ I. Pl:ttehui p1111•nwl-'� :1 ,pln1110,1 

Zákazník bude hradil poplatk:, dle počtu pro"edených 
Vjtisků \C výši uvedené , této Smlou,ě (společně dále 
jako ,,Poplatky''). 
Výtiskem se rozumí tisk} i kopie provedené 
prostřednictvím Zařízení. 
Oboustranný Výtisk bude účtO\án jako d\'a Výtisky. 
Výtisk o formátu AJ bude účto,án jako d, a Výtisky o 
formátu A4, neobsahuje-li rato Smlou,a zvláštní sazby 
pro Vjtisky o jiných formátech než A.I 
Poplatky nezahrnuji náklady a cenu oprav, úprav, 
údržby, dopravy a použit)°ch materiálů pokud 
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• budou pro,·edeny na žádost Zákazrulca mimo
Pracovní hodiny, nebo 

• budou provedeny jako důsledek nakládáni se 
Zafí1enim v rozporu s návodem k použití či
účelem. ke kterému je Zařízeni určeno: powiti
materiálů nebo náhradních dílu, které neb} I)
dodán) ani doporučeny Kastem; neodborné
údržby či provádění oprav. resp. jiných zásahů
osobami, které k lomu nebyly fádně a odborně
vyškoleny a autoriL.Ovány: události nemající pů,od
v Zafizeni: místa jeho používáni; V)padků či vad
elektrické. imemetm é či obdobné sltě: přemístěni
Zaří1.enl z místa dodání (nenl-li přemístěni

. prováděno Kaslem) apod.
Uhrady budou hrazen) na účet Kastu uvedený v této 
Smlouvě, poplipadě na fakturách Kastu. 
K částkám uvedcn)m v této Smlouvě bude 
přiúčtováno DPH, danč a jiné poplatky a odmčny ve 
výši vyplývajíc! z právních předpisů (vyjma daní 
z příjmů a jiných obdobných dani). 
Faktury Kastu jsou splatné ve !hutě 14 dni od data 
vystavení. Kast bude Zákazníkovi posílat faktury ve 
fonnátu PDF. Faktura zasílaná poštou bude 
zpoplatněna částkou O,· Kč. 
Pokud Zákazník neuhradí Poplatky stanovené v léto 
Smlouvě fádně a , čas a to ani do 14 dní po lhůtě 
splamosti, je Kast oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy. 
Kasl je oprávněn upravit Poplatky uvedené v té10 
Smlouvě 

v návaznosti na meziroční inflaci „ CR 
(spolkbitelské ceny) v předcházejícím 
kalendáfním roce tak, jak je publikována Č'esk5 m 
statistickým úřadem či jiným úfadem. který jej 
případně nahradí: 

• v připadč změn) oficiálního kursu Kč \'ŮČÍ ELR o
vice jak 5% (přepočítáno čtvrtletně k poslednJmu
dni příslušného kalendárniho čtvrtleti);

• v pfipadě uložen! nebo změn danJ nebo cla na
zboti dovezené \ souvislosti s použitím a údr1bou
Za1í1.ení;

Úprava Poplatk'li nenabude účinnosti dthe než I měslc 
ode dne doručeni zprávy ZákOLniko, i. neni-11 
v oznámení stanoven pozdější tern1in 
Zařízeni je vybaveno vesta,11)m softwarovým 
modulem SMan eSolution {dále Jen •. S\lart
eSolution .. } umožňujicím:
• automaticJ...-ý odpočet počítadel
SMart eSolution funguje na zálladě aktivace
provedené Zákazníkem prostřednict, lm pfipojení k síti
internet. K využívání aplikace S\lart eSolution je
Zákazník povinen zajistil stálé připojeni Lařízení k sili
internet, v opačném pHpadě Kast neodpovídá za 
správnou funkčnost této aplikace. Záka.mík souhlasí
s automalicl..'Ý11J sběrem dat prosttednictvim SMart
eSolution. O al1.ivnlch shůbácb S.\lnn eSolution bude
Zákazník Kastem infonno\án.
Zákazník je povinen posJ..-ytnout Kastu odečt)'
počítadel Zařízeni k poslednímu dni každého
fakturačního období. nebo kd)koli, dle žádosti Kastu.
K hlášenl sta,1J počítadel múze Zákazník využít
aplikace SMart eSoluiion - v tomto pf'ipadě dochá.zi
k hlášeni sta,1J počítadel automaticky bez nutné účasti
Zákazníka, dále muže Zákazník zadat stav počitadel
přes wcbo,č rozhraní Xerox. poslednim způsobem je
hlášení stavu počítadel Zákazníkem e-mailem. popf.
telefonie!., ptislušným zaměstnancům Kastu • za
každé vyulití této služby bude Zákazníkovi účtován
poplatek ve výši 0,- Kč. Pokud Zákazník neumožní
automaticJ..-y sběr infom1aci prostřednictvím SMart
�Solution. ani pro hlášení o stavu počitadel nevyužije 
Jmého zde uvedeného zpusobu. Zákaznik uhradí Kastu 
poplatk-y dle odhadu stavó počitadel provedeného 
kastem. Opravy účtováni je Kasl povinen uskutečnit 



v následuj ících fakturacích, jakmile mu budou známy 
skutečné stavy počitadel. 

1 4 . V pfípadě prodlení Zákazníka s platbou č iní úrok
z prodlení 0 ,05% z d l užné částky za každý den
prodlení.

1 5 . Je- l i  Zákaznik v prodlení s placením spl atných faktur
po dobu delší než 1 4  dní
a) je Kast vůči Zákazníkovi oprávněn zastavit

veškeré dalši dodávky a s l užby; 
b) stávaj í  se okamžitě splatné všechny faktury, které

byly a budou vydané, a které ještě nejsou splatné,
a to až do odstraněni prod lení Zákaznika se
splácením.

Výše uvedené kroky mohou být učiněny samostatně 
nebo i společně. 

, l i . I ' l.0 1 1če n í S m lo l l \ \ 

I .  Zákazník je oprávněn ukončil Smlouvu vý ]učně takto: 
a) odstoupením v případě opakovaného podstatného

porušeni povinností Kastu, které nebylo
napraveno an i ve lhůtě 30 dni plynoucí ode dne,
kdy byl Kast písemně uvčdomen Zákazníkem o
porušení a o možnost i ukončeni mlouvy
odstoupením, nebude- l i  porušení odstraněno:

b) odstoupením v pfípadě, že nesouh lasí s úpravou
poplatlrů ve smys l u čl .  VT odst . I O této Smlouvy.

2. Kast je oprávněn ukončit Smlouvu výlučné takto:
a) odstoupením v pfípadě prodlení Zákazníka

s úhradou Poplatků, které přesáh lo 1 4  dní ;
b) odstoupením v případě opakovaného podstatného

porušeni povinností Zákazníka, které nebylo
napraveno ani ve Unitě 30 dní plynoucích ode dne.
kdy byl Zákazník písemně uvědomen Kastem o
porušení a možnosti ukončení Smlouvy, nebude- l i
porušení odstraněno;

c )  odstoupení m, je- l i  u Zákazníka instalováno více 
Zařízení, přičemž k některémLa z nich nemá 
s Kastem (nebo autorizovaným partnerem Kastu) 
uzavřenu smlouvu o plném serv isu a údr žbě anebo 
taková smlouva byl a ukončena; 

d) odstoupením v případě zahájení insolvenčního
íizení ve věci Zákazn íka jako d lulníka.

3 .  m louva sjednaná n a  dobu určitou nemůže být 
ukončena výpovědí. 

4 . Tato Sm louva může být dá le ukončena následuj ícim i
způsoby: 
a) trvalým vyřazením Zařízení z provozu; 
b) dohodou smluvních stran.

Kontakty pro e-mai lovou komunikaci s Kastem: 
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K ukončeni této Smlouvy trvalým vyřazením Zařízeni 
z provozu dojde vý l učně v případě odcizení nebo 
úplného zničení Zařízení .  
Zákazník je povinen ke dni  skončení p latnost i této 
Smlouvy vrát i t  nebo uhradit Kastu veškeré 
nespotřebované spotřební  materiály a náhradní d í ly. 
které byly dodány Kaslem Zákazníkovi v rámci této 
Smlouvy. Zákazník však není povinen vrát i t  ani 
uhradit poskytnutý spotřební materiál a náhradní díly, 
které j i ž  byly instalovány nebo v loženy do 
servisovaného Zařízení. 

\ ' I l l  Otl pm ťll 11 1 1, 1 

Kast odpovídá za škodu maximá l ně za všechny škodní 
událost i  souvi sej ící se Smlou vou do celkové souhrnné 
výše kupní ceny píis lušného Zařízeni, za kterou toto 
Zařízení Zákazník zakoupi l od Kastu, a to bez DPH ,  
vyjma nároku n a  náhradu škody zpúsobené úmysl ně, 
kdy nárok na náhradu škody nelze omezit  ani se jej 
vzdát před porušenim povinnosti, z něhož může škoda 
vzniknout 
Kast neodpovídá za ztrátu obchodu nebo z isku, ani za 
jakoukol i nepfímou nebo následnou škodu ,  ani  za 
možnou ztrátu u ložených in fonnací. 
K okolnostem vylučuj ícím odpovědnost (§  29 1 3  odst. 2 
zákona č. 89/20 1 2  Sb. ,  občanského zákoníku) se 
přih l íží bez ohledu na to, kdy nastanou. 

I • .  7.:i\ f rei:· n á  us t a n o c n i  

Tato Smlouva se řídí právním řádem České repub l iky. 
Sml uvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. I 
zákona č. 89/20 1 2  Sb., občanského zákoníku 
jednávají  promlčecí lhůtu 4 roky. 
Bez předchozího písemného souh l asu druhé mluvní 
s trany není možné převést ani postoupit Smlouvu ani 
jakékoli z práv a povi nností z nich vyplývajících. 
Všechny spory vznikající  z této Smlouvy a v 
souvis losti ni budou rozhodovány s konečnou 
platnosti u Rozhodčilio oudu při Hospodářské komoře 
České republ i k-y a Agrární komoře České republ iky 
podle jeho Řádu a Prav idel třemi rozhodci . Místem 
řízení bude Praha. 
Otázk y touto mlouvou neupravené se fídí zákonem č. 
89/20 1 2  Sb„ občanským zákonikem v p latném zněn í .  
Smlouva může být měněna pouze písemně. 

I )  Objednávání oprav a spotřebního mater iá lu (aplikace Chesler) - mai l to :  xxx@.xxx
2) Sběr počítadel  pro fakturaci (aplikace Chester) - mai l to :  xxx/a xxx
3) Elektronická fakturace - KAST xxx(ii)xxx. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .  - xxx@xxx

Kast je oprávněn kontakty průběžně aktual izovat na základě e-mailového sdělení Kl ienta zaslaného Kastu s rozumným předstihem. 

V Praze dne 

za Zákazníka 
xxx, kvestorka

V Praze dne 

xxx, jednatel společnosti 




