
číslo smlouvy objednatele: 2020/0108/MP
Číslo smlouvy zhotovitele:.......

Smlouva o provádění servisní činnosti

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19 
686 01 Uherské Hradiště
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

002 91 471 
CZ00291471
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
Česká spořitelna, a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

Zhotovitel: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Komprdova 4333/20
615 00 Brno 
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná:

440 15 542 
CZ44015542
Radoslav Štrajt, regionální ředitel 
Komerční banka, a.s.
7231410287/0100
Krajský soud v Brně, spisová značka B 7394

II. Předmět smlouvy

2.1. Touto servisní smlouvou se zhotovitel zavazuje provádět činnosti dále uvedené a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jejich řádné provedení ve výši uvedené v bodu IV. této 
smlouvy:

provádění oprav a ostatních činností v rámci servisních prací na technologiích městského 
kamerového a dohlížecího systému, provozovaného Městskou policií Uherské Hradiště (dále 
jen MKDS), na základě předchozího sdělení závady nebo poruchy servisní organizaci 
objednatelem
provedení pololetních profylaktických kontrol na technologiích MKDS

2.2 Seznam servisních činností při pololetní profylaktické činnosti, pro které se sjednává tato 
servisní smlouva, je obsahem Přílohy č. 1

III. Doba plnění a realizace

3.1. Způsob sdělení závady, poruchy servisní organizaci objednatelem:

Hlášení poruch: telefonicky + e-mail

3.2. Osoby oprávněné objednávat opravy a ostatní činnosti v rámci servisních prací technologie 
MKDS, potvrzovat provedené práce, výkony atd., jsou:
Bc. Vlastimil Pauřík-velitel městské policie
strážníci městské policie zařazeni do funkce velitele směny
David Gottwald - strážník městské policie
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číslo smlouvy objednatele: 2020/0108/IVIP
Číslo smlouvy zhotovitele:.......

Ing. Blanka Bartasová-administrativní pracovnice městské policie

3.3. Plnění podle této smlouvy bude prováděno v pracovní době zhotovitele, tj. v pracovních 
dnech v době od 8.00 do 17.00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě závažného problému na zhotovitelem dodaných technologiích je standardní nástup 
na odstranění závady v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení poruchy systému uživatelem. 
Doba reakce se prodlužuje na nejbližší pracovní den, byla-li porucha nahlášena poskytovateli 
v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu (soboty, neděle a státní svátky ČR).

3.4. Budou-li při opravě použita nová zařízení, komponenty apod., je zhotovitel povinen dodat 
objednateli rovněž veškerou technickou dokumentaci nutnou k řádnému užívání těchto věcí 
v ČR (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty atd.).

IV. Cena servisních činností

4.1. Smluvní cena za servisní činnosti za celé období dle článku 8 odstavec 8.2 na technologie 
MKDS činí:

cena bez DPH 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorun českých)
DPH 21% 8.400,- Kč (slovy: osmtisícčtyřistakorun českých)
cena včetně DPH 48.400,- Kč (slovy: čtyřicetosmtisícčtyřistakorun českých)

4.2. Na zařízení, na která se vztahuje řádná záruka a jež byla dodána a instalována servisní 
organizací, jsou poskytovány servisní práce a výměna vadného zařízení zdarma.

4.3. Cena za dodaný montážní materiál nebo dodané náhradní díly bude stanovena v době 
provedeného servisního zásahu. Zhotovitel předloží objednateli nabídku na dodaný materiál 
a práce spojené s opravou nebo výměnou vadného náhradního dílu. Objednatel na základě 
předložené nabídky vystaví zhotoviteli objednávku k provedení servisního zásahu.

V. Platební a smluvní podmínky

5.1. Smluvní cena bude rozdělena do dvou splátek, z nichž každá splátka bude fakturována 
po provedení pololetní profylaktické kontroly, vždy do 7. dne následujícího měsíce. Vystavená 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH a zákona o účetnictví.

5.2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže tato neobsahuje některou zvýše 
uvedených náležitostí nebo obsahuje nesprávné údaje. Dnem vrácení faktury se přerušuje 
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je objednateli doručena 
opravená nebo doplněná faktura.

5.3. Pro proplacení faktury se sjednává lhůta 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 
Objednatel bude všechny platby podle této smlouvy provádět bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na příslušné faktuře, přičemž uhrazením platby (splněním závazku) 
se rozumí odepsání platby z účtu objednatele. V případě prodlení objednatele s úhradou 
faktury má servisní organizace po dobu prodlení právo neplnit předmět smlouvy. Úrok 
z prodlení za pozdní úhradu faktur činí 0,05 % z dokladované částky za každý den, po který 
je objednatel v prodlení s jejich úhradou.
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číslo smlouvy objednatele: 2020/0108/MP
Číslo smlouvy zhotovitele;.......

5.4.

5.5.

5.6.

Při nesplnění termínů ze strany zhotovitele s plněním předmětu sjednaného touto smlouvou 
je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dokladované částky za každý 
započatý den.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH"). Smluvní strany se zavazují, že po dobu účinnosti 
této Smlouvy oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně každou podstatnou 
změnu v údajích týkajících se registrace k DPH, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů 
od provedení takové změny u příslušného finančního úřadu. Pro případ porušení této 
povinnosti nebo uvedení nesprávných údajů se smluvní strany zavazují nahradit druhé 
smluvní straně peněžní formou škodu, která jí v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu 
ustanovení § 106 a ZDPH. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy oznámí 
objednateli změnu v tomto údaji (tj. že nabyl či pozbyl status nespolehlivého plátce) 
a to do tří (3) pracovních dnů od právní moci rozhodnutí příslušného finančního úřadu. 
Nespolehlivý plátce je současně v této lhůtě povinen písemně objednateli oznámit číslo 
bankovního účtu finančního úřadu příslušného pro odvod DPH. Pro případ porušení této 
oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivého prohlášení dle tohoto ustanovení 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč/porušení. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zaplacená 
smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se nepoužije.

VI. Záruka na servisní činnost

Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu na provedené opravy následovně;

- záruční doba na provedenou opravu v případě opravy vadného dílu je 6 měsíců

- záruční doba na provedenou opravu v případě výměny vadného dílu je 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé cizím zásahem, živelnou událostí nebo nedodržením 
podmínek obsluhy zařízení.

VII. Ostatní ujednání

7.1. Objednatel vytvoří pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon 
jejich práce. Zejména se jedná o volný přístup do všech objektů objednatele 
s instalovanou technologií MKDS .

7.2. Objednatel se zavazuje neprovádět na instalovaných technologiích MKDS nekvalifikované 
zásahy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž přijde v průběhu 
plnění svých povinností do styku a které mají pro objednatele povahu důvěrných 
či utajovaných informací, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.

7.4. V případě porušení smluvních povinností podstatným způsobem, má právo kterákoliv 
ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení. Odstoupení 
je účinné doručením tohoto oznámení druhé straně.
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číslo smlouvy objednatele: 2020/0108/MP
Číslo smlouvy zhotovitele:.......

7.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a ve věcech smluvně 
nespecifikovaných Občanským zákoníkem.

Vlil. Závěrečná ujednání

8.1. Veškerě změny a doplňky k této Smlouvě lze provádět po oboustranné dohodě 
a jen v písemné formě.

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 15.2.2020 do 31.12.2020 a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

8.3. Tato smlouva může být ukončena i písemnou výpovědí. Smluvní strany se dohodly 
na výpovědní lhůtě v délce 1 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé straně. Výpověď může být dána i bez udání důvodu.

8.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

8.5. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené a Smlouvou přímo neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

8.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel 
je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona.

8.7 Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy písemně sdělit objednateli, které údaje této 
smlouvy považuje za citlivé a požaduje jejich anonymizaci při zápisu smlouvy do registru 
smluv.

8.8 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu
s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště
č. 1526/89/RM/2018.

Příloha č. 1: Seznam servisních činností pří roční profylaktické činnosti

V Uherském Hradišti dne 

za zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne J 2. 02. ?(1?() 

za objednatele:

StCJKiíYTECH^w0Glí:•3ž
KoT:.:'dova2'].615':Ogr\-

4-015542
SECURin pi'^-r74401‘'542 
TlCHKOiaGlfS

Radoslav Štrajt 
regionální ředitel

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města Uherské Hradiště'

Zastoupený

Ing. Čestmírem BOUDOU 
místoslaroslou
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číslo smlouvy objednatele: 2020/0108/MP
Číslo smlouvy zhotovitele:.......

Příloha č. 1

Seznam servisních činností při pololetní profylaktické činnosti

Kamerový systém:

vyčištění průzorů kamer
kontrola kvality výstupních videostreamů z kamer 
kontrola funkce PTZ u otočných kamer v závislosti na latenci 
kontrola IR osvětlení (nočního vidění)
kontrola reakce vybraných PTZ kamer v závislosti na alarmy z ústředny EPS 
kontrola funkčnosti ovládací klávesnice CCTV 
kontrola návazností CCTV s grafickou nadstavbou 
kontrola záznamu z kamer a možnost jeho exportu
kontrola serveru, PC a ostatních aktivních prvků, mechanické čištění, synchronizace časů, 
kontrola bezpečnostních dostupných aktualizací
kontrola rozvaděčů: krytí, zapojení (dotažení svorek), měření napájecího napětí, měření
záložních akumulátorů a kontrola volného přístupu pro servis
kontrola kabelových tras
kontrola značení kabelů a koncových prvků
kontrola přenosu signálů po datové síti
kontrola přenosu signálů po sběrnici
kontrola historie událostí
kontrola přenosu signálů po sběrnici a datové síti

Monitorovací pracoviště:

kontrola kabelových tras
kontrola počtu a rozmístění HW komponent operátorského pracoviště 
kontrola monitoringu a funkční vazby s ostatními zařízeními 
kontrola funkce UPS dle doporučení výrobcem 
kontrola přenosu signálů po datové síti

V Uherském Hradišti dne V Uherském Hradišti dne 1 1. 02, 2020

za zhotovitele: za objednatele:

! SECUR^n'^tCHNCv KoppfCOV2 20,3‘:;
ii;4^0-5542

SECURIlt pií'.
TtCHNOlOGl>^ Ulv-'-- -<,-1-- ■

Radoslav Štrajt 
regionální ředitel

/jko..

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města Uherské Hradišti

Zastoupený

Ing. Čestmírem BOUDOU 
místostarostou
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