
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

DOSIP Servis s. r. o. 

Krahulov 37, 675 21 Okříšky 
IČ:27720713, DIČ: IČ:27720713 
C 54486 vedená u Krajského soudu v Brně 
zastoupená: Radek Mikuška - jednatel 
dále jako „Nájemce" 

a 

Město Trhové Sviny 

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 

IČ:00245551, D1Č:CZ0024S551 
Bankovní spojení: KB 
Číslo účtu: 2422231/0100 
zastoupená: Pavel Randa - starosta města 
dále jako „Podnájemce" 

článek 1. 
1.1. 

Podnájemní smlouvu o podnájmu movité věci: 
Číslo smlouvy: 

Nájemce prohlašuje, že má na základě nájemní smlouvy uzavřené s výlučným vlastníkem v 
nájmu movité věci: Měřící zařízení včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „Předmět 
podnájmu"). Nájemce dále prohlašuje, že je držitelem licence k software Dopravně správní 

agenda (přestupky) - SYDO Traffic OSA a je oprávněn poskytnout Podnájemci podlicenci 
k užívání tohoto software. 
Měřícím zařízením se pro účely této smlouvy rozumí 

a) dva kusy zařízení SYDO Traffic Velocity z nichž každé bude instalováno pro měření 
rychlosti vozidel v jednom nebo obou směrech jízdy. Jedná se o certifikované úsekové 
měření rychlosti vozidel (dále také „Měřič rychlosti"); 

b) CD nosič obsahující software Dopravně správní agenda (přestupky) - SYDO Traffic DSA 

Nájemce tímto poskytuje Podnájemci podlicenci k užívání software Dopravně správní 
agenda (přestupky) - SYDO Traffic DSA. Jedná se o software zpracovávající dopravní pře
stupky zaznamenané zařízením SYDO Traffic Velocity, jako měřičem úsekové rychlosti (dále 
také „Software"). Software je online napojen na Měřič rychlosti. Odměna za poskytnutí 
podlicence je dle dohody smluvních stran zahrnuta v nájemném dle této smlouvy. 

1.2. Předmět podnájmu je blíže specifikován v příloze č. 1. této Smlouvy, nazvané „Předmět 
podnájmu", která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
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článek 2. 
2.1. 

2.2 . 

2.3. 

článek 3. 

Nájemce touto Smlouvou přenechává Předmět podnájmu uvedený a specifikovaný v článku 
1. a příloze č. 1. této Smlouvy Podnájemci do podnájmu k dočasnému užívání a Podnájem

ce tento Předmět podnájmu do podnájmu přijímá a zavazuje se platit Nájemci nájemné. 

Nájemce se zavazuje předat Podnájemci Předmět podnájmu (jeho veškeré komponenty), 

včetně jejich součástí a příslušenství nejpozději do 90 dnů po podpisu této Smlouvy, a to 
v době od 8 hod do 16 hod na adrese sídla Podnájemce uvedené v záhlaví této Smlouvy. 
Podnájemce je povinen Předmět podnájmu v uvedené době od Nájemce převzít. Případnou 
montáž Předmětu podnájmu zajistí Nájemce, nebude-li dohodnuto jinak. 
Podnájemce je oprávněn užívat Předmět podnájmu pouze a výlučně k úsekovému měření 

rychlosti vozidel Městskou policií, a to v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, 
aby nedošlo k jeho poškození a nadměrnému znehodnocení. 

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku od uvedení Měřícího zařízení do provozu. O 
uvedení zařízení do provozu bude sepsán protokol podepsaný zástupci Nájemce a 
Podnájemce. 

3.2. Podnájemce je povinen vrátit Předmět podnájmu Nájemci nejpozději sedmý den po skonče
ní doby podnájmu dle odstavce 3.1. této Smlouvy. 

3.3. V případě hrubého porušení smlouvy ze strany Podnájemce je Nájemce oprávněn tuto pod
nájemní smlouvu vypovědět s tím, že výpovědní lhůta činí jeden týden a počíná běžet den 
následující po dni, kdy byla výpověď Podnájemci doručena. 

3.4 Pokud Podnájemce ani Nájemce jeden měsíc před ukončením této smlouvy písemně 

neoznámí druhé smluvní straně ukončení této smlouvy, automaticky se prodlužuje na další 
období 12měsíců, a to i opakovaně. Tato smlouva však automaticky zaniká současně se 
zánikem nájemní smlouvy uzavřené mezi Nájemcem a výlučným vlastníkem Předmětu 
nájmu. 

3.5 V případě schválení legislativní změny, kterou by bylo městské policii odebráno oprávnění 
měřit rychlost vozidel, smlouva automaticky zanikne ke dni účinnosti této legislativní změny. 

článek 4. 

4.1. Podnájemce se zavazuje, počínaje dnem převzetí Předmětu podnájmu, platit Nájemci za 
podnájem Předmětu podnájmu uvedený v čl. I. této Smlouvy nájemné. Nájemné bylo 
dohodnuto 

podnájmu Městem Trhové Sviny, · 

zařízení, které Podnájemce obdrží v souvislosti s provozem Předmětu podnájmu; Veškeré 
částky uvedené v této Smlouvě nebo jejích přílohách jsou uvedeny bez daně z přidané 
hodnoty, DPH v zákonné výši bude tedy Nájemcem připočtena. 

4.2. Podnájemce bude povinen předat Nájemci ke každému poslednímu dni v měsíci úplný pře
hled plateb vybraných pokut, které Podnájemce obdržel v souvislosti s provozem Předmětu 
podnájmu za daný kalendářní měsíc. Podnájemce je povinen předložit Nájemci k jeho žádosti 
veškeré doklady prokazující přijaté platby v souvislosti s provozem Předmětu podnájmu. 

4.3. Nájemné je splatné měsíčně, na základě faktur vystavených Nájemcem Podnájemci, a to 
nejpozději do data splatnosti uvedeném na předmětné faktuře, nikoliv však dříve než pátého 
dne měsíce následujícího po měsíci, za které se nájemné platí; na účet uvedený na předmět-
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né faktuře. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost nejméně pět 
dní. 

4.4 Jakékoli bezhotovostní platby dle této smlouvy se považují za zaplacené dnem připsání část
ky na účet věřitele. 

4.5 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Nájemce stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že podnájemce uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Podnájemcem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturo
vané nájemcem. 

článek 5. 

5.1. Podnájemce je povinen provádět běžnou údržbu Předmětu podnájmu a stav Předmětu pod
nájmu pravidelně kontrolovat; dojde-li k jeho poškození, je povinen o tom informovat Ná
jemce ihned poté, kdy vadu zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl. 

5.2. Podnájemce není oprávněn provádět na Předmětu podnájmu jakékoli změny nebo zásahy 

mimo běžné údržby Předmětu podnájmu. Zejména není Podnájemce oprávněn jakkoli zasa
hovat do Předmětu podnájmu, tím se rozumí například: zasahovat do vnitřku zařízení, de
montovat jednotlivé součásti, sejmout záruční plomby, připojovat zařízení na jiná napětí než 
ta, pro která je určena atd. Takové manipulace s Předmětem podnájmu se nikdy nepovažují 
za běžnou údržbu Předmětu podnájmu. 

5.3. Podnájemce je povinen oznámit Nájemci bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má 
provést/zajistit jejich provedení Nájemce. Při porušení této povinnosti odpovídá Podnájemce 
za škodu tím způsobenou. Podnájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu pod

nájmu, včetně případného odpojení Předmětu podnájmu v rozsahu nutném pro provedení 
oprav Předmětu podnájmu, které provádí Nájemce. 

5.4. Nájemce je povinen zajistit odstranění vnitřních i vnějších závad na pronajatém zařízení do 5 
pracovních dnů od nahlášení závady Podnájemcem Nájemci, nebude-li v závislosti na charak
teru závady mezi stranami sjednána jiná lhůta. V případě, že se na Měřícím zařízení vyskyt
nou závady vzniklé bez zavinění Podnájemce, které je povinen odstranit Nájemce a v daném 
měsíci bude Podnájemce odvádět ., poskytne Nájemce 
Podnájemci slevu na nájemném 1, kdy bude Mě-
řící zařízení mimo provoz, a to ode dne nahlášení závady Podnájemcem. 

5.5. Podnájemce je povinen neprodleně oznámit Nájemci veškeré skutečnosti, které by mohly 
mít vliv na znehodnocení Předmětu podnájmu. Při porušení této povinnosti odpovídá Podná
jemce za škodu tím způsobenou. 

5.6. Podnájemce se zavazuje užívat Předmět podnájmu pouze a výhradně v souladu s užíváním 
domluveným v této smlouvě. 

5.7. Podnájemce prohlašuje, že byl seznámen s Předmětem podnájmu, s návodem k jeho obsluze 
a s podmínkami platnými pro jeho provoz, které mu byly předány před podpisem této 
Smlouvy, což Podnájemce podpisem této Smlouvy potvrzuje. 

5.8. Podnájemce je oprávněn zajistit, že obsluha Předmětu podnájmu bude prováděna poučený
mi osobami, které budou k této činnosti oprávněny. Podnájemce je povinen seznámit veške
ré osoby, které budou zacházet s Předmětem nájmu s návodem k jeho obsluze a 
s podmínkami platnými pro jeho provoz. 

5.9. Nájemce bude poskytovat podnájemci technickou a poradenskou pomoc, a to ve lhůtě 48 
hodin od doručení požadavku Nájemci. 

5.10. Podnájemce je povinen pojistit Předmět podnájmu proti rizikům a pojištění udržovat po 
celou dobu podnájmu. 
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5.11. Nájemce je povinen provádět lx ročně ověření správnosti měřidla (Předmětu podnájmu), a 

to na své náklady a údržbu zařízení na vlastní náklady, včetně přenosu dat. 

článek 6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

článek 7. 

článek 8. 

Účastníci této Smlouvy sjednali smluvní úrok z prodlení, podle kterého bude-li Podnájemce 
v prodlení s placením nájemného dle článku IV. této Smlouvy, a/nebo i jiných plateb dle té

to Smlouvy, bude povinen zaplatit Nájemci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
Účastníci smlouvy dále sjednali dohodu o smluvní pokutě, podle které poruší-li Podnájemce 
svou povinnost uvedenou v odstavci 4.2. této Smlouvy a/nebo některou ze svých povin
ností uvedených v čl. V. této smlouvy, bude povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve vý
ši 10.000,- Kč (slovy: ,,desettisíc korun českých") za každé jednotlivé porušení těchto svých 
povinností. 
Účastníci smlouvy dále sjednali dohodu o smluvní pokutě, podle které poruší-li Podnájemce 
svou povinnost uvedenou v odstavci 3.2. této Smlouvy, bude povinen zaplatit Nájemci 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: ,,pěttisíc korun českých") za každý den prodlení 
s vrácením Předmětu podnájmu. 
Nájemce je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na které 

se vztahuje smluvní pokuta a zároveň je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující 
smluvní pokutu. 
V případě nedodržení termínu uvedení Měřícího zařízení do provozu se Nájemce zavazuje 
uhradit Podnájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: ,,pěttisíc korun českých") za 
každý započatý den prodlení, ledaže Nájemce prokáže, že prodlení nebylo jím zaviněné. 
V případě nedodržení termínu odstranění vady na Měřícím zařízení se Nájemce zavazuje 
uhradit Podnájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: ,,pěttisíc korun českých") za 
každý započatý den prodlení, ledaže Nájemce prokáže, že prodlení jím nebylo zaviněno. 

7.1 Dle dohody Smluvních stran představuje ujednání o nájemném za Předmět podnájmu 
obsažené v čl. 4 této smlouvy součást obchodního tajemství Nájemce a Podnájemce se tím
to zavazuje zajistit utajení tohoto ujednání. 

8.1. V případě zániku této Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou Smluvní strany povinny vypořádat 
si vzájemné nároky z této Smlouvy do 30 dnů od zániku Smlouvy. V případě, že k zániku té

to Smlouvy dojde v průběhu některé z realizovaných činností dle této Smlouvy, jsou Smluv
ní strany povinny postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody. 

8.2. Pokud by se z jakéhokoli důvodu kterékoliv ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo 

nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na 
platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho ob
sahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního ob
sahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo nevymaha
telným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby 
byl zachován původní záměr Smlouvy. 

8.3. Tato Smlouva, právní a závazkové vztahy touto Smlouvou založené a z ní plynoucí se řídí 

právním řádem České republiky a NOZ. Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomi toho, 
že by tato dohoda směřovala ke zhoršení jejich právního postavení. 
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8.4 . Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s ko nečno u 

platností obecnými soudy České republiky. 

8.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě, svobod

ně a v dobré víře. Smluvní strany rovněž výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako 
podn ikatelé při svém podnikání ve smyslu ustanovení§ 1797 NOZ/ resp. při zabezpečování 
veřejných potřeb. 

8.6. Smluvní strany na sebe berou, každá zvlášť za sebe, nebezpečí změny okolností ve smysl u 
ustanovení§ 1765 odst. 2 NOZ. 

8.7. Smluvní strany prohlašují, že adresou pro doručování jsou adresy uvedené u nich uvedené v 
záhlaví této Smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení 
však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost adresovanou na adresu pro doručení vrátí 
jako nedoručenou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě , nebo ji odmítl 
převzít, či se na adrese pro doručování již nezdržuje, či z jakéhokoliv jiného důvodu. Za den 
doručení se v takovém př ípadě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní 
straně. Adresu pro doručován í jsou smluvní strany oprávněné změnit, a to písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. Doručovat lze i do datové schránky. 

8.8. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každá ze 
Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Podpisem obou Smluvn ích stran nabývá tato 
Smlouva platnosti a účinnosti. 

8.9. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsané opráv
něnými zástupci obou Smluvních stran. 

8.10. Smluvní strany nesmí postoupit pohledávky ze Smlouvy nebo jen některé z nich nebo jejich 
část bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany nesmí po
stoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části t řetí osobě bez předchozího pí

semného souhlasu druhé smluvní strany. 
8.11. Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1: Předmět podnájmu 

Nájemce 

Servis s.r.o. 
Krahulov 37 

675 21 Okříšky 
713 

Trhových Svinech 

Podnájemce 

MĚSTO TRHOVÉ SVINY 
Žižkovo náměstí 32 
374 01 Trhové Sviny 

IČ: 00245551, DIČ: CZ00245551 
-1· 
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Příloha č. 1 

Rozsah dodávky Podnájemcem 

Číslo a název položky 

1. Měřící zařízení - úsekové měření 

2. Zaměření úseku 

3. Instalace 

4. DSA systém 

S. Ověření úsekoměru 

Technické specifikace zařízení 

Informační systém musí být minimálně schopen: 

Přijmout naměřená a zjištěná data ze zařízení 

Ochránit veškerá data před přístupem nepovolaných osob 

Dlouhodobě uchovávat, zpracovávat a chránit veškerá data 

Počet 

2 

2 

2 

1 

2 

Splňovat požadavky vyplývající z obecně platných norem pro informační systémy veřejné 
správy 

Komunikovat se spisovou službou (načtení čísla spisu, čísla jednacího, aplikace všech ulože
ných a vygenerovaných dokumentů apod.) 

Generovat tištěné výstupy nutné k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu průběhu správního 
řízení podle typu přestupku a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy zejména 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
v platném znění, a k podání vysvětlení+ doručenky, doklad o blokové pokutě, příkaz k úhradě 
pokuty pro příkazní doručenky, rozhodnutí, příkaz k udělení pořádkové pokuty, doklad o spá
chaném přestupku pro ORP příslušné podle místa bydliště řidiče, exportní soubor do pohle
dávkového systému apod.) 

Umožnit efektivní způsob þÿ�z�t�o�t�o�~�H�o�v�á�n�í� provozovatelů vozidel, resp. pachatelů (hromadné 
elektronické dotazy do centrálního registru vozidel) 

Umožnit vedení společného řízení 

Sledovat datum doručení a nabytí právní moci dokumentu 
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Umožnit hromadné generování dokumentů, jejich tisk i odeslání 

Evidovat zaplacené pokuty, komunikovat s pohledávkovým systémem 

Evidovat pohledávky vzniklé z titulu nezaplacených pokut a generovat výstupy pro potřeby 
exekučního řízení 

Systém bude schopen importovat elektronicky přestupky od PČR 

Systém bude kompatibilní se systémem PČR (Lotus Notes) pro import dopravních přestupků 
a dopravních nehod 

Systém bude þÿ�u�m�o�~�H�o�v�a�t� napojit na CRV - dávková lustrace vozidel 

Systém bude obsahovat moduly obecného správního řízení 

Systém bude obsahovat modul odnímání a vracení řidičského oprávněni 

Systém bude obsahovat modul schvalování motorových vozidel 

Možnost vkládání externích a interních dokumentů do jednotlivých elektronických þÿ�s�p�i�s�o�,� 
možnost sledovat stav dokumentů, řízení, dohled a upozornění na termíny /nabytí právní mo
ci) plánování jednání 

Evidence dopravních přestupků - generování přehledů  o stavu řešení přestupků a statistik 
registrovaných přestupků = automatizované vytváření přehledu dlužníků a pohledávek na zá
kladě přehledu zaplacených pokut, možnost generování dalších souvisejících dokumentů (mi
nimalizace rutinní práce) 

Zálohování a archivace spisů v aplikaci v souladu se správním a spisovým řádem 

Přístup k informačnímu systému musí být zajištěn prostřednictvím standartního PC a běžného 
internetového prohlížeče nebo jiného programového vybavení poskytnutého zadavatelem 

Při provozu aplikace (informačního systému) i v rámci její údržby musí s daty být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 1 O 1/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

Možnost vyhledání odcizených vozidel dle RZ, a to jak v on-line přístupu tak i v archivu 
uchovaných záznamů 

Možnost vyhledání manuálně zadané RZ, a to jak v on-line přístupu tak i v archivu uchova
ných záznamů 

Možnost nastavení rychlostních limitů 

Technické a funkční požadavky na měřící zařízení a SW 

Měřící zařízení musí splňovat níže uvedené technické parametry: 

Musí mít platný Certifikát o schválení typu media (potvrzení uchazeč přiloží k nabídce) 

Musí být schopno zdokumentovat přestupek i za zhoršených povětrnostních podmínek nebo 
v noci, a to včetně registrační značky vozidla a řidiče vozidla 

Musí být schopno zadokumentovat přestupek tak, aby byla zaznamenána registrační značky 
vozidla i tvář řidiče, jak u osobních, tak u nákladních vozidel, a to pro rychlost do 200km/hod 

Musí být schopno pořídit záznam o měření rychlosti 

Musí být schopno prokazatelně identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam pořízen 
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Při umístění na pozemních komunikacích s více jízdními pruhy, musí být použité měřicí zaří
zení schopno sledovat až tři jízdní pruhy v jednom směru a určit směr jízdy vozidel 

Veškerá naměřená data musí být přenesena pouze pomoci zabezpečených bezdrátových pře
nosů 

Po zaznamenání přestupku musí zařízení v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečné
ho úložiště 

Zařízení musí být schopno trvalého provozu v režimu 7/24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) při 
zachování průkazné kvality naměřených dat 

Stabilní zřízení nesmí být detekovatelné antiradarem 

Zřízení musí mít modul pro kategorizaci vozidel (minimálně 4 kategorie) 

Zařízení musí mít S W dopravně inženýrského pracoviště pro zpracování pořízených doprav
ních dat 

Zařízení musí být napojeno na zátěžovou mapu města, kde budou zobrazena dopravní data. 
obrázky v základním rozlišení a predikce dopravy od 5 minut až na jednu hodinu 

Zařízení bude nahrávat prostor měřeného úseku a následně ukládat min. 7 dní v plném rozli
šení, s ohledem na možnou dokumentaci pro potřebu PČR 30 dní ukládat fotky vozidel pro 
možné následující zpracování na PČR 

Generovaný doklad o měření musí min. obsahovat: 
Číslo dokladu 
Předmět měření 

Datum a čas měření 
Typ použitého měřidla 
Případně okolnosti ovlivňující měření 

Přílohou dokladu o měření musí být obrazový záznam pořízený digitální kamerou. která je 
součástí zařízení. Obrazový záznam musí dokumentovat zejména 
Dopravní situaci /vozidla v prostoru, dodatková fotografie z místa instalace 
Rychlost vozidla 
Datum a čas 
Číslo záznamu 
Jízdní pruh 
Detail RZ vozidla 
Detail řidiče vozidla 
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