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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O SERVISNÍCH ČINNOSTECH č. 

025/M2019 

 
Zadavatel: Obecní dům, a.s. 

náměstí Republiky 1090/5, Staré Město, 110 00 Praha 

IČ: 27251918 
zástupce zadavatele: Mgr. Vlastimil Ježek – předseda představenstva 

                                                                       Mgr. Jan Lacina – místopředseda představenstva 
(dále jen „zadavatel“) 

 

 

Poskytovatel: ALTIS SECURITY s.r.o. 

Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 

IČ: 25713701 

DIČ: CZ25713701 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 9 

č.ú. 27-0419090287/0100 

zástupce zhotovitele: JUDr. Jiří Macháček - jednatel společnosti 

obchod. rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 63559 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku je změna cen zajištění pravidelných kontrol a mimozáručního 

servisu poplachového a tísňového systému  (PZTS).  Práce budou prováděny v 

souladu s příslušnými právními předpisy, normami a technickými podmínkami 

výrobců jednotlivých prvků. 

 
 

2. Místo plnění: Obecní dům v Praze, náměstí Republiky 2090/5, Praha 1 

 
 

II. 

Náplň prací 

 

1. Pravidelné funkční zkoušky provozuschopnosti systému PZTS budou prováděny 

ve smyslu platných norem ČSN 
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2. Opravy zjištěných a odsouhlasených závad systému. 

 
 

III. 

Technické podmínky 

 

1. Zadavatel smí se zařízením manipulovat jen v souladu s předpisy výrobce pro 

provoz, obsluhu a údržbu. 

 

2. Zadavatel neprodleně uvědomí poskytovatele o každé události, která by mohla 
ovlivnit funkci zařízení, případně o každé závadě zařízení. 

 

3. Náhradní díly pro servis a opravy zajišťuje zásadně poskytovatel. Pokud náhradní 

díly nebudou k dispozici, dohodne poskytovatel se zadavatelem variantní řešení. 

 
 

IV. 

Všeobecné podmínky 

 

1. Konkrétní termín pro provedení pravidelných kontrol bude se zadavatelem předem 

projednán. Zadavatel zajistí pro pracovníky poskytovatele v dané době vstup do 

příslušných prostor. 

 
2. Pracovník poskytovatele je povinen o každé servisní nebo opravárenské činnosti na 

zařízení provést zápis do výkazu práce, který podepíše zástupce zadavatele. 

 

3. Pracovníci poskytovatele jsou při každé servisní nebo opravárenské činnosti povinni 

dodržovat předpisy zadavatele upravující pohyb a činnosti v prostorách sídla 

objednatele a chovat se tak, aby nebyla způsobena škoda na zařízení zadavatele, nebo 

jeho obchodních partnerů. 

 

 

V. 

Provozně obchodní podmínky 
 

1. Poskytovatel zahájí opravu závady zařízení do 48 hodin po jejím ohlášení. V případě 

rozsáhlé závady bude postup a termín ukončení prací dohodnut mezi zadavatelem a 
poskytovatelem. 
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 Závady se ohlašují na následující kontaktní adresu: 

ALTIS SECURITY s.r.o. 

Podnikatelská 565 

190 11 Praha 9 

 

 

 

 

2. Ceny náhradních dílů dodávaných poskytovatelem za účelem servisní práce a 

servisní činnosti fakturuje poskytovatel na základě aktuálních cen. 

 
 

VI. 

Cena plnění 

 

1.  

1x  ročně  pravidelná   funkční  zkouška  provozuschopnosti  a  vystavení zprávy 
systému PZTS 73 700,- Kč 

 
 

2.  Mimozáruční servis 
 

Servisní činnost dle potvrzeného výkazu práce: 

550,- Kč/hod – práce technika na místě 

900,- Kč/hod - vyžádaná práce technika v mimopracovní době 

900,- Kč/hod – vyžádané programování SW systému PZTS 

550,- Kč doprava Praha a okolí do 50 km 

 
 

3. Úhrada za provedenou práci bude provedena po převzetí prací na základě faktury se 

splatností 14 kalendářních dnů. 

 

4. Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny dohodou. DPH bude účtována 

v zákonem stanovené výši. V případě dodatečného rozšíření systému bude cena za 

periodické kontroly upravena dodatkem k této smlouvě. 
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5. Poskytovatel může v dalších letech navýšit cenu o inflaci zveřejněnou za uplynulý rok 

ČNB 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v tomto dodatku servisní smlouvy 

jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran a musí být sjednány 

písemně. 

 

2. Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za prováděné kontroly a další náklady spojené se 
servisní činností, na kterou se nevztahují záruční podmínky. 

 

3. Servisní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena 

jednou ze smluvních stran bez udání důvodu ve lhůtě 30 kalendářních dní, která počíná 

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem prvního plnění. 
 

4. Tento dodatek smlouvy je zpracován ve dvou vyhotoveních, přičemž každé je 
považováno za originál, každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku smlouvy. 

 

5. Uzavřením tohoto dodatku se ruší předchozí smluvní ustanovení o servisních 

činnostech, pokud byla mezi zadavatelem a poskytovatelem uzavřena. 
 

6. Poskytovatel při práci s osobními údaji postupuje dle zákonných norem, zejména dle 
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

datum, razítko a podpis 

zadavatele 
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