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Smlouva o dílo na poskytování pozáručního servisu 

CT přístroj 
 

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi 
 
 
Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 
Sídlem:  Polní 553/3, 639 00 Brno 
Zastoupen:  Ing. Soňou Habrovcovou, pověřenou zastupováním ředitele 
IČO:              48512478 
DIČ:              CZ48512478 
 
jako objednatelem (dále jen „objednatel“), a 
 
 

Zhotovitel: Siemens Healthcare, s.r.o.       
Sídlem:  Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 
Zastoupen:  Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednateli 
IČO:              04179960 
DIČ:              CZ04179960 
 
jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“). 
 
 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bude poskytovat služby, případně dodávky, spočívající 

v poskytování pozáručního servisu CT přístroje (dále jen „přístroje“) pořízeného na základě kupní 
smlouvy ze dne 20. 12. 2019. 

 
2. Pozáručním servisem se pro účely této smlouvy rozumí zejména provádění servisu a revizí dle 

hlavy IX zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ZP“).  

 
3. Pozáruční servis obsahuje tyto činnosti: 

a) pravidelné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) dle § 65 zákona o ZP,  
b) opravy dle § 66 zákona o ZP, 
c) revize dle § 67 zákona o ZP a elektrické revize dle ČSN 331500, ČSN EN 60601-1 dle dalších  
     norem související s revizní činností, 

d) softwarové modifikace a upgrade počítačového systému přístroje odpovídající standardu 
v dané době, 

e) měření dlouhodobé stability a provozní stálosti dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

4. BTK budou prováděny ve lhůtách a kvalitě dle pokynů a návodu výrobce. Zhotovitel je povinen 
sledovat lhůty pro provádění BTK a upozornit Objednatele nejméně 30 dnů předem na nutnost 
jejího provedení. 

 

5. Opravy se zhotovitel zavazuje provádět na základě dílčích objednávek objednatele, a to 
písemných, nebo zaslaných prostřednictvím emailu nebo poštovní datové zprávy. Zhotovitel je 
povinen nastoupit na opravu nejpozději do 4 hodin od doručení příslušné objednávky 
objednatele. V případě, že konec této lhůty připadne na den pracovního klidu nebo pracovního 
volna, končí tato lhůta v 9:00 hod. nejblíže následujícího pracovního dne. Není-li dále ujednáno 
jinak, oprava bude provedena nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky objednatele. 
V případě potřeby zapracování náhradního dílu bude oprava provedena nejpozději do 72 hodin 
od doručení písemného souhlasu objednatele s cenou příslušného náhradního dílu nebo v jiné 
mezi oběma stranami dohodnuté lhůtě.  
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6. Revize se zhotovitel zavazuje provádět ve lhůtách stanovených příslušným právním předpisem, 
není-li takové lhůty, pak vždy jednou ročně ve lhůtě do konce příslušného kalendářního roku.  

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků podle smlouvy ve lhůtách podle této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje platit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý dne prodlení, s výjimkou prodlení s odstraněním vady, v jejímž důsledku je přístroj zcela 
nefunkční s tím, že v tomto případě se zhotovitel zavazuje platit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 30 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při poskytování služeb či dodávek podle čl. 1 této smlouvy dle 
příslušných právních předpisů, technických norem a dle průběžných pokynů objednatele. Při 
plnění této smlouvy se pak Dodavatel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz 
zdravotnického zařízení objednatele. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění pozáručního servisu podle této smlouvy příslušnou 
písemnou dokumentaci v rozsahu dle právních předpisů a pokynů objednatele. Tato   
dokumentace přitom musí obsahovat zejména:  

a) plán BTK a intervaly ve kterých mají být prováděny, 
b) předepsané revize pro jednotlivé součásti přístroje vč. lhůt jejich obnovy, revizní zprávy, 

včetně doby platnosti revizních zpráv, 
c) záznamy o periodických prohlídkách, zkouškách funkce, nastavení, kalibraci, seřízení a 

oprav včetně dodávek náhradních dílů. 
 
10. Jednotlivé dílčí závazky zhotovitele k servisu podle čl. 3 této smlouvy se budou považovat za 

splněné po jejich provedení jejich předáním formou písemného protokolu, podepsaného oběma 
stranami. Místem plnění je sídlo objednatele.   

 
11. Není-li dále ujednáno jinak zavazuje se objednatel platit zhotoviteli za poskytování pozáručního 

servisu podle čl. 3 této smlouvy měsíční paušální cenu ve výši: 75 000,- Kč bez DPH. 
 

12. Za opravy dle čl. 3 písm. b) této smlouvy, při níž došlo k zapracování náhradního dílu, se 
objednatel zavazuje zaplatit objednateli vedle paušální ceny podle čl. 11 této smlouvy také 
pořizovací cenu tohoto náhradního dílu, a to ve výši objednatelem předem písemně schválené.            

 
13. Součástí ceny podle čl. 11 této smlouvy jsou veškeré ostatní náklady vynaložené zhotovitelem  

na plnění jeho závazků podle této smlouvy. K této ceně je zhotovitel oprávněn si připočítat DPH 
v aktuální výši dle zákona. 

 
14. Ceny za poskytování pozáručního servisu se zavazuje zhotovitel garantovat po celou dobu podle 

čl. 24 této smlouvy. Po dohodě obou smluvních stran lze však cenu upravit o inflaci dle ČSÚ vždy 
za předešlý rok. První úprava o inflaci je možná v roce 2023 za předešlý rok 2022.  

 
15. Cena za poskytování pozáručního servisu je splatná vždy po skončení příslušného kalendářního 

měsíce ve lhůtě do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Pro případ 
prodlení s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 
dle zákona. 

 
16. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že služby poskytnuté objednateli podle této smlouvy budou 

odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že budou 
mít vlastnosti dohodnuté nebo u těchto služeb obvyklé, a to po dobu záruční lhůty, která činí 6 
měsíců ode dne splnění dílčího závazku zhotovitele od poskytnutí příslušné služby. V případě 
zapracovaných náhradních dílů odpovídá tato záruční lhůta záruce, poskytnuté výrobcem, 
minimálně však 6 měsíců. 

 
17. Dodavatel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele písemně ve lhůtě do 2 

pracovních dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných 
reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak. 
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18. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k 
prověření jakosti díla soudní znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s 
tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento 
posudek nedal zapravdu. 

 
19. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi Dodavatelem a 

objednatelem příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
20. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran. Tuto 

smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ze strany 
zhotovitele lze tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení objednatele se zaplacením ceny 
servisu o více, než 3 měsíce.  

 
21. Pro případ skončení této smlouvy před uplynutím doby podle čl. 24 této smlouvy odstoupením 

zhotovitele nebo odstoupením nebo výpovědí ze strany objednatele pro podstatné porušení této 
smlouvy ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč za každý i započatý rok neposkytování pozáručního servisu zbývajícího do 
ukončení smlouvy dle čl. 24 této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany 
zhotovitele se přitom považuje zejména prodlení s plněním závazku zhotovitele podle této 
smlouvy o víc, než 1 měsíc, výskyt neodstranitelné vady nebo opakovaný výskyt vad nebo 
neuznání oprávněné reklamace.  

 
22. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem 

uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu, jak je obsažen 
v jejích článcích 1 až 25. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem 
nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.  

 
23. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním 

úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

 
24. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jejího 

uveřejnění v příslušném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
dnem a uzavírá se na dobu 4 let od skončení záruční lhůty dle kupní smlouvy ze dne 20. 12. 
2019.  

 
25. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
 
V Brně dne ……... 2019    V Praze dne 20. 12. 2019 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………….                                                   …………………………… 
Ing. Soňa Habrovcová     Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejko    
pověřena zastupováním ředitele                 jednatelé 
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