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SERVISNÍ SMLOUVA 

 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Electric Medical Service, s.r.o. 

IČO: 49970267 

DIČ: CZ49970267 

se sídlem: Ledce 74, 664 62 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13525 

zastoupena: Jaromírem Malým 

bankovní spojení:  

číslo bankovního účtu:  

 

jako poskytovatel, dále jen „Poskytovatel“, na straně jedné 

 

a 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

IČ: 27660915 

DIČ: CZ27660915 

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

zastoupena : MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva   

bankovní spojení:  

číslo bankovního účtu:  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 4420. 
 

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé, 

 

v následujícím znění: 

I. 
Předmět smlouvy 

 
I.1. Předmětem této smlouvy jsou pozaruční „FULL“ servis, opravy a údržba přístrojů 

(dále též „zařízení“) uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, včetně periodických 
bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) dle zákona č. 89/2021 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a četnosti dle 
doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou po dobu platnosti této smlouvy 
a závazek Objednatele za toto plnění Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. 
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I.2. Servisem se rozumí zejména odstranění poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení 

do stavu plné funkčnosti vzhledem k jeho technickým parametrům. 
 
I.3. Předmětem této smlouvy je dále závazek Poskytovatele dodat Objednateli řádně a 

včas náhradní díly k servisovanému zařízení, a to za podmínek sjednaných dále v 
této smlouvě, závazek Poskytovatele převést na Objednatele vlastnické právo 
k těmto náhradním dílům a dále závazek Objednatele řádně a včas dodané náhradní 
díly převzít. Předmětem smlouvy nejsou dodávky běžného spotřebního materiálu 
potřebného pro provoz zařízení. 

 
I.4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy od napojovacího místa 

na rozvod elektrické energie k zařízení a na zařízení samotném. 
 
 

II. 
Způsob a místo plnění 

 
II.1. Místem plnění smlouvy je Uherskohradišťská nemocnice, J. E. Purkyně 365, 686 06 

Uherské Hradiště. 
 
II.2. Objednatel umožní pracovníkům Poskytovatele přístup k servisovanému zařízení,  

a to v pracovních dnech a pracovní době uživatele (tj. příslušného oddělení) zařízení 
dle přílohy č.2. 

 
II.3. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb respektovat provozní 

podmínky Objednatele. Objednatel je povinen v rámci svých možností učinit všechna 
opatření k ochraně zařízení před neoprávněnými zásahy, zejména pak omezit okruh 
osob, které mají k zařízení přístup, zejména na osoby proškolené za účelem 
minimalizace nevhodného zásahu do zařízení. 

 
II.4. Objednatel je povinen nahlásit zjištěné závady nebo poruchy zařízení bezodkladně 

poté, co je zjistí. Poskytovatel se zavazuje zahájit servisní činnost (tj. zejména 
nastoupit na opravu zařízení) max. do 48 hod od ohlášení vady Objednatelem,  
a to na základě oznámení Objednatele, telefonicky na č. 543 524 381, a písemně na 
e-mail: info@emsbrno.com 

 
II.5. Součástí PBTK zařízení budou všechny nezbytné úkony, které jsou nutné  

k tomu, aby zařízení splňovalo parametry výrobce uvedené v typovém osvědčení  
a zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
vystavení protokolu o PBTK  s jednoznačným závěrem dle zákona č. 89/2021 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

 

II.6. Poskytovatel se zavazuje bezprostředně po každém dokončení předmětu plnění 
vyhotovit protokol o poskytnutí této služby (tj. zéjmena protokol o PBTK, nebo  
o provedení opravy) a jedno vyhotovení protokolu bezodkladně předat Objednateli. 

 
II.7. V případě dodání náhradních dílů v souvislosti s poskytováním servisních služeb  

k zařízením sepíší a podepíší zástupci smluvních stran předávací protokol či obdobný 
protokol. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni v protokolu uvést jakékoliv 
záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či 
dodatek k této smlouvě. 
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II.8. Okamžikem předání a převzetí náhradních dílů na základě předávacího nebo 

obdobného protokolu nabývá Objednatel vlastnické právo k náhradním dílům  
a přechází na Objednatele nebezpečí škody na náhradních dílech. 

 
II.9. Poskytovatel se zavazuje vyhotovit pro Objednatele bez nároku na úplatu písemný 

nebo odborný posudek v případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy zařízení 
s návrhem na jeho vyřazení z provozu a s doporučením na jeho likvidaci. 

 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 
III.1. Cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná 

Poskytovatelem Objednateli na základě této smlouvy. Součástí paušálních plateb 
jsou i náhradní díly použité při opravě. Veškeré níže uvedené ceny jsou paušální za 1 
měsíc plnění. 

 

 
Cena plnění bez DPH za měsíc 

                    
                       15 000,- Kč 

 
DPH 21 % k ceně plnění 

 
                         3 150,- Kč  

 
Celková cena vč. DPH za měsíc 

 
                        18 150,- Kč 

 
 
 
III.2. Změna ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k 

předmětu této smlouvy, které mají prokazatelný vliv na výši ceny. 
 
III.3. Úhrada za předmět plnění bude hrazena paušálně ve formě pravidelných měsíčních 

plateb na základě faktur - daňových dokladů, vystavených dodavatelem služeb vždy k 
poslednímu dni měsíce, za který budou služby účtovány. Splatnost každé faktury je 
stanovena na 60 dnů od data vystavení. Fakturu v elektronické formě doručí 

zhotovitel objednateli na e-mailovou adresu: financni@nemuh.cz, Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den měsíce, za který budou služby 
účtovány. 

 
III.4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 

právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná 
cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit 
fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

 
III.5. Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostním převodem z bankovního účtu 

Objednatele na bankovní účet Poskytovatele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele. 

 
III.6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Poskytovatel zapsán 

v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel 
právo uhradit za Poskytovatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván 
jako ručitel správcem daně Poskytovatele, postupem v souladu s § 109a ZDPH. 
Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Poskytovatele a 
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zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Poskytovateli, považuje 
se jeho závazek sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání 
poslední příslušné částky z bankovního účtu Objednatele. 

 
III.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem 

výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči 
Objednateli neúčinné. Poskytovatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky 
za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak 
je započtení pohledávek neplatné. 

 
 

IV. 
Kvalita zboží a odpovědnost za vady 

 
IV.1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby i dodávky případných náhradních dílů 

v souladu s právními předpisy České republiky. Poskytovatel je povinen dodat 
Objednateli náhradní díly, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení 
odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídající požadavkům 
stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými 
technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k náhradním dílům, zejména 
požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
IV.2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby ve vysoké kvalitě. Poskytovatel se 

zavazuje poskytovat služby kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem 
zařízení a vlastní certifikáty vydané jim výrobcem, dle platných předpisů a norem. 

 
IV.3. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost poskytnutých služeb v délce 6 

měsíců ode dne poskytnutí konkrétní služby. 
 
IV.4. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost dodávaných náhradních dílů  

v délce 6 měsíců ode dne jejich dodání a potvrzení předávacího či obdobného 
protokolu. 

 
IV.5. V případě, že Poskytovatel neposkytne jednotlivá plnění řádně a včas, je povinen 

bezodkladně provést nápravu stavu. 
 
IV.6. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbornými zásahy 

Objednatele, nedodržením provozních podmínek určených výrobcem zařízení  
a neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu (např. zemětřesením nebo 
povodní). 

 
IV.7. Poskytovatel se zavazuje opravit vady servisovaných zařízení ve lhůtě max. do 3 

pracovních dnů od diagnostiky závady u Objednatele a v případě, že se bude jednat 
o vadu vyžadující dodání náhradního dílu do 5 pracovních dnů od diagnostiky závady 
u Objednatele, není-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem s ohledem na charakter 
a závažnost vady písemně dohodnuta lhůta jiná. 

 
IV.8. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku zanedbání povinnosti 

Objednatele stanovené touto smlouvou. 
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V. 
Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání 

 
V.1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom povinností vyplývajících zejména ze zákona  

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi 
Poskytovatelem a Objednatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této 
smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

 
 

VI. 
Sankce a odstoupení od smlouvy 

 
VI.1. Poskytovatel se pro případ prodlení s nástupem na opravu nebo s nástupem na jinou 

službu dle této smlouvy nebo s poskytnutím servisních služeb včetně dodání 
náhradních dílů řádně a včas zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z měsíčního paušálu vč. DPH za každý den prodlení a za každé jednotlivé 
porušení. 

 
VI.2. Porušení povinnosti Poskytovatele nebo Objednatele dle této smlouvy po dobu delší 

než 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, jež 
opravňuje smluvní stranu k odstoupení od této smlouvy. 

 
 

VII. 
Závěrečná ujednání 

 
VII.1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Poskytovatele prohlašuje, že podle stanov 

společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je 
oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
VII.2. Poskytovatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, 
přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na 
jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči 
němu není vedeno insolvenční řízení. 

 
VII.3. Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy 

po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona  
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden 
výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
VII.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od 
smlouvy lze provést pouze písemnou formou. 
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VII.5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
VII.6. Objednatel i Poskytovatel mohou smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 
 
VII.7. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními 

předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského  zákoníku, v platném znění. 

 
VII.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů 
a jiných právních věcí, vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, 
jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je 
v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, Krajský soud v Brně, a v případě, že 
k projednání věci je v první stupni věcně příslušný okresní soud, Městský soud  
v Brně. 

 
VII.9. Přílohou této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace a Příloha č. 2 - Seznam 

servisovaných přístrojů. 
 
VII.10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž 

každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
VII.11. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran  a 

nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
potvrzení o zveřejnění nezašle Poskytovateli přímo registr smluv do datové schránky 
Poskytovatele, zašle toto potvrzení Poskytovateli Objednatel bez zbytečného odkladu 
po jeho obdržení od Registru smluv. 

 
VII.12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, 

kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 
 

 

 

POSKYTOVATEL: 
 
  

V Brně dne ………….. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Electric Medical Service, s.r.o. 

Jaromír Malý 
jednatel 

OBJEDNATEL: 
 
 

V Uherském Hradišti dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

MUDr. Petr Sládek 
předseda představenstva 
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Příloha č. 1. 
 

Technická specifikace 

 

Dodavatel bude zadavateli pro přístroje uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (dále též pouze 

„přístroje“) poskytovat služby spočívající v provádění těchto servisních úkonů: 

◼ Veškeré práce servisních techniků při zajištění servisu (servis, opravy a údržba 
včetně periodických prohlídek a bezpečnostně technických kontrol) přístrojů 

◼ Dodávky náhradních dílů pro zajištění oprav a bezpečné používání přístrojů 
◼ Upgrade SW a HW přístrojů vždy na nejvyšší uvolněnou verzi (mimo PC) 
◼ Pravidelné bezpečnostně technické kontroly a údržby, kalibrace, kontroly kvality a 

opravy podle instrukcí a doporučení výrobce dle §44, §45 a §46 zák. 89/2021 Sb., o 
zdravotnických prostředcích a plnění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění 
pozdějších předpisů včetně vystavení a zaslání protokolu o BTK v Čj 

◼ Náhradní díly (ND), nutné k opravě přístroje včetně vakuových prvků (RTG lampa) 
jsou zahrnuty v ceně měsíčního plnění 

◼ Doba nástupu na opravu max. 48 hod, znovuzprovoznění přístroje do max. 3 
pracovních dní od diagnostiky závady a v případě, že se bude jednat o vadu 
vyžadující dodání náhradního dílu do 5 pracovních dnů od diagnostiky závady u 
Objednatele, není-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem s ohledem na charakter a 
závažnost vady písemně dohodnuta lhůta jiná 

◼ Veškeré náklady na cestovné servisního technika 
◼ Záruka na provedené práce min. 6 měsíců, na ND použité při opravě min. 6 měsíců 
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Příloha č. 2. 
 

Seznam servisovaných přístrojů 

Radiodiagnostické oddělení  
    

Množství  Sér. číslo ZP Kat. číslo výrobce Popis - servisovaný ZP 

1 79-C12934 OEC Flourostar 7900 RTG přístroj C-Rameno 

 


