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GEMO' CZ spol. S r.Ô.
B. ,..metany 1599

88 Čelákovice
Czech Repub//c

DIČ CZ25065238

v
Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Rokycany .
se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IC 002 59 047
zastoupené starostou Václavem Kočím,

(dále jen ,,Objednatel")

a

GEMOS CZ, spol. S r.o.,

lČ: 25065238
DIČ: CZ 25065238
Sídlem: B. Smetany 1599, Čelákovice 250 88,
jednajícŕ Ing. Bořivoj pražský - jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 46588

(dále jen ,,Dodavatel")

tuto
Servisní smlouvu

(Dodavatel a Objednatel jsou dále společně označovány jako ,,Smluvní strany" nebo ÚčastnÍcÍ, nebo
jednotlivě jako ,,Smluvní strana" nebo ,,Účastník"; Tato smlouva je dále označována jako ,,Smlouva").

Článek 1.
1.1 Objednatel se zavázal na základě servisní smlouvy uzavřené s Městem Rokycany poskytovat

Městu Rokycany servisní služby souvĹsejÍcÍ s provozem systému Sydo Traffic Velocity, který
je umístěn v městě Rokycany a/nebo jeho mIstnich čáStech (dále jen "Zařizenŕ'). Vzhledem
k tomu, že Objednatel má zájem poskytovat část těchto servisních služeb týkajIcIch se
údržby softwarového vybavení dotčeného ZařIzenI subdodavatelsky prostřednictvím
Dodavatele a Dodavatel s poskytováním těchto servisních služeb souhlasí, dohodly se
Smluvní strany na uzavřeni této Smlouvy.

1.2 Dodavatel bude na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli jednak montáž,
zprovoznění a nastavení ZařIzenI, a dále údržbu a servis ZařIzenI, a to v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 této Smlouvy nazva něm ,,MěsIČnI údržba systému Sydo Traffic Velocity".

1.3 Údržbou a servisem Zařizení se rozumí jednotlivé činnosti blíže specifikované v příloze č. 1
této Smlouvy.

1.4 Objednatel se zavazuje vytvořit Dodavateli veškeré podmínky nezbytné k výkonu jeho
Činnosti dle této Smlouvy a platit Dodavateli za Činnost prováděnou dle této Smlouvy
dohodnutou odměnu.

Článek 2.
2.1 Údržba a servis ZařízenÍ bude zabezpečena zaměstnanci Dodavatele, nebo osobami, které

k tomu Dodavatel najme nebo je jinak pověří. Za účelem vyloučenI pochybností smluvní
strany sjednávají, Že Dodavatel je oprávněn k činnostem dle této Smlouvy užít svých
zaměstnanců a/nebo třetích osob dle vlastní volby. V případě užití třetích osob odpovídá,
jako kdyby Činnost prováděl sám.

2.2 Údržba a servis ZařIzenI bude v souladu s textem této Smlouvy a jejich příloh prováděna
v místě, kde se ZařIzenI nebo jeho části nachází, případně v jiném místě, kde je to možné a
vhodné. V případě, Že to je možné, může být prováděna i na dálku, zejména
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2.3

prostřednictvím sItě internet. Objednatel zajistí Dodavateli bezproblémový přístup k
ZařizenI.
Objednatel není žádným způsobem při plněni této Smlouvy hmotně zainteresován na
výsledku provozu ZařIzenI.

Článek 3.
3.1 Dodavatel bude Objednatele informovat o možnosti rozšÍřenj jeho služeb a poskytovat mu

podněty pro lepši užití a správu ZařIzenI.
3.2 Dodavatel bude Objednatele informovat o jemu známých rizicích, které hrozí při výkonu

činnosti Dodavatele podle této Smlouvy a jejich příloh.
3.3 Dodavatel bude postupovat a jednat při správě a servisu ZařIzenI dle této Smlouvy s

potřebnou odbornou péči a v souladu s Dodavateli známými zájmy Objednatele.
3.4 Dodavatel bude řádně pečovat o předměty poskytnuté mu Objednatelem v souvislosti

s plněním této Smlouvy.
3.5 Objednatel není oprávněn zneužívat svá práva plynoucI z této Smlouvy, zneužitím se

rozumí například šikanozní uplatňovánI práv z této Smlouvy. Neposkytnuti služby v případě
zneužiti práv Objednatele není porušením této Smlouvy.

3.6 Objednatel bude, k žádosti Dodavatele, poskytovat Dodavateli veškerou součinnost
nezbytnou k plnění této Smlouvy. Neposkytnutí služby v případě neposkytnutí nezbytné
součinnosti Objednatele není porušením této Smlouvy.

Článek 4.
4.1 Nutnost jiných činností než činností uvedených v odstavci 1.3. této Smlouvy, jako například

vznik poruch na ZařIzenI, nebo přerušení provozu Zařízení mimo měsíČnI údržbu ZařízenĹ
oznámi Objednatel Dodavateli písemně, prostřednictvím dokumentu nazvaného "Servisní
požadavek", ve kterém minimálně uvede: specifikaci požadované služby, popis problému,
žádost o konzultaci nebo jiné činnosti co do obsahu i rozsahu. Servisní požadavky budou
doručovány Dodavateli mailem, na adresu uvedenou u Dodavatele v této Smlouvě. Tuto
adresu je Dodavatel oprávněn jednostranně změnit, a to písemným oznámením
doručeným Objednateli. Cena za jinou Činnost než činnost uvedenou v odstavci 1.3. této
Smlouvy bude stanovena dohodou.

4.2 V případě nejasnosti ohledně obsahu nebo ceny za provedení jiné činnosti než činnosti
uvedené v odstavci 1.3. této Smlouvy ze strany Dodavatele, nebo pokud není Dodavatel
schopen požadavek Objednatele splnit, oznámi Dodavatel tuto skutečnost Objednateli. Do
dohody s Objednatelem o obsahu a ceně za provedeni Servisního požadavku není
Dodavatel povinen takovou žádost plnit.

4.3 Činnosti dle této Smlouvy je Dodavatel povinen poskytovat ve lhůtách a v rozsahu
uvedeném v příloze Č. 1 této Smlouvy. Činnost nad rozsah uvedený v příloze č. 1 této
Smlouvy bude účastníky dohodnuta samostatně a Dodavatel není povinen ji bez dohody
vykonat.

4.4 Dodavatel nenese odpovědnost za vady na ZařIzenI vzniklé zásahem nebo porušením
povinnosti Objednatele. Dodavatel rovněž nenese odpovědnost za závady produktů třetích
stran a za závady na ZařIzenI způsobené produkty třetích stran. Smluvní strany se rovněž
dohodly na tom, že povinnost Dodavatele hradit škodu způsobenou plněním povinností dle
této Smlouvy nebo i jinak v souvislosti s touto Sŕnlouvou je omezena na částku maximálně
500.000,- KČ. Objednatel prohlašuje, že, pokud v konkrétním případě nesdělí Dodavateli
něco jiného platí, že předvidatelné Škody způsobené poskytováním služeb podle této
Smlouvy výše uvedenou částku nepřesahuji.
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Článek 5.
5.1 Objednatel a Dodavatel sjednali za Správu a servis ZařIzenI (odstavec 1.2 a 1.3 této

Smlouvy) měsIČnI smluvní odměnu ve výši uvedené v příloze Č. 1 této Smlouvy (dále jen
,,Odměna"). Pokud není výslovně uvedeno jinak, není v Odměně obsažena daň z přidané
hodnoty, která bude připočtena v zákonné výši. Odměnu bude Objednatel platit Dodavateli
měsíčně, bankovním převodem na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude mít
splatnost 14 dní ode dne jejího vystavení Dodavatelem. Faktura bude zaslána poštou nebo
předána osobně Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

5.2 Odměna za údržbu a servis ZařIzenI podle odstavce 5.1 této Smlouvy neobsahuje (i)
dopravné; (ii) práci servisního technika nad rámec činností spadajÍcÍch pod Správu a servis
ZařÍzeni; (iii) náklady na materiál a náhradní díly užité k opravě; (iv) poplatky za obnovu
certifikaci. Náklady na spotřebovaný a použitý materiál a náhradní díly bude Objednatel
platit Dodavateli nad rámec Odměny samostatně, podle množství spotřebovaného a
použitého materiálu a náhradních dílů a jejich ceny. výše dopravného a práce servisního
technika nad rámec činnosti spadajIcIch pod Správu a servis ZařIzenI je specifikována v
příloze Č. 1 této Smlouvy. Dopravné, práci servisního technika nad rámec činnosti
spadajÍcÍch pod Správu a servis ZařIzení, náklady na spotřebovaný a použitý materiál a
náhradní díly bude Objednatel platit Dodavateli na základě faktur vystavených
Dodavatelem, bankovním převodem, ve splatnosti a na účet uvedený na faktuře.

5.3 Smluvní strany prohlašují, že v případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky
splatné podle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn, bez ohledu na další nároky, (i) přerušit
poskytování jakýchkoliv služeb a (ii) přerušit plnění jakýchkoliv povinnostIdle této Smlouvy
(zcela či ČásteČně), a to po dobu trvání prodlení.

5.4 Smluvní strany sjednávají dohodu o smluvní pokutě, podle které bude Objednatel,
v případě prodlení s placením jakékoliv částky splatné podle této Smlouvy povinen zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné Částky. Zaplacením smluvní pokuty
podle této smlouvy nenidotčen nárok na náhradu škody v miře přesahujÍcÍsm|uvní pokutu,
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. .

Článek 6.
6.1. Účastníci jsou povinni zajistit utajeni získaných důvěrných informací způsobem obvyklým

pro utajování takových informaci, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez
ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

6.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají oba účastníci pouze v
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plněni práva a povinností vyp|ývajÍcÍch z této
Smlouvy.

6.3. Za důvěrné informace se (i ve smyslu ustanoveni § 1730 NOZ) bez ohledu na formu jejich
zachycení považují veškeré informace, které nebyly některým z účastníků označeny jako
veřejné a které se týkají této Smlouvy a jejího plnění, které se týkají některého z účastníků
anebo informace pro nakládáni s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení
včetně ochrany osobních údajů. Dále se považuji za důvěrné informace takové informace,
které jsou jako důvěrné výslovně některým z účastníků označeny.

6.4. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud
se tak nestalo porušením povinnosti jejich och;"any, dále informace získané na základě
postupu nezávislého na tomto dokumentu nebo druhém účastníkovi, pokud je účastník,
který informace získal, schopen tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté
třetí osobou, která ta kové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

6.5. Žádné ustanovení této Smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje účastníky ve zveřejnění
nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné
povahy, kterou získala při p|něnítéto Smlouvy.
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6.6. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že pro účely plněni této Smlouvy může být
nezbytné, aby se Dodavatel dále zpracoval osobní údaje třetích osob k jejichž shromážděni
a zpracováni dochází v souvislosti s provozem ZařízenI. Smluvní strany se v dané souvislosti
zavazuji zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo
požadavky NařÍzenj Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016
(obecné nařízenI o ochraně osobních údajů) a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

článek 7.
7.1 Dojde-li při plnění této Smlouvy k provedeni díla, které může být předmětem práv

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, řídI se práva k takto provedenému dílu
přiměřeně přIslušnými ustanoveními autorského zákona.

7.2 Pokud by se z jakéhokoli důvodu kterékoliv ujednáni této Smlouvy stalo neplatným nebo
nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na
platnost a účinnost zbývajÍcÍch ujednáni, pokud z povahy tohoto ujednáni nebo z jeho
obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního
obsahu této smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, zaháji Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů
tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

Článek 8.

8.1. Dodavatel Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho (l) roku ode dne
její účinnosti.

8.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinnosti dnem uvedení Zařízeni do
provozu a dnem vydáni ověřovacího listu k ZařIzenI přislušnou certifikační autoritou,
případně dnem, kdy dojde k ověření a schváleni provozu Předmětu nájmu jinak

8.3. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení
s placením jakékoliv částky splatné dle této Smlouvy po dobu delší než jeden měsíc.

Článek 9.
9.1. Tato smlouva, právni a závazkové vztahy jím založené a z něj plynoucí se řIdi právním

řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen ,,Nôž"). Účastníci prohlašují, že
si nejsou vědomi toho, že by tato smlouva směřovala ke zhoršeni jejich právního postaveni.

9.2. ÚČastníci se budou snažit řešit případné spory a nároky (dále jen ,,Spory") vzniklé v
souvislosti s touto smlouvou smírnou cestou.

9.3. Účastnici prohlašuji, že tuto Smlouvu uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a v
dobré víře.

9.4. Smluvní strany na sebe berou, každá zvlášť za sebe, nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ.

9.5. Účastnici prohlašuji, že se necÍtÍ jako slabší strana ve smyslu ustanoveni § 433 NOZ, protože
měli před uzavřením této Smlouvy možnost ovlivnit jeji text.

, e

ä
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9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

Smluvní strany prohlašujI, že ustanoveni § 1793 - 1795, 1798 - 1800 NOZ se nepoužijí.
Tato smlouva byl sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků
obdrží po jednom vyhotovení. Podpisem obou účastníky tato smlouva na bývá platnosti a
účinnosti.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsané
oprávněnými zástupci obou ÚČastníků.
Přilohou a nedílnou součásti této Smlouvy jsou:

a. Příloha č. 1 - MěsIČnI údržba systému Sydo Traffic Velocity

Město Rokycany GEMOS CZ, spol. s r.o.

jméno: Václav Kočí jméno: Ing. Bořivoj pražský

Funkce: starosta Funkce: jednatel

Místo, dne: Rokycany 25.6.2019 Místo, dne: Rokyca ny 25.6.2019

'°""' ;j r"" "

GEMOS CZ spoL s lo. jGEMos CZ
B. Smetany 1599 , . ...,,,,
250 88 Čelákovice """°

· Czech Republic
/C 25065238 DIČ CZ25065238
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Příloha č. 1 Servisní smlouvy
Měslčnl údrŽba systému SYDO Trajý'ic Velocity

Správa a servis ZařIzení paušální cena počet cena
Činnosti měsíčně vykonávané Dodavatelem podle odstavce 1.2 a 1.3 měsíčně pracovníků
Servisní smlouvy vykonávajIcích

činnost
1 Technická podpory systému SYDO Traffic Velocity 5 000 1 5 000 KČ

Celková měňčni smluvní odměna podle odstavce 5.1 Servisní
smlouvy (bez DPH) 5 000 KČ

Dopravné a práce servisního technika nad rámec činností spadajkich Sazba
pod Správu a servis ZařIzenI (odstavec 5.2. Servisní smlouvy)

1 Doprava za ujetý kilometr 8,00 KČ

2 Hodinová sezba servisního technika 7-18 hod 545,00 KČ

3 Hodinová sezba servisního technika 18-7 hod 645,00 KČ

4 Hodinová sezba servisního technika ve dnech prac.klidu 745,00 KČ

5 Hodinová sezba servisního technika ve dnech prac.volna 745,00 KČ

Ostatní Činnosti nad rámec činností spadajících pod Správu a servis Sazba
Zařízeni (odstavec 5.2. Servisní smlouvy)

1 poplatky za obnovu certifikací dle skutečných
nákladů

2 náklady na materiál a náhradní díly užité k opravě dle skutečných
nákladů,
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