
SERVISNÍ SMLOUVA č.1090915 

"Servis, revize a opravy RTG přístrojů" 

uzavřená podle zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisl! (dále jen 
"občanský zákoník") 

ZHOTOVITEL: 

Se sídlem: 

SMLUVNÍ STRANY 

Servis Musil, s.r.o. 

Ringhofferova 115/1 
15 5 21 Praha 5 

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62325. 

Jehož jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Osoby oprávněné kjednání: 

Telefon: 
Fax: 
Mobil: 
e-mail: 

25699911 
CZ25699911 

(dále jen "zhotovitel") na straně jedné 

OBJEDNATEL: Česká republika- Ministerstvo spravedlnosti 

Se sídlem Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 

IČO: 00025429 

Zastoupený: Ing. Miloš Hlávka, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba ve věcech: - odbor bezpečnosti a krizového řízení 

- smluvních: 

- technických: 

(dále jen objednatel) 

Stránka 1 z 6 



uzavírají níže uvedeného dne, měs íce a roku podle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku tuto 

servisní smlouvu (dále jen "smlouva") 

I. Předmět smlouvy 

l) Zajištění komplexní technické péče o 

rentgen zavazadel Hi-SCAN 6040i, v.č. : 70312 
rentgen zavazadel Hi-SCAN 6040i, v . č.: 70313 

(dále jen "RTG zařízení") 

umístěných v objektu na adrese: Justiční areál Na Míčankách, 28.pluku 1533/29b, Praha 1 O, 
100 83 

2) Komplexní technická péče o RTG zařízení spočívá v provedení zkoušky provozní stálosti dle 
zákona č. 18/ 1997 Sb., provedení údržby, včetně kontroly stavu (pásový dopravník, fotozávory, 
indikátory apod.) a zajištění oprav. 

3) Pravidelné prohlídky komplexní technické pece budou prováděny 1 x ročně (na žádost 
objednatele) v termínu dle dohody s objednatelem ve standardní pracovní době zhotovitele 
(9:00 - 17:00). Závěry komplexní technické péče , včetně uvedení stavu a dosahovaných 
parametri1 RTG zařízení a detektoru kovů budou předány objednateli v písemné formě bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po ukončení prohlídky. 

4) V případě vzniku závady bránící provozu, zajistí zhotovitel zásah servisního technika 
v nejkratším možném termínu od nahlášení závady objednatelem a její odstranění bez 
zbytečného odkladu, nejdéle však do l O pracovních dní od nahlášení závady. 

5) Objednatel má možnost hlásit své závady 
V době od 9:00 do 17:00 hodin v pracovní dny 

6) Veškeré závady musí být hlášeny telefonicky na čísi 

II. Cena 

l) Za komplexní technickou péči dle čl. I. bude zhotovitelem účtována objednateli roční paušální 
částka ve výši: 4.150 Kč bez DPH. 

Cena bez Cena vč . 

DPH DPH (21 %) 
Kontrola provozní stálosti RTG zařízení Hi-SCAN 1.775 Kč 2.148 Kč 
6040i, v.č . : 70312 
Kontrola provozní stálosti RTG zařízení Hi-SCAN 1.775 Kč 2.148 Kč 
6040i, v.č.: 70313 

Náklady na dopravu 600 Kč 726 Kč 

Celkem 4 . 150Kč 5.022 Kč 
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Zhotovitel prohlašuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s komplexní 
technickou péčí specifikovanou v čl. I. smlouvy a mllže být měněna jen v případech pokud 
došlo ke změně zákonem stanovené sazby DPH, a to pouze formou písemného dodatku 
uzavřeného oběma smluvními stranami. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané 
hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění. 

2) Zhotovitel vystaví fakturu -daňový doklad na výše uvedenou částku se splatností 30 dní. Za 
datum zdanitelného plnění bude vždy považováno datum provedení prohlídky dle čl. I. 
smlouvy. 

3) Cena za práci a materiál při pozáručních opravách vzniklých při provozu RTG zařízení na 
výzvu objednatele se bude řídit dle aktuálně platného ceníku servisních prací a náhradních dílll 
firmy Servis Musil, s.r.o. Při mimořádných opravách bude práce účtována hodinovou sazbou 
980 Kč I hodinu (bez DPH), spolu s náklady na dopravu 600 Kč (bez DPH) zajeden výjezd. 

4) Cena za práci a materiál při pozáručních opravách, nutný pro odstranění vzniklé závady, není 
obsažena v paušální částce uvedené v článku II. bod 1) smlouvy a bude vždy hrazena, po 
odsouhlasení objednatelem, zpětně po odstranění závady na základě zhotovitelem vystavené 
faktury. 

5) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj š ích předpisú, a dle ustanovení § 435 
zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů . Faktura bude 
splatná do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. K faktuře bude připojena 
kopie závěrll komplexní technické péče dle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Pokud by faktura 
neobsahovala předepsané nebo správné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Do doby obdržení nové faktury lhllta k jejímu proplacení neběží. 

6) Dnem úhrady se rozumí dne podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7) Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně 
závdavek. 

III. Zvláštní ujednání 

l) Pokud pracovníci zhotovitele konají práce pro objednatele v objektech či areálech objednatele, 
jsou povinni dbát pokynll oprávněné osoby objednatele a respektovat vnitřní režimová 
opatření v daném objektu a areálu. Na vyžádání určených osob bezpečnostní ochrany 
objednatele jsou povinni předložit občanský průkaz a odevzdat do úschovy předměty, které 
dle vnitřních předpisll nelze do objektu či areálu objednatele vnášet (např. zbraně, mobilní 
telefony, záznamová zařízení). Pokud by bylo zjištěno, že pracovník přes zákaz vnesl takové 
předměty do objektu či areálu objednatele, bude vykázán z objektu a nedodržení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení smluvního vztahu . 

2) Smluvní strany se zavazují, že tuto smlouvu nepostoupí třetí osobě. 

3) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k plnění 
svých závazkll jako subdodavatele třetí osobu. Porušení tohoto ustanovení se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
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4) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

IV. Další ujednání 

1) Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti , která je předmětem plnění podle této smlouvy, je 
plně odborně způsobilý a zároveň kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že zajistí dostupnost náhradních díl li, nutných pro odstranění vzniklé 
závady na RTG zařízení, nejméně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by při 
provádění díla nebo v důsledku vadného provedení díla vznikla objednateli nebo třetí osobě 
škoda. 

V. Zánik smlouvy 

1) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od 
smlouvy nebo písemnou výpovědí. Při ukončení smlouvy dojde zároveň k vypořádání 
vzájemných nároků smluvních stran. 

2) Smluvní strany mohou vypovědět smlouvu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí 
podanou nejméně 3 měsíce předem. Výpovědní lhúta 3 měsíce začíná plynout prvním dnem 
měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3) Ostatní zpúsoby zániku závazku podle občanského zákoníku zůstávají nedotčeny. 

4) Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy v případě , kdy druhá strana 
poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku či 
více než třikrát své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži objednatele. 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek 
majetku zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

6) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na 
náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

Vl. Závěrečná · ustanovení 

1) Zhotovitel je povinen zajišťovat technickou péči dle čl. I. smlouvy v termínu 

dohodnutém s objednatelem. 
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2) V případě prodlení s ukončením opravy je zhotovitel povmen zaplatit objednateli 
částku ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. III.4 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti . 

4) Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno 
právo objednatele na náhradu újmy v plné výši. 

5) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zajištění technické péče dle čl.I. smlouvy 
v termínu dohodnutém se zhotovitelem. 

6) V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené vládním nařízením č . 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů . 

7) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

8) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. 
Ustanovení § 1799 a§ 1800 občanského zákoníku se nepoužijí. 

9) Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 

10) Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením 
zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

ll) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, vše 
za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

12) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

13) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

14) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, opatřenými datem a právoplatnými 
podpisy. 

15) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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16) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

17) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

V Praze dne ?.5. q. '1o {s- V Praze dne - Z -10- 2015 

za zhotovitele za objednatele 
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