
Sphere Systems s.r.o. 
se sídlem: Černínská 2a, 118 00 Praha 1 - Hradčany 
zastoupená jednatelem Y oram M. Wittenberg 
IČ:26436094 
DIČ: CZ 26436094 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu C, vložce 82035 
(dále jen zhotovitel) 

a 

ČR - Městský soud v Praze 
Spálená 6/2, 
112 16 Praha 2 Nové Město 
zastoupený ředitelem správy Ing. Michaelem Mrzkošem 
IČ: 00215660 
DIČ: CZ 00215660 
(dále jen objednatel) 

uzavřeli dle§ 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tuto 

SERVISNÍ SMLOUVU 

Objednatel je uživatel přístrojů Galaqua Purifier. Zhotovitel je výhradním dovozcem těchto 
přístrojů do ČR a zemí EU. Jako takový je jedinou firmou v ČR, způsobilou k provádění 
servisních prací těchto přístrojů. 

Čl. I. 
Předmět díla 

Předmětem díla je zajištění spolehlivého provozu, servisu a včasné výměny náhradních dílů 
k přístrojům Galaqua Purifuer. To zahrnuje: 

1. Pravidelné výměny filtrů vždy po šesti měsících 
2. Pravidelné výměny UV lampy vždy po 12-ti měsících 
3. Pravidelnou údržbu vždy ve výše uvedených termínech 
4. Servis přístrojů 

Čl. II. 
Místo plnění 

Místem plnění se rozumí prostory objednatele, ve kterých jsou přístroje umístěny a jejichž 
poloha je zhotoviteli známá a je popsána v příloze k této smlouvě. 



Čl. III. 
Cena za dílo, platební podmínky 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli následovně: 
a) Pevná cena za pravidelnou prohlídku jednoho přístroje, bez ohledu na to kde se přístroj 

nachází, která zahrnuje výměnu soustavy všech filtrů, pravidelnou kontrolu, práci, 
dopravu a čas strávený na cestě je 800,- Kč bez DPH. 

b) Pevná cena za pravidelnou prohlídku jednoho přístroje, bez ohledu na to, kde se přístroj 
nachází, která zahrnuje výměnu soustavy všech filtrů, výměnu UV lampy, pravidelnou 
kontrolu, práci, dopravu a čas strávený na cestě je 1 000,- Kč bez DPH. 

c) Ostatní servis přístrojů bude účtován podle cen uvedených v montážním listě. 
d) Ceny filtrů a UV lampy podle ceníku platného v době sjednání smlouvy jsou: 

-souprava filtrů 2 160,- Kč bez DPH 
- UV lampa 1 080,- Kč bez DPH 

2. DPH bude zhotoviteli účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dílo na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. 
4. Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy po provedeném zásahu se splatností 14 dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. 

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v § 28 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v § 13a 
obchodního zákoníku. 

6. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti faktury, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené 
zvláštním právním předpisem. 

Čl. IV. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
a) zajišťovat práce uvedené v Čl. I. 
b) provést opravu vždy během 3 pracovních dnů v pracovní době od 8,00hod. do 

17,00hod. od nahlášení vady nájemcem na telefonní číslo 233 357 833 nebo faxem 233 
357 837. 

c) zajistit funkčnost přístroje tak, že vždy po uplynutí každých 6 měsíců provede u 
kupujícího výměnu soupravy filtrů a vždy po 12 měsících výměnu UV lampy na 
základě "Podmínek provádění servisní činnosti", jež jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

d) poskytnout v případě nedodržení výše uvedených termínů objednateli slevu ve výši 5% 
z ceny opravy nebo servisního zásahu za každý den prodlení. 

ČL. V. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje: 
a) dát zhotoviteli zprávu o poruše přístroje 
b) zajistit pro zaměstnance zhotovitele příjezd a přístup do těch prostor, kde jsou přístroje 

umístěny pro provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy 
c) platit faktury včas podle data splatnosti 

Čl. VI. 



Ukončení smluvního vztahu 

1. Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy, 
přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje: 
a) na straně objednatele nezaplacení ceny za dílo podle této smlouvy ve lhůtě delší než 90 

dnů po splatnosti příslušné faktury 
b) na straně zhotovitele prodlení delší než jeden týden s provedením servisu po 

dohodnutém termínu nebo prodlení delší než týden s provedením opravy po nahlášení 
závady na tel. číslech uvedených v ČL IV. 

ČL VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi. Výpovědní lhůta činí 3 
měsíce. 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít 
formu očíslovaného dodatku. 

3. Podmínky provádění díla nad rámec této smlouvy budou Prováděny po dohodě smluvních 
stran na základě samostatné písemné objednávky. 

4. Závazky neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

6. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem. 
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne f. ·S • 2o ( <.:J 



Příloha č. 1 

Místo plnění 

Měsíc 
Měsíc 

Název firmy 
Datum Typ Sériové 

Místo instalace výměny 
výměny 

instalace přístroje číslo 
filtrů 

filtrů + 
u v 

Spálená 6/2, 11216 
Městský soud Praha 2 Nové 
v Praze AP 701 Město 

Spálená 6/2, 11216 
Městský soud Praha 2 Nové 
v Praze AP 701 Město 

Spálená 6/2, 11216 
Městský soud Praha 2 Nové 
v Praze AP 701 Město 

Spálená 6/2, 11216 
Městský soud Praha 2 Nové 
v Praze AP 701 Město 

Spálená 6/2, 11216 
Městský soud Praha 2 Nové 
v Praze AP 501 Město 

Hybernská 
1006/18, 11121 

Městský soud Praha 1 Nové 
v Praze AP 501 Město 

Hybernská 
1006/18, 11121 

Městský soud Praha 1 Nové 
v Praze AP 501 Město 

Hybernská 
1006/18, 11121 

Městský soud Praha 1 Nové 
v Praze AP 501 Město 




