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SMLOUVA   

 O INSTALACI, NÁJMU A NÁSLEDNÉ SPRÁVĚ A SERVISU ELEKTRONICKY 

KONTROLOVANÝCH VSTUPŮ 

Číslo smlouvy zhotovitele: 0230002346                                      Číslo smlouvy objednatele:  

Smluvní strany 

 

 

 

(dále jen „LP“) 

 

a  

 

 

(dále jen „CSAT“) 

 

 (LP a CSAT společně dále také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě dále jen jako 

„Smluvní strana“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  tuto 

 

Smlouvu o instalaci, nájmu a následné správě a servisu elektronicky kontrolovaných 

vstupů 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: 

zastoupena: 

Praha 6, K Letišti  6/1019, PSČ 160 08  

                     

IČ: 282 44 532 

DIČ CZ699003361 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 801812025/2700 

Czech Airlines Technics, a.s. 

 

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ: 160 08 

zastoupena: Mgr. Pavlem Halešem, předsedou představenstva 

a Ing. Andreou Techmanovou, místopředsedkyní představenstva 

IČ: 271 45 573 

DIČ: CZ699003361 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9307 

Bankovní spojení: CITIBANK EUROPE, plc. 

Číslo účtu: 2057270107/2600 
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I. PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

 

1) LP je provozovatelem letištního systému Elektronicky kontrolovaných vstupů, jehož 

účelem je pomocí koncového zařízení a identifikačního záznamu na osobní ID kartě 

zaměstnance zpřístupňovat stanovené prostory oprávněným osobám ke vstupu (dále 

jen „EKV systém“); 

2) CSAT má zájem o využívání EKV systému k zabezpečení přístupu do vybraných 

prostor v Hangáru F, které jsou dále blíže specifikovány v této Smlouvě, a to 

prostřednictvím zajištění instalace, nájmu a následné správy elektronických 

bezdotykových čtecích zařízení ID karet typu Card Reader Des Fire EV, sloužících 

k připojení do EKV systému Multimax, který provozuje LP (dále jen ,,Koncové 

zařízení“); 

3) Smluvní strany mají zájem zajistit fungování EKV systému pro CSAT formou nájmu 

Koncových zařízení tak, že Koncová zařízení budou po celou dobu trvání této 

Smlouvy ve vlastnictví LP; 

4) LP má zájem zajistit pro CSAT instalaci, nájem, servis a správu ve Smlouvě dále 

blíže určeného počtu Koncových zařízení; 

 

Dohodly se Smluvní strany na následujícím: 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je: 

I. závazek LP provést pro CSAT instalaci Koncových zařízení, jejichž přesný počet a 

umístění je dále blíže specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen ,,Instalace“); 

II. závazek LP přenechat CSAT k užívání na dobu neurčitou Koncová zařízení, přičemž 

jejich přesný počet a umístění jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen 

,,Nájem“); 

III. závazek LP provádět pro Objednatele správu a servis EKV systému spočívající 

v pravidelné kontrole řídící jednotky systémů EKV, kontrole stavu záložní baterie, SW 

kontrole logu a alarmů a dále závazek provádět naplnění a aktualizaci databáze osob 

oprávněných ke vstupu, střežení alarmu a v pravidelných revizích jednotlivých pronajatých 

Koncových zařízení v lokalitách a počtu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen 

„Služby“) . 

IV. závazek CSAT uhradit LP za Instalaci, Nájem a Služby cenu blíže stanovenou v čl. IV. 

této Smlouvy a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že Koncové zařízení, 

které poskytuje LP, je po celou dobu platnosti této Smlouvy ve vlastnictví LP. 

 

III. Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Práva a povinnosti LP: 

1.1. LP se zavazuje zabezpečit komunikační a funkční připojení Koncových zařízení, 

umožňujících vstup do prostor CSAT na EKV systém (Instalaci) za podmínek dále v této 

Smlouvě uvedených, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 

1.2. LP se zavazuje provádět správu a servis Koncových zařízení tak, aby nebyl omezen 

provoz Koncových zařízení na dobu delší, než je nezbytně nutné k provedení Služeb.  
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1.3. Po ukončení každé jednotlivé instalace Koncového zařízení sepíší obě Smluvní strany 

Protokol o předání EKV systému a koncových zařízení do užívání CSAT (dále jen 

„Protokol“). K datu podpisu Protokolu oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

vzniká CSAT povinnost hradit smluvní cenu dle ustanovení článku IV. této Smlouvy. 

1.4. LP odpovídá za vady instalovaného EKV systému a Koncových zařízení zjevné, skryté i 

právní, které vykazuje v době jeho předání CSAT.  

1.5. LP prohlašuje, že je výlučným vlastníkem EKV systému a Koncových zařízení, že na něm 

neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s 

EKV systémem a Koncovými zařízeními podle této Smlouvy nakládat. Prohlašuje dále, že 

EKV systém a Koncová zařízení nemají žádné vady, které by bránily jejich řádnému 

užívání. 

 

2. Práva a povinnosti CSAT: 

2.1. CSAT je povinna hradit včas smluvní cenu za Instalaci, Nájem a Služby tak, jak je tato 

cena stanovena v  článku IV. této Smlouvy. 

2.2. CSAT je povinna se při využívání EKV systému a Koncových zařízení po organizačně-

technické stránce řídit pokyny oprávněných zaměstnanců LP a zabezpečit jeho užívání 

v souladu s těmito pokyny. 

2.3. CSAT se zavazuje EKV systém a Koncové zařízení řádně užívat dle pokynů oprávněných 

zaměstnanců LP.  

2.4. CSAT je povinna informovat LP o aktuálních telefonních číslech/číslu pracoviště, která 

bude moci LP kontaktovat v případě, že nastane porucha nebo potřeba opravy systému 

EKV nebo Koncových zařízení. 

 

3. Odpovědnost za škody a další ujednání: 

3.1 Škody vzniklé na instalovaném Koncovém zařízení v prostorech CSAT způsobené 

užíváním v rozporu s pokyny oprávněných zaměstnanců LP, které byly odpovědným 

zaměstnancům CSAT prokazatelně sděleny po dobu platnosti této Smlouvy, je CSAT 

povinna nahradit LP v plné výši. 

3.2 CSAT uhradí LP rovněž škody, které po dobu nájmu vzniknou na Koncovém zařízení 

v důsledku jednání třetích osob nebo zásahem vyšší moci.  

 

IV.  Cena plnění a platební podmínky  

1. CSAT se zavazuje uhradit LP za Nájem a Služby jednoho Koncového zařízení připojeného 

do systému EKV paušální cenu ve výši 1.500 Kč měsíčně (dále jen ,,Cena“). Přesný počet 

Koncových zařízení, za které je CSAT povinno platit Cenu dle této Smlouvy je blíže 

specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy. CSAT se zavazuje, že Cenu uhradí na účet LP, 

uvedený v záhlaví této Smlouvy (variabilním symbolem bude číslo této Smlouvy), a to vždy 

čtvrtletně zpětně.   

2. LP prohlašuje, že tato Cena a Poplatek odpovídá Ceníku služeb LP platnému ke dni, ve 

kterém nabyla tato Smlouva účinnosti. 

3. Všechny platby Ceny bude CSAT provádět na základě faktur vystavených LP a zasílaných 

CSAT na adresu uvedenou níže.  

4. Faktury budou splatné ve lhůtě 17 dnů ode dne vystavení. Faktury za Cenu budou 

vystavovány vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí zpětně.  Za období od data 



Smlouva evid. čísla LP, a. s.: 0230002346 

 - 4 - 

uzavření této Smlouvy do počátku prvního kalendářního čtvrtletí a za období do data 

ukončení této Smlouvy, pokud se nebude shodovat s kalendářním čtvrtletím, vystaví 

Poskytovatel Objednateli fakturu na toto zkrácené období v alikvótní výši nebo dobropis. 

5. Cena bude považována za uhrazenou připsáním částky odpovídající Ceně na účet LP 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě, že bude CSAT v prodlení se zaplacením 

jakékoliv faktury vystavené podle této Smlouvy, je LP oprávněna nárokovat uhrazení úroku 

z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení bez dotčení a omezení nároku LP na 

náhradu vzniklé škody v plné výši. 

6. Pokud bude CSAT v prodlení se splácením jakékoliv částky splatné podle této Smlouvy déle 

než 30 dnů, má LP právo ukončit tuto Smlouvu výpovědí s desetidenní výpovědní lhůtou, 

která začne běžet ode dne doručení písemné výpovědi CSAT. LP si vyhrazuje právo 

zpětvzetí zaslané výpovědi, pokud CSAT uhradí dlužné částky v průběhu výpovědní lhůty.  

7. CSAT má 5 dní na posouzení toho, zda je zaslaná faktura v pořádku a na její případné 

vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje a po 

doručení správně vystavené faktury začíná běžet doba nová. V případě, že CSAT fakturu 

vrátí, přestože faktura byla vystavena řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se 

nepřerušuje a pokud CSAT fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení. 

8. Cena je stanovena v korunách českých, bez daně z přidané hodnoty. LP i CSAT jsou členy 

téže skupiny registrované k DPH, Cena nepodléhá DPH. 

9. Adresa pro zasílání faktur je: 

 

Czech Airlines Technics, a.s. 

Centrální evidence faktur 

Jana Kašpara 1069/1 

160 08 Praha 6 

nebo elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu: cef.csm@csa.cz 

 

 

V. Doba trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  

2. Tuto Smlouvu je možné ukončit vzájemnou písemnou dohodou obou Smluvních stran k datu 

v ní uvedeném. 

3. Tuto Smlouvu může každá ze Smluvních stran vypovědět bez udání důvodů písemnou 

výpovědí, doručenou druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

Výpovědní lhůta s výjimkou případu článku IV. bodu 6. činí 2 měsíce a počíná běžet od 

prvního dne následujícího měsíce, ve kterém došlo k doručení písemné výpovědi druhé 

Smluvní straně. 

 

 

VI. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory se budou snažit vyřešit především 

smírnou cestou. V případě nenalezení smíru budou spory řešeny u soudu příslušného podle 

českých procesních předpisů. 

2. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž LP obdrží tři 

(3) vyhotovení a CSAT dvě (2) vyhotovení. 
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3. Veškeré dodatky k této Smlouvě, které tuto Smlouvu mění nebo doplňují, musí být 

provedeny pouze v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami 

oprávněnými jednat za Smluvní strany. 

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha číslo 1. „Seznam instalací řízených vstupů 

systému EKV“. 

5. Tato Smlouva a práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

6. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy se stanou neplatnými nebo 

nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. V takovém případě nahradí Smluvní strany takové 

neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem 

bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez 

zbytečného odkladu po požádání kterékoli ze Smluvních stran. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. 

 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 

podpisy 

 

V Praze, dne ………..…..   V Praze, dne …………  

     

 

 
 

………………………………  …………………………….. 

 Mgr. Pavel Haleš 

Letiště Praha, a. s.                                                   Czech Airlines Technics 

  předseda představenstva 

 

 

 

 

 …………………………….. 

 Ing. Andrea Techmanová 

 Czech Airlines Technics 

 místopředsedkyně představenstva 
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Příloha č. 1 

 

Smlouvy o obstarání služby – Seznam instalací řízených vstupů systému EKV 

 

 

 

1) lokalita Hangár F, 2.NP. chodba, čtečka č. 787   1 x měsíční poplatek 

2) lokalita Hangár F, hlavní vstup, čtečka č. 788   1 x měsíční poplatek 

3) lokalita Hangár F, vstup střed, čtečka č. 788a   1 x měsíční poplatek 

4) lokalita Hangár F, vstup západ, čtečka č. 788b   1 x měsíční poplatek 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  




