
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spr 1226/2022 
, SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ustanoveními §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smlouva číslo 121/23 

kterou uzavřeli 

Zhotovitel: Objednatel: 

Název : ZM Servis, spol. s r.o. Název : ČR - Krajský soud v Českých Budějovicích 
Adresa : U Malše 20 Adresa : Zátkovo nábřeží 2 

370 01 České Budějovice 370 84 České Budějovice 

IČO / DIČ : 492 45 601 / CZ 492 45 601 IČO / DIČ : 002 15 686 / - 

zapsaná u KS Č. Budějovice oddíl C, vložka 8335 
 

Odpovědná osoba : Martin Neškodný Odpovědná osoba: Mgr. Martina Flanderová, Ph.D. 
jednatel společnosti předseda krajského soudu 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat dobrý technický stav uvedených multifunkčních zařízení 

a dodávat pro uvedené přístroje servisní služby a spotřební materiály dle dohodnutých podmínek a dle všeobecných 

podmínek uvedených v příloze této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

Typ stroje : Výrobní číslo: Umístění: Cena kopie / výtisku bez DPH 

Konica Minolta C454e A5C0021049521 kancelář č. 150 
       černobílá - 0,15 Kč 

barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C224e A5C4021002185 kancelář č. 70 
černobílá - 0,15 Kč 

barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C364e A5C1021041073 kancelář č. 138 
    černobílá - 0,15 Kč 

barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021001769 kancelář č. 80     černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021000411 kancelář č. 30     černobílá - 0,15 Kč 
Konica Minolta 224 A61H021009959 kancelář č. 63     černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021007587 kancelář č. 109     černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021010423 kancelář č. 124          černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021019191 
 

    černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta 224 A61H021010380 pobočka Tábor     černobílá - 0,15 Kč 

Konica Minolta C250i AA2M021095670 

 černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C250i AA2M021095692 

     černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C250i AA2M021095789 

     černobílá - 0,15 Kč 
 

barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C250i AA2M02192322 

      černobílá - 0,15 Kč 
             barevná -1,20 Kč 

Konica Minolta C250i AA2M021092338 

 černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C360i AA2J021014641 

 černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C360i AA2J021014601 

 černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Konica Minolta C224e A5C4021004448 

 černobílá - 0,15 Kč 
 barevná - 1,20 Kč 

Stavy počítadel multifunkčních zařízení budou uvedeny na samostatném montážním listu k datu počátku smlouvy a 

budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
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Další ujednání: 

Úhrada měsíčního poplatku bude provedena fakturou se splatností 21 dnů na základě skutečně provedeného počtu 

výtisků. Součástí vyúčtování bude i částka 100,- Kč bez DPH/měsíc jako paušál cestovních výloh (souvisí 

s cestovními náklady na pobočku Tábor). 

Tato smlouva včetně její přílohy byla řádně přečtena a na důkaz souhlasu s touto smlouvou i všeobecnými 

podmínkami připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

ZM servis s.r.o. 
U Malše 20 

370 01 České Budějovice                                                           

Tel., fax XXXXXXXXXX, 

 

 

 

Datum, razítko a podpis zhotovitele 

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D. 

předsedkyně krajského soudu 

 
 
22. 12. 2022 
 
Datum, razítko a podpis objednatele 

21. 12. 2022 
Datum, razítko a podpis zhotovitele 



 
 

 

 

Všeobecné podmínky servisní a materiálové smlouvy  

1. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele udržovat uvedené multifunkční zařízení v provozuschopném stavu a 
poskytování servisních služeb a veškerého spotřebního materiálu. 

Kontaktní osoby za zhotovitele: Martin Neškodný. Kontaktní osoby za objednatele: Ing. Ivan Janotka. 

Kontakt pro nahlášení požadavku na provádění servisní činnosti a zaslání spotřebních materiálů: 
telefonicky - XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXX , poruchy mohou nahlašovat všichni pracovníci oddělení 

informatiky krajského soudu 
2. Používání přístroje : 
Objednatel jmenuje jednu až dvě osoby, které budou za přístroj odpovědné. Tyto osoby budou zhotovitelem 
bezplatně vyškoleny (v případě potřeby po dohodě proškolí i více osob). Obsluhující personál je povinen dodržovat 
návod a pokyny k obsluze. Udržování přístroje v dobrém technickém stavu nezahrnuje takové výkony ze strany 
zhotovitele, za které odpovídá, případně které přísluší obsluhujícímu personálu přístroje. Zhotovitel si vyhrazuje 
právo vyúčtovat objednateli veškeré výkony, jejichž poskytnutí bude nezbytné následkem nedodržení příslušných 
ujednání a pokynů obsluhujícím personálem. Posouzení zavinění bude konzultováno s odpovědným pracovníkem 
objednatele. Na odstranění škod způsobené vyšší mocí se tato smlouva nevztahuje. 
3. Ceny : 
K veškerým uvedeným cenám ve smlouvě bude připočtena příslušná daň dle platných daňových předpisů, pokud 
není tato daň již vyčíslena. 

4. Platební podmínky : 
Úhrada měsíčního poplatku bude provedena fakturou se splatností 21 dnů na základě skutečně provedeného počtu 
výtisků. Pro případ prodlení s úhradou faktury, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02% z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
Smluvené náklady se nevztahují na placení následujících úkonů : 
- provádění oprav, které byly způsobeny neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, použitím nevhodných 
cizích materiálů a náhradních dílů, zásahy neoprávněné třetí osoby, násilím. 
- přenastavení na základě změn v počítačové síti a na základě požadavků objednatele, instalace nových ovladačů 
5. Povinnosti zhotovitele : 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy udržovat multifunkční zařízení v takovém technickém stavu, 
aby jej mohl objednatel využívat ke stanovenému účelu'. Dále se zavazuje dodávat po celou dobu trvání smlouvy 
spotřební materiál, zejména naáhradní díly, vyjma papíru. Řešení servisního požadavku bude zahájeno nejpozději 
do 4 pracovních hodin od nahlášení závady, a to v pracovní době zhotovitele (7.30 - 16.00). V případě odstranitelné 
závady bude provedeno dokončení každé jednotlivé servisní činnosti zařízení do 8 pracovních hodin. V případě 
neodstranitelné závady bude zhotovitelem zajištěno bezplatně náhradní zařízení. 
6. Doba trvání a skončení smlouvy : 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců od 01. 01. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 
150.000 Kč bez DPH podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve 
Smluvní strany se dohodli na možnosti ukončení jejich vztahu, a to buď na základě výpovědi bez udání důvodu 
nebo na základě jejich vzájemné dohody. 
Výpovědní lhůta z této smlouvy činí pro obě strany 2 měsíce s tím, že obě smluvní strany jsou povinny splnit 
všechny závazky převzaté do dne ukončení smlouvy. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne následujícího 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
V případě vážného či opakovaného porušení povinností zhotovitele či objednatele může druhá strana smlouvu 
vypovědět s účinností ode dne odeslání výpovědi druhé straně. 
7. Ostatní; 
Zákazník je povinen používat pouze dodávané a určené spotřební materiály. Zhotovitel neručí za škody vzniklé 
přerušením provozu. Na odstranění škod zůsobených vyšší mocí, t.j. např. bleskem, ohněm, vodou, zemětřesením 
nebo jinými neodvratitelnými událostmi a krádeží se tato smlouva nevztahuje. 
8. Závěrečná ustanovení: 
Objednatel prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami, za kterých může multifunkční zařízení používat. Tyto 
bere s plnou odpovědností za své a prohlašuje, že s výše uvedenými podmínkami souhlasí. Každý dodatek této 
smlouvy vyžaduje samostatné písemné ujednání. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva 
nabývá platnosti dnem podpisu. 
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