
Servisní smlouva 

I. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zeppelin CZ s.r.o. 
se sídlem Lipová 72, 251 70 Modletice 
zastoupená Petrem Grünthalem a Ing. Tomášem Jedličkou, na základě plné moci 
IČ: 18627226, DIČ: CZ18627226 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na veřejnou zakázku s názvem „Servisní služby pro Energocentrum NZ2 (CAT GEP 1650 kVA + CAT UPS 
1000 kVa) (2. vyhlášení)“ tuto servisní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby spočívající 
v provádění profylaktických prohlídek a odstraňování vad 1 ks CAT GEP 1650kVA a 1 ks CAT UPS 
1000kVA (dále jen „soustrojí“) v prostorách v sídle objednatele a poskytování dalších služeb 
uvedených ve smlouvě. 

2) Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele (u)hradit za řádné a včasné poskytování služeb 
(dle odst. 1) poskytovateli cenu za podmínek uvedených ve smlouvě. 

3) Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý z hlediska požadavků platných a účinných právních 
předpisů poskytovat služby ve smlouvě uvedené. 

4) Je-li ve smlouvě použit termín „servisní zásah“, rozumí se jím zejména provádění profylaktických 
prohlídek a odstraňování vad soustrojí dle čl. III. a IV. smlouvy. 

III. Provádění profylaktických prohlídek soustrojí 

1) Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele profylaktické prohlídky soustrojí, a to jednou 
ročně, nejdříve 360 dní po předchozí profylaktické prohlídce (poslední před uzavřením smlouvy 
proběhla dne 17. 11. 2016). 

2) Profylaktická prohlídka soustrojí musí zahrnovat následující výměny spotřebního materiálu 
a některých dílů soustrojí: 

a) olejové, palivové a vzduchové filtry a motorový olej CAT GEP 1650kVA, 
b) vzduchové filtry CAT UPS 1000kVA (jednou za 2 roky), 
c) výměna oleje ve vakuové pumpě CAT UPS 1000kVA, 
d) výměna baterie CAT GEP 1650 KVa (nejméně jednou za 3 roky). 

3) Poskytovatel se po každé provedené profylaktické prohlídce zavazuje vypracovat protokol o jejím 
provedení a jedno jeho vyhotovení nejpozději do 3 dnů od provedení prohlídky předat objednateli. 
Přílohou protokolu musí být záznam o provozuschopnosti soustrojí dle zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Profylaktická prohlídka se považuje za řádně provedenou dnem podepsání protokolu ze strany 



objednatele. 

5) Vlastnické právo k náhradním dílům a spotřebnímu materiálu dodaným poskytovatelem 
objednateli při provádění profylaktické prohlídky přechází okamžikem podpisu protokolu 
o provedení profylaktické prohlídky ze strany poskytovatele na objednatele. 

IV. Odstraňování vad 

1) Poskytovatel se zavazuje zajišťovat odstranění vad soustrojí. 

2) Objednatel je v případě vady soustrojí povinen tuto nahlásit poskytovateli e-mailem  
na XXXXXXXXXX. Objednatel je zároveň povinen uvést typ a umístnění soustrojí, jehož vadu 
nahlašuje, a dále popis vady. 

3) Poskytovatel je povinen nastoupit k odstranění vady do 36 hodin od nahlášení vady poskytovateli, 
pokud se strany nedomluví jinak, a do 48 hodin od nahlášení vady je povinen předložit objednateli 
cenovou nabídku na odstranění vady. V případě odsouhlasení cenové nabídky ze strany 
objednatele je poskytovatel povinen vadu odstranit do 36 hodin od odsouhlasení cenové nabídky 
poskytovatelem v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě objednatele nebo 
poskytovatele, pokud se strany nedomluví jinak. V případě, že poskytovatel prokáže objednateli, že 
je nutné dodání náhradního dílu ze zahraničí, není poskytovatel v prodlení, odstraní-li vadu 
do 48 hodin od odsouhlasení cenové nabídky poskytovatelem, pokud se strany nedomluví jinak. 
Poskytovatel není v prodlení po dobu, po kterou umožní objednateli namísto vadného CAT GEP 
1650kVA či CAT UPS 1000kVA využívat mobilní náhradní zdroj s výkonem minimálně 66 kW. 

4) Po odstranění vady je poskytovatel povinen předat objednateli servisní výkaz, ve kterém bude 
specifikována vada, způsob a čas jejího odstranění. V případě, že objednatel nebude s obsahem 
servisního výkazu souhlasit, je oprávněn vznést k servisnímu výkazu své připomínky. Poskytovatel 
je povinen se k těmto vyjádřit nejpozději do 2 dnů ode dne jejich doručení. V případě, že 
poskytovatel tyto připomínky akceptuje nebo v případě marného uplynutí uvedené doby, se 
servisní výkaz považuje za odsouhlasený ve znění připomínek objednatele. V případě, že 
připomínky objednatele poskytovatel neakceptuje, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální 
součinnost, aby došlo ke shodě. Neposkytnutí součinnosti se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5) Vada soustrojí se považuje za odstraněnou dnem, hodinou a minutou podpisu servisního výkazu 
pověřenou osobou objednatele dle čl. VI. odst. 5) smlouvy, ze kterého bude vyplývat, že byla vada 
odstraněna. 

6) V případě, že při provádění odstraňování vad poskytovatel objednateli dodá náhradní díly či 
spotřební materiál, okamžikem podpisu servisního výkazu ze strany objednatele dochází 
k přechodu vlastnického práva na objednatele. 

7) V případě, že bude zjištěna nutnost výměny: 
a. klínových řemenů CAT GEP 1650 KVa, 
b. čidla tlaku oleje CAT GEP 1650 KVa, 
c. čidla teploty vody CAT GEP 1650 KVa, 

zavazuje se ji poskytovatel provést do 72 hodin od nahlášení vady objednatelem či od zjištění vady 
poskytovatelem. Cena výměny (včetně náhradních dílů a spotřebního materiálu) je zahrnuta 
v ceně dle čl. VII. odst. 1) smlouvy. 

8) V případě, že bude zjištěna nutnost výměny keramických ložisek CAT UPS 1000kVA, zavazuje se 
poskytovatel tuto výměnu provést do 72 hodin od nahlášení vady objednatelem či od zjištění vady 
poskytovatelem. Cena výměny (včetně vlastních ložisek) je zahrnuta v ceně dle čl. VII. odst. 1) 
smlouvy; v případě, že by se však jednalo o výměnu realizovanou v době kratší než 4 roky 
od poslední výměny, postupuje se dle čl. IV. odst. 2) – 6) smlouvy. 

V. Práva a povinnosti poskytovatele 

1) Poskytovatel se zavazuje, že služby bude provádět tak, aby nedošlo v důsledku jejich provádění 
k narušení činnosti třetích osob či objednatele v místě provádění a aby těmto osobám a objednateli 
v důsledku činnosti poskytovatele nevznikla škoda. 



2) Poskytovatel se zavazuje před zahájením poskytování jakékoli služby uvědomit o svém příchodu 
pověřené osoby objednatele. 

3) Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby dle smlouvy (zejména odstraňování vad a odbornou 
údržbu soustrojí) na pracovišti objednatele v době od 7.00 do 20.30 hod., pokud se strany 
nedomluví jinak. 

4) Poskytovatel se zavazuje používat při poskytování služeb dle smlouvy výhradně svoje vlastní 
zařízení, jako např. měřicí techniku a spotřební materiál. 

5) Poskytovatel se zavazuje po dobu provádění průběžné údržby zajistit napájení elektrických 
obvodů objednatele mobilním náhradním zdrojem s výkonem minimálně 66 kW. 

6) Poskytovatel je povinen poskytovat služby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
Poskytovatel je dále povinen poskytovat včas objednateli veškeré informace týkající se předmětu 
smlouvy potřebné k tomu, aby na straně objednatele nedošlo nebo nedocházelo k porušování 
právních předpisů. 

7) Poskytovatel je v případě potřeby výměny některého z dílů soustrojí povinen použít výhradně 
originální náhradní díly výrobce soustrojí. 

8) Poskytovatel nenese odpovědnost za poškození zdraví lidí nebo poškození soustrojí, pokud: 
- jsou objednatelem provedeny změny nebo opravy nebo jsou použity náhradní díly 

a procedury, které nejsou v souladu s instrukcemi výrobce soustrojí nebo pokud jsou 
objednatelem odstraněna nebo změněna bezpečnostní označení; 

- je zařízení používáno k jiným účelům, než k jakým je určeno; 
- nejsou prováděny pravidelné kontroly a údržba min. v rozsahu stanoveném výrobcem a dané 

smlouvou z důvodů na straně objednatele; 
- nejsou objednatelem dodržovány bezpečnostní instrukce a pravidla stanovená výrobcem pro 

bezpečné použití soustrojí; 
- je servis soustrojí prováděn jinými osobami než poskytovatelem; 

- obsluha není instruována pro práci se soustrojím nebo nerespektuje instrukce k používání; 

- k poškození soustrojí došlo vlivem vyšší moci či jinými právními důvody vylučujícími 
odpovědnost poskytovatele (živelná pohroma, požár, sabotáž apod.). 

VI. Práva a povinnosti objednatele 

1) Objednatel se zavazuje, že bude používat soustrojí v souladu s návodem k obsluze. 

2) Objednatel se zavazuje, že bude provádět veškeré servisní zásahy na technice prostřednictvím 
poskytovatele. V případě prodlení poskytovatele přesahující 72 hodin je však oprávněn provést 
servisní zásah prostřednictvím jiného poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel 
objednateli náklady související s odstraněním vady uhradit, a to do až výše v daném místě a čase 
obvyklé ceny. 

3) Objednatel se zavazuje, že po celou dobu servisního zásahu na soustrojí zajistí přítomnost 
pověřené osoby a poskytne dokumentaci související s provozem soustrojí. 

4) Objednatel se zavazuje zajistit, aby soustrojí bylo v termínu, ve kterém poskytovatel oznámí 
objednateli, že se dostaví k servisnímu zásahu, připraveno k jeho provedení. 

5) Pověřenou osobou objednatele pro účely článku IV. odst. 5), článku V. odst. 2) a článku VI. odst. 3) 
smlouvy je vedoucí Provozního oddělení, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX, příp. jím sdělená jiná osoba. 

VII. Cena plnění a platební podmínky 

1) Za poskytování služeb dle čl. III. a IV. odst. 7 a 8 smlouvy se sjednává cena 672 500 Kč bez DPH / 
rok.  

2) Cena dle odst. 1) bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavované poskytovatelem 
čtvrtletně (každá z plateb ve výši ¼ roční ceny), a to vždy 5. kalendářního dne čtvrtletí, za které je 
cena hrazena. Datem zdanitelného plnění bude vždy první den daného čtvrtletí, za které má být 
cena uhrazena. Cena je splatná do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Cena za odstranění 
vad dle čl. IV. odst. 2) – 6) bude hrazena na základě faktury vystavené po uskutečnění zdanitelného 
plnění se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 



3) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo 
náležitosti dohodnuté ve smlouvě, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li 
jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Po doručení řádně 
vystaveného daňového dokladu začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti. 

4) DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5) Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“), nebo bude-li na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu 
s § 109 odst. 2) písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit 
část ceny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného 
správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného 
plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny za uhrazenou. 

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1) Záruka na dodané náhradní díly a materiál vyplývá ze záruky, kterou poskytuje jejich výrobce, 
minimálně však činí 6 měsíců od data jejich dodání. 

2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným používáním, neodborným zásahem nebo chybou 
obsluhy. 

3) Záruka na provedenou práci je poskytována na dobu 6 měsíců od provedení opravy dané vady. 
Požadavek na záruční opravu lze uplatnit pouze v případě, že se v době záruky na opravu vyskytne 
stejná vada a současně je její příčina totožná s původní příčinou vady. 

IX. Sankce 

1) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. VII. smlouvy o více než 30 kalendářních dnů 
je objednatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb. Pro výpočet je rozhodná cena bez DPH. 

2) V případě prodlení poskytovatele s provedením profylaktické prohlídky soustrojí smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3) V případě prodlení poskytovatele s nástupem k odstranění vady, s předložením cenové nabídky 
na odstranění vady či s odstraněním vady soustrojí je poskytovatel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. 

4) Poskytovatel je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli do 10 dnů počítaných ode dne 
doručení jejího vyúčtování poskytovateli. 

5) Zaplacení jakékoli z výše uvedených smluvních pokut se nedotýká nároku objednatele na náhradu 
škody do výše 50 000 000 Kč. 

X. Ostatní ujednání 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv (smlouvy.gov.cz) a uzavírá se na dobu neurčitou. 

2) Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno. 

3) V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními 
příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravujícími smlouvu o dílo. 

4) Podmínky smlouvy přesahují svou povahou dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti 
a účinnosti až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

5) Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran podepsaných dodatků ke smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 
jako dodatky smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. 



6) Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních 
stran, přičemž výpovědní doba je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

7) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním 
úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

8) Poskytovatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9) Poskytovatel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Poskytovatel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění 
kontroly maximální součinnost. Poskytovatel je zároveň povinen zavázat své subdodavatele, aby 
tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění 
kontroly maximální součinnost. 

10) Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou. 

11) Smluvní strany se v souladu s § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

12) Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 
a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy 
nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv 
ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

13) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Brně dne 6. 11. 2017 V Praze dne 30. 10. 2017 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
za objednatele za poskytovatele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Petr Grünthal 
ředitel Masarykova onkologického ústavu prodejce služeb a ND 
 
 
 
 
 __________________________ 
 za poskytovatele 
 Ing. Tomáš Jedlička 
 ředitel divize ES 
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