
Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. 2134 

o provádění pravidelných ročních revizí, pozáruční údržby 
a oprav zařízení EZS a EPS 

Dodavatel: 
sídlo firmy: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
společnost je zapsaná u: 

Objednatel: 

sídlo firmy: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
společnost je zapsaná u: 
e-mail: 
tel.: 

System plus Zlín, s.r.o. 
Pod Babou 4260, 760 01 Zlín 
Zdeňkem Džoganikem-jednatelem 
25558021 
CZ25558021 
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33054 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková 
organizace 
Peroutkovo nábřeží 434, 760 O 1 Zlín 
JUDr. Josefem Valentou, ředitelem 
62182137 
CZ62182137 
RejstřHcového soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
oldrich.vajsner@zzszk.cz; richard.rochovansky@zzszk.cz 
Vajsner Oldřich 577 056 936, 702 208 753 
Richard Rochovanský 577 936 939, 724 823 231 

Tento dodatek mění seznam objektů a zařízení následovně: 

Pro objekt č.1 : 
název objektu: 
adresa objektu: 

Pro objekt č.2 : 
název objektu : 
adresa objektu : 

Pro objekt č.3 : 
název objektu: 
adresa objektu: 

Pro objekt č.4 : 
název objektu: 
adresa objektu : 

Pro objekt č.5 : 
název objektu : 
adresa objektu: 

Pro objekt č.6: 
název objektu: 
adresa objektu: 

Pro objekt č. 7 : 
název objektu: 
adresa objektu: 

Ředitelství ZZS ZK p.o. + KOS + výj. stan ZZS Zlín - EZS 
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 

Výjezdové stanoviště ZZS Valašské Meziříčí-EZS 
U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí 

Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod - EZS 
Partyzánů 2364, 688 01 Uherský Brod 

Výjezdové stanoviště ZZS Bystřice pod Hostýnem - EZS 
Pod Zábřehem 1690, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Výjezdové stanoviště ZZS Uherské Hradiště - EZS 
J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště 

Výjezdové stanoviště ZZS Vsetín- EZS 
Nemocniční 940, 755 01 Vsetín 

Výjezdové stanoviště ZZS Rožnov p. R. - EZS 
Nábřeží Dukelských hrdinů 2950, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm 



Dále se v článku 1. Předmět smlouvy ruší odstavce 1.3., 1.4. a 1.5. z důvodu změny systému EPS na 
doplňkovou signalizaci EZS. 

Článek 3. Cena a forma úhrady se mění následovně: 

3. Cena a forma úhrady 

3. I .Platby za pravidelnou roční revizi, pozáruční údržbu, servisní opravy a bezplatnou výměnu 
prvků PZTS budou prováděny na základě vystavené faktury se splatností 1 O dní na účet banky 
SBERBANK ve Zlíně, č.ú. 4080002695/6800. 

3.2.Faktury budou vystavovány čtvrtletně dopředu, tj. v termínech I. čtvrtletí 1. 1., II. čtvrtletí 1. 4., 
III. čtvrtletí 1. 7 ., IV. čtvrtletí 1. 1 O. Tento den bude považován za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění. vystavení faktury bude provedeno během prvních 15 dní příslušného 
měsíce, který připadá jako první měsíc čtvrtletí. 

3.3.Cena za pravidelnou roční revizi, pozáruční údržbu, servisní opravy a bezplatnou výměnu prvků 
EZS včetně materiálu: 

8 400,- Kč/ 1 měsíc/ 7 objektů 

3.4.Cena je uvedena bez DPH, daň bude vypočtena při fakturaci dle zákona o DPH. Objednatel se 
zavazuje uhradit cenu za provedené služby do 1 O kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury). 

3.5. Cena služby je platná na dva roky po podepsání smlouvy. Po uplynutí tohoto období mohou být smluvní 
ceny pro každý kalendářní rok valorizovány, a to v návaznosti na inflační koeficient vyhlášený Českým 
statistickým úřadem. O každém změně cen musí být sepsán písemný dodatek smlouvy, platný po 
podpisu pověřených zástupců smluvních stran. 

V článku 8. Dodatek se ruší ujednání ohledně výměny ústředny EPS. 

Ostatní ujednání Servisní smlouvy č. 2134 zůstávají beze změn. 

Ve Zlíně dne 1.10.2021 

System plus Zlín, s.r.o. 
Pod Babou 4260 
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