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Smlouva o dílo č. PBTK/2014 
 
Objednatel: 

 
Bílovecká nemocnice, a.s. 

17. listopadu 538,  
74301 Bílovec 
IČO: 26865858 
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2911 
Zastoupena:  Ing. Kamilem Mašíkem, předsedou představenstva 
  MUDr. Dagmar Palasovou, místopředsedou představenstva 
 
 
Zhotovitel:  
 
FORMED, spol. s r.o. 

Bludovice 103 
741 01  Nový Jičín 
IČO: 13642481 
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 229 
Zastoupena: Evou Pospíšilovou, jednatelem 

 
 
 

       
Výše uvedené smluvní strany uzavírají podle § 2586 a navazujících ustanovení občanského zákoníku  - 89/2012 Sb. 
následující smlouvu: 

 
  I. 

 

Předmět plnění smlouvy 

 
1.1  Výkon servisu zdravotnických prostředků dle příslušných ustanovení zákona č. 123/2000 Sb. v platném 

znění,(dále jen zákon 123/2000) způsobem a v rozsahu, který je smluvními stranami schválen a určen touto 
smlouvou.  

1.2.1 Podmínky a rozsah plnění je dán podmínkami této smlouvy, které vychází i ze zadávacích podmínek 
výběrového řízení a tato smlouva je nedílnou součástí zadávacích podmínek výběrového řízení.  
 
 

II. 
 

Definice pojmů, zkratky 

 
2.1 Servisem zdravotnických prostředků se rozumí takové odborné práce či jejich souhrn, který naplňuje 

ustanovení zákona č.123/2000 Sb. Jde o tyto činnosti:  
 a)  PBTK 
 b)  KEZ 
 c) opravy včetně dodávky potřebných ND 
 d) posouzení ZP podle paragrafu 52 zákona 123/2000 
 e) preventivní prohlídky a zásahy  
2.2 Periodická bezpečnostně technická kontrola (dále PBTK) dle § 27 je kontrola funkčnosti ZP a výsledkem je 

výrok, zda daný ZP je nebo není ke dni kontroly funkční v souladu s požadavky zákona 123/2000 Sb. v platném 
znění. Součástí PBTK je také KEZ dle ČSN EN 62353. Pro účely této smlouvy se do výkonu PBTK zahrnují 
veškeré drobné servisní úkony směřující k zajištění  řádné funkčnosti přístroje (vyčištění od nečistot, výměna 
opotřebovaných součástek spotřebního charakteru jako je těsnění, přívodní šňůra,..)či drobné servisní úkony 
(dotažení vrutů,..). Součástí ceny PBTK je tako posouzení ZP podle §52 pokud ZP tomuto posouzení ze zákona 

podléhá. 
2.3 Kontrola elektrického zařízení (dále KEZ) – je pravidelná kontrola ZP, při níž se zkouškou měřením a 

prohlídkou zjišťuje technický stav ZP ve vztahu k ochraně před nebezpečným dotykem. O provedení KEZ 
vystavuje zhotovitel protokol s uvedením naměřených hodnot a jejich slovním vyhodnocením a tento 
bezprostředně předává zadavateli jako součást protokolu o provedení PBTK. Tyto úkony se provádějí v souladu 
se státními normami a platnou legislativou. 

 
 
2.4.  Oprava zdravotnických prostředků (dále OZP) – je činnost nebo jejich soubor, která je prováděna vždy, když 
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ZP nesplňuje parametry dané výrobcem. Opravou je jakýkoliv úkon směřující k uvedení ZP do požadovaného 
(funkčního) stavu v souladu s požadavky zákona 123/2000 Sb, normy ČSN EN 63353 či pokynů výrobce nebo 
požadavku objednatele. (dále jen funkčnost ZP) 
Je prováděna na základě výzvy (objednávky) objednavatele, případně na základě zjištění nedostatků 
zhotovitele při servisní činnosti dle bodu a), d) a e) dle podmínek této smlouvy 

2.5 Posouzení podle § 52 – servisní úkon definovaný §52 zákona 123/2000  Sb. I s ohledem na charakter definice 

tohoto úkonu zákonem 123/2000 nemůže PBTK nahradit posouzení dle § 52 a zároveň posouzení dle §52 
nenahrazuje PBTK. 

2.6 Preventivní prohlídka a zásah - preventivní prohlídkou a zásahem se rozumí všechny úkony jejich cílem je 

a) posouzení celkového stavu přístroje i jeho jednotlivých částí a komponentů s ohledem na možnou 
pravděpodobnost budoucích poruch ZP nebo vlivů na správnou funkčnost ZP, případně úkony 
stanovené výrobcem, které nejsou definovány jako PBTK. 

b) provedení servisních úkonů směřující k odstranění případných rizik zjištěných dle bodu a) 
2.7 ZP -  zdravotnický/é přístroj/e 
2.8. Zprostředkování servisního zásahu – zajištění servisu ZP třetí sobou (jinou servisní firmou) v případech, kdy 

je výrobcem daného ZP jednoznačně určen výhradně autorizovaný servis (nelze provádět jinou firmou) nebo 
pokud jde o servisní zásah v rámci záruky. Případné podmínky takovéto činnosti zhotovitele (rozsah, 
odpovědnost, cena) musí být upraveny samostatnou přílohou této smlouvy v souladu s bodem 4.3 této smlouvy 
a o využití či nevyužití tohoto bodu smlouvy rozhoduje výhradně objednatel.  

  
 

III. 

 
Smluvní podmínky servisní činnosti 

 
3.1 Údaje v přílohách této smlouvy - seznamy ZP jsou vzájemně konzultovány a jsou oboustranně odsouhlasené a 

závazné. 
3.2 Změny v  přílohách této smlouvy se mohou provádět pouze na základě vzájemné dohody a to písemnou 

změnou příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy  
3.3 Objednavatel se zavazuje vytvořit takové podmínky, aby zásah třetí osobou do ZP, uvedených v příloze č. 1  byl 

vyloučen. 
3.4 Objednatel se zavazuje respektovat provozní a sociální požadavky servisních pracovníků zhotovitele tím, že 

vytvoří nezbytné pracovní a sociální prostředí k výkonu servisu a umožní vjezd označených vozidel zhotovitele 
do svého areálu. 

3.5. Termíny a způsob nástupu na opravu dle bodu 2.1 c) pokud není potvrzenou objednávkou dohodnuto jinak, se 
sjednávají následovně: 

a) do 2 pracovních dnů nebo  
b) do 12 hodin pokud by se jednalo o poruchu ZP bezprostředně ohrožující zdraví nebo život pacientů nebo 
jinak zásadním způsobem omezující provoz objednatele  

3.6.1        Objednatel je povinen prokazatelným způsobem sdělit zhotoviteli datum poslední PBTK nebo datum do kdy 
musí být PBTK provedena a to konkrétně u každého ZP nebo skupin přístrojů uvedených v příloze této 
smlouvy. Uvedením těchto údajů v příloze smlouvy je tato povinnost objednatele splněna. Pokud objednatel tuto 
povinnost nesplní, provede zhotovitel u ZP dle přílohy č 1 jednu PBTK  v termínu do 12 měsíců od podpisu 
smlouvy.   Dále je zhotovitel:  
a) oprávněn z důvodu zefektivnění výjezdů sloučit termíny PBTK u jednotlivých ZP tak, že je může 

v prvním roce servisu v konkrétním případě proti poslední kontrole zkrátit až o 3 měsíce. 
b) povinen stanovenou (plánovanou) kontrolu PBTK nahlásit zhotoviteli min. 14 dní dopředu i 

s uvedením ZP, kterých se bude PBTK týkat.  Objednatel je pak povinen tento termín respektovat a 
seznámit s ním všechna zodpovědné pracovníky příslušných pracovišť a 

Sjednané ceny PBTK platí pro jednu prohlídku v roce. Zhotovitel je plně zodpovědný vůči objednateli za 
dodržení termínů kontrol PBTK u ZP podléhající této smlouvě. 

3.6.2 Objednatel je povinen prokazatelným způsobem sdělit zhotoviteli, které zdravotnické prostředky jsou zatříděny 
ve třídě IIB (a výš) a datum uvedení do provozu každého ZP takto zařazeného. ZP. 

3.6.3 Preventivní zásahy (servisní úkon dle bodu 2.1 e) se provádí vždy v případech, kdy je na ZP prováděna PBTK 
tak, aby byla minimalizována rizika případných budoucích větších poruch v důsledku zanedbání potřebné 
údržby. 

3.6.4 V případě, že zhotovitel zjistí při PBTK že ZP nevyhovuje, provede se souhlasem objednatele opravu 
v potřebném rozsahu tak, aby ZP byl funkční, včetně použití potřebných ND.  V případě, že budou při opravě 
použity ND, není zhotovitel oprávněn použít tyto ND bez souhlasu objednatele v případě, kdy jejich cena pro 
jednotlivý ZP je vyšší jak 5 000 Kč bez DPH. Neoprávněně použitý ND (tj. cena vyšší jak 5000 Kč bez DPH bez 
souhlasu objednatele) je objednatel povinen uhradit pouze částku do výše ceny 5000 Kč bez DPH, zbytek ceny 

jde k tíži zhotovitele, pokud nedojde k dohodě o ceně.  
3.6.5 Ustanovení týkající se ND dle předchozího bodu se přiměřeně (ve stejném rozsahu i podmínek) uplatní i při 

opravě provedené v rámci preventivního zásahu 
3.6.6 Zhotovitel není oprávněn provést opravu, pokud by cena opravy přesáhla 50% pořizovací ceny nového 

přístroje, pokud se v konkrétním případě s objednatelem nedohodne jinak 
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3.6.7 V případě, že ZP podléhá povinnosti konkrétního servisního výkonu stanoveného výrobcem nebo zákonem, 
který ale nebyl konkrétně specifikován v zadávacích podmínkách výběrového řízení (např. posouzení ZP podle 
§ 52 zákona 123/2000) tak jej zhotovitel provede v požadovaném (potřebném rozsahu) a bude jej účtovat 
hodinovou sazbou jako ostatní servisní úkon vyplývající ze zákonné povinnosti nebo povinnosti stanovené 
výrobcem. 

3.6.8 Pracovní výkazy budou zhotovitelem vystavovány bezprostředně po provedení výkonu, protokoly PBTK po 
provedení výkonů následně bez zbytečného prodlení s ohledem na časovou náročnost danou objemem prací.  

3.6.9 Objednatel (zaměstnanec jednající za objednatele) je povinen provedený servisní výkon potvrdit na výkaze 
práce zhotovitele. Případné reklamace či připomínky týkající se rozsahu servisního výkonu, kvality a podobně je 
objednatel povinen uvést      
písemně do výkazu práce při jeho potvrzení. Zhotovitel není povinen si ověřovat, zda osoba jednající za 
objednatele a potvrzující výkaz práce je osobou oprávněnou. V případě, že objednatel má interním předpisem 
stanoven rozsah oprávnění pro jednotlivé zaměstnance jednat za objednatele, je povinen tuto informaci 
prokazatelně sdělit zhotoviteli.  

3.14.      Objednatel je oprávněn zadat případnou opravu i třetí osobě (jiné servisní firmě), pokud to bude pro něho    
výhodnější (cenově, časově, technicky,..)  

3.15.    Zhotovitel je povinen 1x ročně provést aktualizaci jím servisovaných ZP na základě poskytnutých informací od   
Objednatele (nákupy, přesuny ZP mezi odděleními..) a na základě vlastních informací získaných při vlastní 
servisní činnosti.  

  
 

IV. 
 

Cenová ujednání  

 
4.1        PBTK 
4.1.1 Za PBTK zdravotnických prostředků dle přiložených příloh náleží zhotoviteli odměna ve smyslu Zákona 

526/90Sb. a tato cena je považována za cenu dohodou. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na roční 
částce: 
- Příloha č. 2 ve výši 162.475,-- Kč + 21% DPH  
- Příloha č. 3 ve výši   41.740,-- Kč + 21% DPH 
- Příloha č. 4 ve výši   85.970,-- Kč + 21% DPH 

v členění na jednotlivé položky – ZP uvedené v přílohách č. 2- č. 4 této smlouvy. Roční smluvní částka bude 
zhotovitelem fakturována v měsíčních paušálních částkách a to ve výši 1/12 roční částky. Tato cena je konečná 
a maximálně přípustná. Platí po celou dobu trvání této smlouvy. Cenu je možné změnit pouze v případech 
změny DPH provedenou v souladu s právními předpisy. 

 
4.2         Náhradní díly 
4.2.1 Hodnota náhradních dílů a použitého materiálu se fakturuje samostatně na základě objednavatelem 

potvrzených výkazů práce. Zhotovitel je povinen předem sdělit objednateli cenu a rozsah potřebných 
náhradních dílů a materiálu (dále jen ND) převyšující částku 5 000 Kč bez DPH a je oprávněn ND použít a 
následně vyúčtovat až po odsouhlasení objednatelem. Za odsouhlasení výše a rozsahu použití ND se považuje  
a) podepsání výkazu práce ze strany objednatele nebo  
b) pokud objednatel nesdělí písemně do 3 pracovních dnů své stanovisko k výši a použití ND.  

4.2.1 Zhotovitel v této věci komunikuje s pověřeným zástupcem objednatele. Pokud není stanoveno touto smlouvou 
či dohodou jinak, má se za to, že pověřený zástupce objednatele je pracovník, který zaslal požadavek nebo 
objednávku a v dané věci vystupuje za objednatele. 

              
4.3        Provádění ostatních servisních úkonů dle této smlouvy (úkony dle bodu 2.4, 2.5 a 2.6 a 2.8))  

4.3.1 Za provádění servisních úkonů dle bodu 4.3 náleží zhotoviteli odměna ve smyslu Zákona 526/90Sb, která je 
úměrná odborné náročnosti servisního úkonu a je stanovena hodinovou sazbou následovně: :  
a) hodinová sazba se sjednává ve výši 450 Kč bez DPH  
b) Při servisním zásahu hrazeného hodinovou sazbou se účtuje za každou započatou hodinu na konkrétním 

pracovišti objednatele nebo na dílně zhotovitele 
 

4.4. Ostatní (splatnost, fakturační podmínky, sankce): 
4.4.1 V rámci sjednaných standardních podmínek této smlouvy nebudou zhotovitelem účtovány žádné cestovní 

náklady s výjimkou servisních zásahů dle bodu 3,5 písm. b) a to ve výši 8,50 Kč za 1 km a dále dle bodu 3.5 
písmeno a) pokud se jedná o výjezd na samostatnou opravu, který nelze spojit s jiným výjezdem (jiným 
servisním výkonem) a zároveň cena opravy nepřesáhne částku 1350 Kč bez DPH.  

4.4.2 Výše DPH uvedené v této smlouvě je zhotovitel oprávněn jednostranně upravit v souladu s případnou změnou 
legislativních Podmínek 

4.4.3.     Pro případ neplnění podmínek smlouvy si obě strany sjednali následující sankční podmínky:  
a) v případě s prodlením úhrad splatných faktur je objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,02% 
z dlužné částky za každý den prodlení, v případě prodlení delším jak 30 dnů je povinen zaplatit úroky z prodlení 
ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky a to za celou dobu prodlení.  
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b) v případě prodlení zhotovitele s nástupem na opravu nebo termínu PBTK se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,1% za každý den prodlení ze sjednané ceny nebo následně účtované ceny.  

4.4.4.     Objednatel je oprávněn uplatnit i jednorázovou sankci vůči zhotoviteli až do výše 10% sjednané roční částky (viz 
  bod 4.1)  

v případě ukončení smlouvy ze strany objednatele dle bodu 7.3.3. písmene a) b) a c). 
4.4.5 Uplatněním sankcí dle této smlouvy nevylučují právo uplatnění náhrad za způsobené škody v důsledku 

neplnění smluvních  
povinností. Poškozená strana je oprávněna způsobenou a prokázanou škodu druhé straně vyfakturovat a 
strana, která se dopustila porušení smluvních podmínek je povinna způsobenou škodu uhradit ve lhůtě dle 
platebních podmínek.  

4.4.6  Zhotovitel je povinen ke všem fakturám doložit doklady opravňující fakturaci (protokoly PBTK, výkazy práce za 
opravy,..).  
Objednatel je oprávněn faktury bez dokladů prokazující oprávněnost fakturace odmítnout a to ve lhůtě 14 dnů 
od data doručení. 

4.4.7  Objednatel není oprávněn měnit ceny dohodnuté na základě této smlouvy s výjimkou změn cen v důsledku 
změn   sazeb DPH nebo kursových změn. Obě strany si mohou po vzájemné dohodě dohodnout inflační 
koeficient na základě skutečného vývoje inflace. Jednostranně ze strany zhotovitele promítnout inflaci do cen 
nelze.  

 
 

V. 
 

Platební podmínky 

 
5.1.1 Smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktur-daňových dokladů 60 dnů od data vystavení faktury 

zhotovitelem.   
Zhotovitel vystaví faktury bezprostředně po provedení servisního úkonu, nejpozději do 15 dnů od data plnění, 
(případně od data potvrzení o provedení servisního výkonu (viz bod 3.14 a 3.15). 

 
 

VI. 
 

                                                                                         Ostatní ujednání 

 
6.1 Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění svých povinností dle této smlouvy v těchto případech: 
6.1.1 Objednatel je s prodlením plateb svých závazků více jak 30 dnů po datu splatnosti dle bodu 5.1 
6.1.2 Objednatel neodsouhlasil finanční výši a způsob použití ND dle bodu 4.2.1 a zhotovitel nemá možnost jiným 

způsobem splnit své povinnosti. 
6.2 Zhotovitel na poskytnuté ND poskytuje záruku v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy, případně v rozsahu 

a za podmínek stanovených konkrétním výrobcem. Na vlastní servisní práce poskytuje záruku v délce 6 
měsíců.  

6.3 Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků vůči druhé straně, pokud je nemohou plnit 
v důsledku živelné události nebo z důvodu nesjízdnosti silničních komunikací v důsledku klimatických 
podmínek. 

6.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má sjednanou platnou odpovědností pojistku za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z OR vedeného u Kr. soudu v Ostravě ze dne 11.1.1991 a 
to s limitem plnění v základním rozsahu minimálně na částku 2 000.000 Kč. 

6.5 Záruční podmínky: Zhotovitel poskytuje na práce záruku 
6.5.1 6 měsíců a na dodané zboží  
6.5.2 24 měsíců na dodané zboží a ND - neplatí pro ND spotřebního charakteru, kde je živostnost daná povahou a 

četností používání ZP a stanoviskem (pokyny) výrobce.  
 

VII. 
 

Závěrečná ustanovení 

 
7.1  Tato smlouva ruší veškerá případná předchozí ústní či písemná ujednání a smlouvy mezi objednatelem a 

zhotovitelem týkající údržby a servisu ZP.  
7.2  Písemnosti, týkající se změn a úprav této smlouvy, případně jiné důležité písemnosti, jsou strany povinny 

adresovat na adresu sídla druhé smluvní strany vedené v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná. 
7.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let s možností výpovědi oběma smluvními stranami ve lhůtě 6 měsíců. 

Šestiměsíční výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. 
Smlouva může být ukončena i vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran.  
Dále může být smlouva vypovězena také s výpovědní lhůtou 30 dnů v případech uvedených v bodech 7.3.1 až 
7.3.3. s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet následující den po doručení výpovědi.  
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7.3.1 zhotovitel nebo objednatel závažným způsobem poruší podmínky, které jsou způsobilé přivodit druhé straně 
významnou škodu nebo ohrozit její činnost a přes upozornění druhá strana tyto závažné nedostatky 
neodstranila v přiměřené lhůtě  

7.3.2   zhotovitel nebo objednatel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy a i přes písemné 
upozornění pokračuje dál v porušování svých povinností.  

7.3.3  Zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy zjistí, že: 
a) zhotovitel vědomě uvedl nepravdivé údaje (nebo vědomě zatajil důležité údaje) na dokumentech, které byly 
nedílnou součástí podmínek výběrového řízení (zejména v čestném prohlášení) nebo nesplňuje podmínky 
deklarované touto smlouvou, čestným prohlášením a požadavky stanovené v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení, na jehož základě byl objednatel vybrán.  
b) zhotovitel v souvislostí se svou podnikatelskou činností nesplňuje zákonem stanovené povinnosti 
(podmínky). 
c) zhotovitel není schopný provádět opravy na všechny ZP, která jsou předmětem PBTK dle této smlouvy 
d) zhotovitel fakturuje za ND či spotřební materiál prokazatelně vyšší a nepřiměřenou cenu oproti cenám 
obvyklým a nesjedná nápravu ani po vyzvání objednatele.   

7.4. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi.  
7.5       Jakékoliv změny v této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma  
 stranami. 
7.6        Obě strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich příloh vůči třetím osobám po jejím podepsání.   
7.7        Nedílnou součást této smlouvy tvoří:  
7.7.1 příloha číslo 1 Plná moc 
7.7.2 příloha číslo 2-4  Seznam ZP pro PBTK       
7.8         Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. 
 
 
 
 
V Novém Jičíně dne………………………..    V Bílovci dne ……………………….. 
. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..    ……………………………………………………… 
                                 Zhotovitel       objednatel 


