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Servisní smlouva č. 775SC/18/04/24 
o provádění komplexní technické péče 

 
 

článek I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Okresní soud ve Vyškově 
se sídlem: Kašíkova 28, 682 01  Vyškov  
jejímž jménem jedná: JUDr. Mgr. Aleš Vylam, předseda soudu  
IČO: 00025160 
DIČ: nejsme plátci DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen objednatel) na straně jedné  
 
 
a 
 
PCS spol. s r.o. 
sídlo: Na Dvorcích 122/18, 140 00 Praha 4  
IČ: 00571024 
DIČ: CZ00571024 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, 
vložka 527 
zastoupená: Ing. Richardem Ecksteinem, jednatelem 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel) na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
ve smyslu ustanovení § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto Servisní smlouvu o provádění komplexní technické péče (dále jen smlouva): 

 
 

článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění komplexní technické péče pro zařízení objednatele: 
- průchozí detektor kovů Metor 6M     v.č  6M1430056 
- zavazadlový rentgen Rapiscan 618XR    v.č. 6140112 
v objektu Kašíkova 28, Vyškov 

 
za podmínek dohodnutých smluvními stranami v této smlouvě. 
 

2. Komplexní technická péče o zařízení bude poskytována v tomto rozsahu: 
a) provádění servisních prohlídek jedenkrát ročně, vč. měření vyzařování rtg záření v okolí 

zařízení, 
b) technická podpora a servis při závadách zařízení, oprava závad zařízení. 

(dále také „komplexní technická péče“). 

 

3. Zhotovitel je povinen řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provádět pro objednatele 

dohodnutou komplexní technickou péči specifikovanou v předchozím odstavci v rozsahu 
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minimálně určeném výrobcem, platným právním předpisem, pokud nebude mezi stranami 

dohodnuto jinak. 

4. Objednatel se zavazuje za provedení komplexní technické péče, zaplatit částku sjednanou 
a uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

 

článek III. 

Místo plnění 

1. Místem plnění objednávek realizovaných v rámci této smlouvy je budova využívaná           
Českou republikou – Okresním soudem ve Vyškově na  adrese: 

Kašíkova 28, 682 01   Vyškov 

 

článek IV. 

Cena plnění 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel zajistí pro objednavatele komplexní 
technickou péči v rozsahu varianty C z nabídky předložené zhotovitelem. Nabídka je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. 

2.  Za komplexní technickou péči dle článku II. odst. 2, písm. a) bude zhotovitelem 
účtována objednateli roční paušální částka ve výši 12 160 Kč (slovy dvanáct tisíc sto 
šedesát korun) bez DPH včetně dopravného. Dohodnutá cena je cenou konečnou, 
zahrnuje veškeré související náklady dodavatele včetně nákladů za dopravu. 

3.  Za servis při závadách zařízení dle článku II. odst. 2 písm. b) bude zhotovitelem 
účtována objednateli dohodnutá cena v základní sazbě, která činí 1 280,- Kč za hodinu 
technické péče a cena dopravného, která činí 16,- Kč/km (bez DPH).  

4. Mimo pracovní dobu, která je zhotovitelem stanovena v pracovní dny mezi 8.00 – 
16.00 hod., budou základní sazby dle článku IV. odst. 3 provádění technické péče 
dle článku II. odst. 2, písm. b) navýšeny o 50%. 

5. Ve dnech pracovního volna, dnech pracovního klidu a během státních svátků budou 
základní sazby dle článku IV. odst. 3 provádění technické péče dle článku II. odst. 
2, písm. b) navýšeny o 100%. 

6. Dohodnuté ceny jsou ceny konečné, zahrnují veškeré související náklady dodavatele. 
Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny DPH, a to ve formě dodatku 
ke smlouvě. 

 

 

 

článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel zajistí potřebnou a dohodnutou komplexní technickou péči pro objednatele 
v souladu s dohodnutými podmínkami dle varianty C Přílohy č. 1 – nepřetržitě 
(24hod/7dní/365dnů za rok), prostřednictvím telefonního čísla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel se zavazuje, že primární zásah servisního technika proběhne dle varianty C 
Přílohy č. 1 – následující pracovní den od nahlášení servisního požadavku na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Zhotovitel se zavazuje, že dle varianty C Přílohy č.1 – v případě vzniku závady na zařízení 
budou práce servisního technika a cestovní náklady poskytovány se slevou 25%. 
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4. Kontaktní osoby objednatele: 

Bc. Markéta Medková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v případě jeho nepřítomnosti:  
Hana Mazalová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí, dodrží obecně závazné předpisy a ustanovení smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen výsledek své činnosti předkládat oprávněné osobě objednatele – 
bezpečnostnímu řediteli, v případě jeho nepřítomnosti jeho pověřenému zástupci. 

7. Zhotovitel objednateli odpovídá za kvalitu, jakost, všeobecnou i odbornou správnost 
poskytovaných prací při poskytování komplexní technické péče, za dodržování čs. norem 
a předpisů při používání technických prostředků, materiálů a dalších věcí používaných při 
poskytování sjednaných prací. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování interních pokynů, směrnic, provozních, technických a 
bezpečnostních podmínek objednatele, podmínek pohybu pracovníků v prostorách a 
zařízení objednatele. 

9. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost objednatele, pokud je nutná pro splnění 
dohodnutých závazků vyplývajících z této smlouvy a pokud ji lze spravedlivě požadovat. 

10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou ke splnění jeho 
závazku, zejména mu umožnit přístup k zařízení, na kterém bude provedena komplexní 
technická péče. Objednatel je povinen určit odpovědnou osobu, která překontroluje 
provedení komplexní technické péče, a toto potvrdí dohodnutým způsobem. 

11. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné a 
včasné provádění komplexní technické péče. V rámci této součinnosti objednatel:  

 Zajistí servisním pracovníkům zhotovitele (dále jen pracovníci) přístup do prostor 
výkonu jejich činnosti. Pracovníci zhotovitele se musí vždy při vstupu do budovy 
podrobit kontrole a evidenci provedené justiční stráží.  

 Poskytne vedoucím pracovníkům zhotovitele informace potřebné k zajištění 
bezpečnosti práce na místech, kde se budou pracovníci v průběhu své činnosti 
pohybovat. 

  

 Umožní příjezd servisního vozu k dotčenému objektu za účelem vyložení a 
naložení komponentů zařízení, nářadí a potřebných pracovních pomůcek. Bude-li 
to vyžadovat rozsah a délka prací zhotovitele, zajistí pro potřeby zhotovitele 
přiměřenou uzamykatelnou místnost, nebo jiný způsob zajištění jeho komponentů 
a zařízení. 

článek VI. 

Platební podmínky, fakturace 
1. Platby za provedení komplexní technické péče budou hrazeny na základě daňového 

dokladu (faktury). Fakturace jednotlivých činností bude prováděna vždy po jejich 
dokončení. Podkladem pro vystavení faktury je oboustranně odsouhlasený výkon 
práce, který je nedílnou součástí příslušné faktury.  
  

2. Faktury budou vystavovány v Kč a musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za předpokladu, že faktury 
nebudou obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedených zákonných 
ustanoveních, objednatel může takto vystavené faktury vrátit zhotoviteli ve lhůtě jejich 
splatnosti, aniž by se dostalo do prodlení se splatností, přičemž nová lhůta splatnosti 
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začne běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury na 
objednateli. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s platbou fakturované 

částky za provedené práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
podle občanského zákoníku, v platném znění. 
 

4. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Dnem úhrady faktury 
se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

článek VII. 

Záruky, sankce, smluvní pokuty 

1. Na práce provedené pro objednatele na základě této smlouvy, poskytuje zhotovitel 
záruku po dobu 12 měsíců, na náhradní díly 24 měsíců, počínaje dnem převzetí prací 
objednatelem.  

2. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu prací při provedení 
komplexní technické péče okamžitě při jejich zjištěních, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů ode dne provedení komplexní technické péče, nebo doby, kdy tak mělo 
být provedeno. Zhotovitel je povinen do 48 hod. od nahlášení bezúplatně odstranit 
právem reklamovanou vadu provedení komplexní technické péče na bezpečnostních 
systémech. Při nedodržení lhůty 48 hod je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy, zavazuje se s nimi nakládat jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství. 

 
4. Poruší-li zhotovitel povinnost zachovávat mlčenlivost podle předchozího článku, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i tehdy, 
jestliže porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost nezavinil. Smluvní pokuta se 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé objednateli proto, že zhotovitel porušil 
povinnost zachovávat mlčenlivost sjednanou v této smlouvě.  

 
 

článek VIII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

 
 

článek IX.  
Trvání a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.  

 
 
2. Tato smlouva zanikne: 

a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
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c) výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena 
druhé smluvní straně, 

d) odstoupením od smlouvy. 
 

3. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech stanovených touto smlouvou a 
v případech porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského 
zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:  

a) bude-li zhotovitel opakovaně (více než 3x) v prodlení s poskytnutím komplexní 
technické péče po dobu delší než 2 kalendářní dny, 

b) bude-li dílčí poskytnutí komplexní technické péče vykazovat opakující se 
vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany buď výskyt jedné vady 
nejméně dvakrát, nebo výskyt více druhů vad, překročí-li počet reklamací tři 
případy. Jednou vadou, resp. jedním případem reklamace se rozumí vada, 
resp. reklamace vady jednoho druhu v rámci jedné dílčí komplexní technické 
péče.  

 
4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
5. Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických 

osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu 
změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

článek X.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu písemně informovat a společně podniknout kroky k jejich 
překonání. 

  
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran 

ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každý z 

účastníků obdrží dvě vyhotovení. 
 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 
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účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
 

7. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. 
 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Servisní smlouva - varianty 
 

 
 

 

Ve Vyškově dne 27. dubna 2018 V Praze dne 30. dubna 2018 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

 

………………………………………                  .......................................................  

         JUDr. Mgr. Aleš Vylam                                 Ing. Richard Eckstein    

    předseda Okresního soudu                                         jednatel společnosti 

               ve Vyškově                                    
 
 

 
 

 

 


