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Zápis ze schůze výboru 
 
Datum: 07.10.2013 
 
Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil 
Omluven: K. Polák 
 
Zápis vytvořila: M. Třísková 
 
Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo 
 

Body jednání: 

1. Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman 

� J.S.Marek se zdržel hlasování. 

2. Volba zapisovatele jednání výboru – Michaela Třísková 

� S návrhem všichni souhlasili. 

3. Volba ověřovatele zápisu jednání výboru – Tomáš Moudrý 

� S návrhem všichni souhlasili. 

4. Další jednání výboru se uskuteční v pondělí 21.10.2013 18:30 v Pizzerii Rotundo 

� S návrhem všichni přítomní souhlasili. 

5. Diskuse k situaci s předčasně vypovězenou smlouvou na domovníka. Do budoucna je nutné zajistit 

nejdříve nového dodavatele a až následně vypovědět stávající smlouvu. 

6. Výbor SVJ schvaluje změnu z usnesení z 11.9.2013: původní úkol 14. se mění na "pokusí se zařídit 

získání smlouvy na poskytování právní pomoci od Mgr. Ing. Drobného", původní úkol 11. se nevztahuje 

na K.Poláka, minulého úkolu 18. "poptat alternativní nabídku na servis výtahů po předložení stávající 

smlouvy J.S.Markem.“ 

� J. S. Marek: 

i. nesouhlasil s částí usnesení „…původní úkol 11. se nevztahuje na K. Poláka…“, neboť 

dle vyjádření K. Poláka do emailu výboru nechce svoji fotku zveřejnit z osobních 

důvodů, ač úkol byl zadán všem. Návrh formulace: „K. Polák k minulému úkolu č. 11 

uvedl do emailu, že si nepřeje zveřejnit svoji fotografii z osobních důvodů.“. 

� K tomuto návrhu se nikdo jiný nevyjádřil. 

ii. nesouhlasil s částí usnesení „… po předložení stávající smlouvy J. S. Markem“ v bodu 

minulého úkolu 18., neboť smlouva o výtazích byla K. Polákovi byla již zaslána 

v elektronické podobě dne 04.10.2013 v 10:58 a to na adresu výboru (tedy všem vč. 

K. Poláka). 

� Předsedající navrhl uvést toto jako zvláštní bod zápisu.  S tímto návrhem 

všichni souhlasili. 

7. Karlovi Polákovi byl uložen úkol zajistit od pana Drobného statistiku vymožené hotovosti – hodnotu 

splacených pohledávek od převzetí advokátem před podáním žaloby a hodnotu splacených 

pohledávek po podání žaloby. 

8. Karlovi Polákovi uložen úkol vyžádat kopii smlouvy o poskytování právních služeb s AK Mgr. Drobný. 

� J. S. Marek a M. Voříšková v této věci konstatovali, že originál smlouvy není v archivu SVPH 

k dispozici a doporučují K. Polákovi, aby se obrátil nejdříve na správce s tím, zda ji nemá 

uloženou u sebe on. V případě neúspěchu požádal svého kolegu Mgr. Drobného o fotokopii 

smlouvy. 

9. J.S. Markovi uložen úkol zajistit nabídku statika (alespoň 2 nabídky pro srovnání) na posouzení 

narušení vnějších nosných konstrukcí vchodu č. 7 
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10. Kontrola plnění úkolů dle tabulky: 

a. splněny úkoly 1,2,3,8,11,12,13,14,15,16 

b. úkol 14 změněn usnesením v bodě 6. tohoto zápisu 

c. ostatní úkoly trvají 

11. Kontrola plnění úkolů v zápise mimo tabulku – všechny úkoly splněny 

12. Diskuse k autorizacím plateb z BÚ – požadavek na paní Šímovou, aby nepravidelné a nezálohové platby 

zadávala vždy samostatně, nikoliv v dávce. 

13. Výbor SVJ vyslovuje svůj souhlas se všemi platbami z účtu SVJ autorizovanými pověřenými osobami, 

jelikož se jednalo o závazky SVJ. 

� J. S. Marek vyslovil námitku k návrhu tohoto usnesení výboru, neboť součástí autorizovaných 

plateb byla i platba za fakturu od JiViŠ, s.r.o. č. 131861, kde byl přípis: „dodání písku, složení a 

rozvoz“ za cenu 11957,22 Kč (s DPH). K této položce J.S.Marek uvedl, že se mu připadá tato 

fakturovaná částka nepřiměřená, neboť maximální objem pískoviště (do kterého byl písek 

výborem požadován) je 2,4m
3
. Na dotaz p. Brožovi (JiViŠ), kolik byla cena za samotný písek, 

dostal výbor před setkáním odpověď, že to bylo 107 pytlů po 101 Kč/pytel, doprava 384 Kč, 

práce 766 Kč. J.S.Marek uvedl, že pískovna u Opatovic nabídla stejný objem 2,4m
3
 za cenu 

799,20 Kč s tím, že nám s ohledem na náklady na dopravu doporučili, abychom si našli 

někoho blíže u Prahy. 

i. S touto celou námitkou souhlasil i T. Moudrý. 

ii. Výbor vyzval J. S. Marka, aby v této souvislosti u správce zjistil, jaký objem měl jeden 

pytel. 

14. Uzavření smlouvy s SPL servis – výbor schvaluje uzavření smlouvy č. 20130045 s dodavatelem SPL 

servis.cz s.r.o. na revize a servis některých slaboproudých technologií v domech, ve znění verze 2.13. 

Text smlouvy je uveden v Příloze 1.. Výbor pověřuje předsedu P. Kormana a člena výboru J.S. Marka k 

podpisu smlouvy ke dni 07.10.2013. 

15. Znění návrhu Pavla Kormana: „Výbor SVJ jménem SVJ pověřuje společnost Jiviš, s.r.o. k vymáhání 

vrácení neodůvodněného navýšení faktury společností SOMATI Systems a.s. za revizi garážových vrat 

ve výši 28.009,00 Kč - 25.685,88 Kč = 2.323,12 Kč, za podmínky, že za tuto činnost nebude ze strany 

společnosti Jiviš, s.r.o. účtována žádná odměna nad rámec odměny podle platné Mandátní smlouvy.“ 

� J. S. Marek vznesl námitku k výše uvedené formulaci. Dle jeho vyjádření formulace nabízí 

výklad, že správce bude požadovat kompenzaci nákladů s vymáháním dané částky. 

i. Bod nepřijat v uvedeném znění. Do příštího jednání připraví novou formulaci J. S. 

Marek. 

16. Výbor SVJ ukládá všem členům, zejména však J. S. Markovi a M. Voříškové, pokud tak již prokazatelně 

neučinili, aby veškeré smlouvy, vyjádření, sdělení, a jiné dokumenty související s činností výboru SVJ, 

nebo SVJ, které obdrželi při své činnosti jako člen výboru SVJ (včetně předávacích a přebíracích 

protokolů k nim), předali při příštím jednání výboru SVJ předsedovi SVJ k založení do archivu 

dokumentů SVJ. Náklady na pořízení kopií uvedené dokumentace pro jejich potřebu v prokazatelné 

výši budou jim budou nahrazeny. 

� J. S. Marek souhlasil s usnesením výboru za předpokladu, že mu bude poskytnut klíč k archivu, 

aby i na dále měl neomezený přístup ke kontrole dokumentů SVPH. 

17. Pavel Korman nechá vyrobit dva klíče od archivu, jeden klíč předa J. S. Markovi, druhý klíč zůstane jako 

záloha. 

18. Výbor hlasoval o zřízení telefonního paušálu pro SVJ za 699,- Kč / měsíc vč. DPH (nabídka od Vodafone) 

– návrh odsouhlasen všemi přítomnými s výjimkou P. Kormana, tzn. návrh byl odsouhlasen. 

19. Výbor SVJ schválil vyplacení J. S. Markovi, v hotovosti, proti příslušnému účetnímu dokladu, náhradu za 

jím vynaložené náklady na služby mobilního telefonování, ve výši 1815,00 Kč.  

� J.S.Marek pro upřesnění uvedl, že uvedená částka odpovídá nákladům podle aktuálního stavu 

vyúčtování za služební telefon za minulé období a současné období k 07.10.2013 (cca 

dopoledne). 
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20. Schváleno usnesení. „Výbor SVJ pověřuje předsedu výboru SVJ, P. Kormana a členku výboru M. 

Voříškovou, aby s dodavatelem panem R. Hroudou uzavřeli smlouvu o dílo na provádění 

domovnických prací dle specifikace, kterou dodá J. S. Marek za maximální cenu 26.000,- Kč / měsíc vč. 

DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu dobou určitou 3 měsíce s možností prodloužení na dobu 

neurčitou v případě, že ani jedna smluvní strana nebude mít námitky. 

 

 

 

Seznam úkolů: 

 Jméno Úkol Termín 

4 R. Hrouda 
domovník 

Realizace značení v garážích dle dohody 
 
Rozhodnutí: Domovník nakreslí dle šablony od JSM 10 značek 
(vždy na obě strany šikmé plochy). Povolený rozpočet je do 500 
Kč. 
 
Zatím nevyřešeno, domovník bude informovat J.S.Marka do 
týdne o způsobu a termínu řešení. 

ASAP – urgence 
Trvá 

5 M. Třísková 
J. S. Marek 

Dodat nacenění, způsob realizace a možný termín instalace 
zábran proti holubům 
 
Nacenění dodáno, ale chceme větší detail a min. jednu další 
nabídku. 
Rozsah objednávky instalace zábran 

a) „kotlíky“ okapů 
b) horní hrana domu (kulaté horní plechy) 
c) hrany převislých teras 
d) parapety společných prostor – výběr při prohlídce 

Výbor rozhodl, že si adekvátní nabídky zajistí sám. Tímto úkolem 
je pověřena M. Třísková a technický dohled zajistí J. S. Marek 

Trvá 

6 K. Polák Připravit návrh na změnu pro zápis do OR 
 

ASAP 

7 JIVIŠ Zajistit změnu kontaktů v EPS u M Connection. Přidat nové 
telefonní číslo: 776670306 
 

ASAP 

9 JIVIŠ Vyklidit společné prostory (garáže, kočárkárny) od věcí, které 
porušují požární bezpečnost. Drobné věci, které jsou 
prokazatelným odpadem, vynést do kontejnerů směsného 
odpadu. Ostatní přesunout do skladu 2 – tzv. kancelář výboru. 
Před započetím manipulace s věcmi vyfotografovat v kontextu 
okolí. Fotografie zaslat výboru s komentářem, jak bylo s věcmi 
naloženo. 

07.10.2013 

10 J. S. Marek Výbor vyzve další dodavatele, aby učinili nabídky na opravu 
fasády v termínu jaro 2014. 

trvá 

17 J. S. Marek Poptat nabídky na výměnu žárovek a zářivek za LED svítidla 07.10.2013 

18 K. Polák Poptat alternativní nabídku na servis výtahů 07.10.2013 
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Závěr: 
 
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, 
jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, 
byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. 
 
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci a domovníkovi k zajištění požadovaných 
úkolů. 
 
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí J. S. Marek) a jeho stručná verze bude zveřejněna 
na nástěnkách v každém vchodu. Vyvěšení na nástěnkách zajistí T. Moudrý. 
 
Další schůzka výboru se bude konat v 21.10.2013 v 18:30 hodin na stejném místě. 
 
Dne 07.10.2013, zapsala M. Třísková a ověřil T. Moudrý. 
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Příloha 1 
 

S M L O U V A  O  D Í L O 
č. 20130045 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a násl.  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,  

mezi těmito smluvními stranami: 

 

OBJEDNATEL: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 
se sídlem:  Mattioliho 7, Praha 10 
zastoupený: Pavel Korman, předseda výboru  
IČ: 28519256 

dále jen „Objednatel“ 

a 

ZHOTOVITEL: SPL servis.cz s.r.o. 

se sídlem: Pod Vrchem 155, 154 00 Praha 5 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, 

vložce číslo 151592 

zastoupený: Stanislavem Filipem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

č.ú.: 4257261001/5500 

IČ: 288 94 430 

DIČ: CZ28894430 

Tel.: +420 733 738 001 – 003 

Fax.: +420 257 913 023 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

 

I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je provádění dlouhodobého servisního dohledu a údržby vybudovaných 
slaboproudých rozvodů, včetně souvisejícího příslušenství v rozsahu elektrické požární signalizace (dále 
jen EPS), elektrický přístupový systém včetně el. zámku ve vstupních dveří (dále jen ACS), společná 
televizní anténa (dále jen STA), záložní zdroj (dále jen UPS), domácí telefon (dále jen DT) a automatická 
rolovací vrata na dálkové ovládání Hörmann (dále jen Vrata) ze strany Zhotovitele ve prospěch 
Objednatele. 

1.2 Místem plnění předmětu této smlouvy jsou: “Nové Zahradní Město, budovy I, J a K,  Mattioliho 3274, 
Praha 10 – Záběhlice“ (dále jen „Budova“). 

1.3 Zhotovitel je dle této smlouvy povinen provádět zajištění bezporuchového chodu slaboproudých 
zařízení tak, aby se co nejvíce předcházelo závadám. Jedná se zejména o provedení činností uvedených 
ve smlouvě. Výčet servisních prací vyplývá, případně je stanoven v ČSN 332000-1, ČSN 342300, ČSN 
331500, ČSN 332000-4-41, ČSN 342710,  ČSN EN 50 131-1, ČSN CLC/TS 50 131-7, TNI 334591-3, ČSN 
60849, ČSN EN 50133-7, ČSN EN 50132-7. Na podkladě provedených kontrol může zhotovitel předložit 
návrh změn směřující k vylepšení funkce systému. 

1.4 Zhotovitel bude provádět následující činnosti: 
a) Servisní pohotovost a poskytování 24 hodinové služby HOT-LINE, 
b) Roční revize provozuschopnosti EPS dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. 

obsahující zejména tyto činnosti: 
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- kontrola ústředny,   
- kontrola kruhového vedení hlásičových linek, 
- kontrola vedení teplotních kabelů, 
- kontrola jednotlivých hlásičů,  
- kontrola vstupně/výstupních modulů,  
- kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování, 
- test zdroje při výpadku napájení,  
- kontrola výstupů návazností na EPS, 
- kontrola monitorovaných vstupů do EPS,  
- zálohování naprogramovaných dat systému,  
- školení uživatele systému, 
- protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti, zápis do požární knihy.  
Roční revize funkčnosti ACS dle ČSN EN 50133-7, výrobce a dodavatele:  
- vyčištění komponentů, 
- kontrola řídících jednotek, 
- kontrola čtecích zařízení,  
- kontrola systémových stavů, 
- kontrola ovládaní výstupů, 
- kontrola napájení koncových prvků, 
- kontrola a seřízení elektronických zámků, 
- kontrola a seřízení zámků v hlavních vstupních dveří, 
- kontrola záložních zdrojů, 
- test záložních zdrojů při výpadku napájení, 
- kontrola funkčnosti konektivity na ostatní systémy (EPS), 
- skolení uživatele systému,  
- protokol o vykonané roční revizi funkčnosti. 

Roční revize funkčnosti STA dle výrobce a dodavatele: 
- vyčištění zařízení,  
- kontrola upevnění a směr antén a paraboly, 
- kontrola přijímacích vnějších signálů, 
- kontrola upevnění konektorů a spojek, 
- kontrola stavu hlavní stanice, 
- kontrola kaskády a jejich rozvodů, 
- kontrola zesilovačů vyčištění zařízení, 
- měření kvality signálu na výstupech, 
- protokol o vykonané revizi provozuschopnosti. 
 
Roční profylaktická kontrola UPS: 
- vyčištění UPS, 
- mechanická kontrola svorkovnic, 
- dotažení spojů, 
- měření elektrických veličin UPS včetně nastavení a kalibrace, 
- simulace výpadku napětí, 
- kontrola přepnutí UPS do bypassu, 
- posouzení provozních podmínek, 
- provedení kapacitní zkoušky akumulátorů, 
- kontrola ventilátorů, 
- vystavení protokolu o profylaktické kontrole. 

 
Roční revize funkčnosti DT dle výrobce a dodavatele: 
- vyčištění komponentů, 
- kontrola ústředny, 
- kontrola funkčnosti konektivity na ostatní systémy (ACS), 
- kontrola stavu napájení koncových prvků, 
- stav úrovně přenášeného signálu, 
- kontrola upevnění konektorů a spojek, 
- školení uživatele systému, 
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- protokol o vykonané revizi provozuschopnosti. 
 

Roční kontrola a údržba stavu Vrat dle výrobce a dodavatele: 
- kontrola upevnění a funkčnosti kování/stojiny, 
- kontrola, napnutí a promazání pružin, 
- kontrola uložení hřídele nábalu, zajištění proti posunu kontrola, promazání a seřízení vodících 

rolen, 
- kontrola bezpečnostních prvků (pádové brzdy ev. pojistky pro blok při prasknutí pružin), 
- kontrola ručního ovládání vrat (kladkostroj, provaz), 
- kontrola protiprůvanových prvků, 
- kontrola stavu a funkce nábalu, 
- kontrola ZaK systémů, 
- kontrola upevnění krytu nábalu, 
- kontrola přívodu el. instalace, měření poklesu napájecího napětí při činnosti vrat, 
- kontrola rozvodu ovládací el. instalace včetně vložených dveří, 
- kontrola upevnění a funkce pohonu, 
- kontrola funkcí řídícího systému a dalších periferií, 
- kontrola bezpečnostních prvků  SKS a optozávory, 
- kontrola nouzového odblokování a odevření, 
- protokol o roční revizi funkčnosti vrat. 

 
c) Půlroční zkouška činnosti EPS dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. obsahující 

zejména tyto činnosti: 
- kontrola ústředny, 
- kontrola kruhového vedení hlásičových linek, 
- kontrola vedení teplotních kabelů, 
- kontrola jednotlivých hlásičů,  
- kontrola vstupně/výstupních modulů,  
- kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování, 
- kontrola výstupů návazností na EPS, 
- kontrola monitorovaných vstupů do EPS,  
- zálohování naprogramovaných dat systému,  
- protokol o vykonané půlroční zkoušce činnosti, zápis do požární knihy. 

 
Půlroční zkouška funkčnosti ACS dle ČSN EN 50 133-7, výrobce a dodavatele:  
- vyčištění komponentů, 
- kontrola řídících jednotek, 
- kontrola čtecích zařízení,  
- kontrola systémových stavů, 
- kontrola ovládaní výstupů, 
- kontrola napájení koncových prvků, 
- kontrola elektronických zámků, 
- kontrola záložních zdrojů, 
- kontrola funkčnosti konektivity na ostatní systémy (EPS),  
- protokol o vykonané půlroční zkoušce činnosti. 

 
Půlroční zkouška funkčnosti STA dle výrobce a dodavatele:  
- vyčištění zařízení,  
- kontrola upevnění a směr antén a paraboly, 
- kontrola přijímacích vnějších signálů, 
- kontrola upevnění konektorů a spojek, 
- kontrola stavu hlavní stanice, 
- kontrola kaskády a jejich rozvodů, 
- kontrola zesilovačů vyčištění zařízení, 
- měření kvality signálu na výstupech,  
- protokol o vykonané funkční zkoušce. 

 



 - 8/12 - 

Půlroční zkouška funkčnosti DT dle výrobce a dodavatele:  
- vyčištění komponentů, 
- kontrola ústředny, 
- kontrola funkčnosti konektivity na ostatní systémy (ACS), 
- kontrola nastavení tel. klapek a přístupových oprávnění, 
- kontrola stavu napájení koncových prvků, 
- stav úrovně přenášeného signálu, 
- protokol o vykonané funkční zkoušce. 

 
Půlroční kontrola a údržba stavu Vrat dle výrobce a dodavatele: 
- kontrola upevnění a funkčnosti kování/stojiny, 
- kontrola, napnutí a promazání pružin, 
- kontrola uložení hřídele nábalu, zajištění proti posunu kontrola, promazání a seřízení vodících 

rolen, 
- kontrola bezpečnostních prvků (pádové brzdy ev. pojistky pro blok při prasknutí pružin), 
- kontrola ručního ovládání vrat (kladkostroj, provaz), 
- kontrola protiprůvanových prvků, 
- kontrola stavu a funkce nábalu, 
- kontrola ZaK systémů, 
- kontrola upevnění krytu nábalu, 
- kontrola přívodu el. instalace, měření poklesu napájecího napětí při činnosti vrat, 
- kontrola rozvodu ovládací el. instalace včetně vložených dveří, 
- kontrola upevnění a funkce pohonu, 
- kontrola funkcí řídícího systému a dalších periferií, 
- kontrola bezpečnostních prvků  SKS a optozávory, 
- kontrola nouzového odblokování a odevření. 

 
d) Provádění servisního dohledu  

- záruční a pozáruční opravy. 
 

1.5 Při provádění servisního zásahu postupuje Zhotovitel samostatně při dodržení všech  obecně 
závazných bezpečnostních předpisů. Každý provedený servisní zásah bude zapsán v provozní knize a 
předán zástupci Objednatele. 

1.6 Touto smlouvou se zavazuje Zhotovitel k provedení ve smlouvě popsaného díla a Objednatel se 
zavazuje k zaplacení smluvní ceny za jeho provedení. 

 
 

II. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
2.1 Termíny plnění předmětu smlouvy dle tohoto článku jsou následující: 

a) Držení servisní pohotovosti a poskytování služby HOT-LINE: 24hod/denně 
b) Pravidelná roční revize je prováděna 1x za rok v měsíci: Červenec 
c) Pravidelná půlroční kontrola je prováděna 1 x za rok v měsíci: Leden 
d) Provádění servisního dohledu: 

Odstraňování běžných provozních poruch započne Zhotovitel do 24 hodin po nahlášení. 
Oznámení poruchy bude provedeno telefonicky na číslo HOT-LINE +420733738005 a písemně e-
mailem na hotline@splservis.cz nebo faxem na servisní faxovou linku +420257913023. Porucha 
bude Objednatelem zaznamenána do provozní knihy. Zhotovitel musí vadu odstranit v technicky 
nejkratší možné lhůtě. Zhotovitel dá Objednateli telefonické instrukce na nezbytná opatření do 
doby odstranění závady. Objednatel technické instrukce zapíše do provozní knihy a provede 
příslušná opatření dle pokynu servisního technika. 
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2.2 V případě, že porucha vznikne v klíčové součásti systému, bez níž nebude možná další, ani provizorní 

funkce systému, zástupci Objednatele a Zhotovitele o tom vyhotoví zápis obsahující stanovisko a 
Zhotovitel zahájí okamžitě kroky k náhradě této součásti. Do 12 hodin od vyhotovení zápisu předloží 
Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení návrh řešení (získání náhrady), který, bude-li to třeba, bude 
obsahovat i řešení finanční náhrady. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje při získání náhrady využít všech možností, jak snížit finanční zátěž Objednatele 
při plnění funkčnosti systému. Zhotovitel okamžitě zahájí kroky vedoucí k opravě původní součásti 
systému. 

2.4 Při zásahu do topologie systému odevzdá Zhotovitel zástupci Objednatele zakreslení změn. 
2.5 Objednatel se zavazuje využit všech možností k zjednodušení a zefektivnění  přístupu na pracoviště, 

kde budou servisní činnosti prováděny. 
 
 

III. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději dva týdny před stanoveným termínem pravidelných odborných 

prohlídek telefonicky nebo písemně na email oznámit Objednateli provádění předmětu smlouvy. 
Objednatel musí výzvu prokazatelně obdržet a potvrdit účast odpovědného zástupce při přejímce. 

3.2 Zhotovitel je povinen před provedením libovolného servisního zásahu nahlásit telefonicky svoji 
přítomnost na objektu na Objednatelem určená čísla. 

3.3 Zhotovitel je povinen po provedení libovolného servisního zásahu nahlásit na Objednatelem určená 
telefonní čísla, že servisní zásah byl ukončen. 

3.4 Objednatel převezme předmět smlouvy, pokud je proveden řádně a včas, v požadované jakosti, v 
souladu s podmínkami a účelem této smlouvy, bez vad a v daném termínu. 

3.5 O předání a převzetí předmětu smlouvy bude mezi smluvními stranami pořízen písemný zápis (servisní 
zpráva, předávací protokol). Servisní zpráva bude vyhotovena i v případě mimořádných servisních 
zásahů. Zpráva bude obsahovat popis všech činností, zejména odstranění závad či výměny částí 
zařízení, dále též časovou náročnost provedených výkonů. 

 
IV. 

CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za předmět této smlouvy dle čl. III. je cenou pevnou. 
4.2 Pevná cena za předmět této smlouvy činí: 

a) Držení servisní pohotovosti a poskytnutí služby HOT-LINE ..... ZDARMA 
b) Pravidelná roční revize provozuschopnosti systému: 

- EPS .………………………………….….….................................. 00.000,- Kč 
- ACS .……………………………………….....….............................. 0.000,- Kč 
- STA ….……………………………………...................................... 0.000,- Kč 
- DT ......…….………………………………...........…...................... 0.000,- Kč 
- UPS ......…….………………………………......…......................... 0.000,- Kč 
- Vrata ......…….………………………………......…....................... 0.000,- Kč 

Pravidelná revize 1x za rok celkem ……................................... 00.000,- Kč 
c) Pravidelná půlroční kontrola činnosti systému:    

- EPS .………………………………….….….................................. 00.000,- Kč 
- ACS .……………………………………….....….............................. 0.000,- Kč 
- STA .……………………………………….....….............................. 0.000,- Kč 
- DT .………...……………………………….....…............................. 0.000,- Kč 
- Vrata ......…….……………………………….............................…. 0.000,- Kč 

Pravidelná kontrola 1x za rok celkem …................................... 00.000,- Kč 
Pravidelná roční revize a půlroční kontrola celkem za rok ........ 00.000,- Kč 
d) servisní zásah (pokud se nejedná o záruční opravu)  
Práce servisního technika ……………………………………………................……. 000,- Kč/hod 
Práce servisního technika specialisty (vrata Hörmann) ……………………... 000,- Kč/hod 
Práce servisního technika specialisty (UPS) ……………………………………….. 000,- Kč/hod 
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Doprava servisního technika ……………………………………………………….....… 000,- Kč/výjezd 
Doprava servisního technika specialisty ………………………………….…………. 000,- Kč/výjezd 
K výše uvedeným sazbám za, vyžádané, servisní zásahy prováděné mimo pracovní dobu (18:00 – 06:00) 
a ve dnech pracovního volna, bude účtována přirážka 000 Kč/hod. za práci servisního technika. 
Upozornění: veškeré ceny v této smlouvě jsou uvedeny bez DPH, které jsou 
stanoveny v souladu s platnými předpisy o stanovení výše DPH. Ta bude ve fakturaci uváděna v souladu 
s platnými předpisy o sazbách DPH. 

4.3 Provedené revize a servisní úkony budou fakturovány zpětně, v průběhu následujícího měsíce. Daňový 
doklad bude doplněn o soupis provedených prací (servisní zprávu). Veškeré faktury mají splatnost 30 
dnů od data jejich doručení do sídla Objednatele. 

4.4 V případě nedodržení termínů uvedených v čl. II. odst. 2.1 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu 000,- Kč za každou hodinu prodlení nejvýše však 0.000,- Kč za jeden případ. 

4.5 Zhotovitel není v prodlení s plněním a neodpovídá za škody v důsledku toho způsobené, dojde-li ke 
zpoždění servisního zásahu zejména: 
- z viny Objednatele, a to zejména při neposkytnutí součinnosti Zhotoviteli potřebné ke zdárnému 

provedení servisního zásahu, např. v podobě zpřístupnění dotčených prostor v důsledku uzavření, 
uzamčení apod. 

- vyšší moc (např. nevhodné klimatické podmínky pro provedení prací např. požár, povodeň apod.) 
- v důsledku nezajištění včasného a plynulého financování díla dle čl. IV. bodu 4.4. i přes řádně 

doručenou výzvu k nápravě, s výstrahou omezení činnosti ze strany Zhotovitele. 
4.6 Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné vícenáklady způsobené Zhotoviteli neplněním závazků 

(např. prokázaný zbytečný výjezd, znemožnění servisního zásahu neposkytnutím patřičné součinnosti 
při přístupu k místu závady apod.). 

4.7 Změna cen prací může být pro každý rok oboustranně odsouhlasena vždy do 1.3. daného roku. V 
případě, že žádná strana nebude požadovat změnu ceny, zůstává v platnosti cena poslední. 

 
V. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
5.1 Po celou dobu trvání kontraktu dle této smlouvy bude Zhotovitel udržovat v platnosti pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč. 
5.2 Zhotovitel je povinen v případě nehody, pracovního úrazu či způsobení jiné škody či újmy informovat 

Objednatele a okamžitě zahájit vyšetřování okolností takové události. Zároveň musí jeho konání 
splňovat všechny požadavky stanovené zákonem a všemi obecně platnými právními předpisy. 

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni jeho zaměstnanci budou v potřebné míře vybaveni pracovními 
pomůckami a přístroji (včetně zajištění bezpečnosti používaných přístrojů v souladu s předpisy) a 
pracovním oděvem. 

5.4 Zhotovitel je povinen poskytnout svým zaměstnancům veškeré potřebné a povinné školení a 
informace, vzhledem k výkonu prací a činností, přístrojů a zařízení, chemických látek a materiálů, 
spojených s výkonem dodávek a služeb dle smlouvy. 

5.5 Zhotovitel nese morální a finanční odpovědnost za své zaměstnance a je povinen zaměstnávat pouze 
osoby bez záznamu v rejstříku trestů. 

5.6 Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni být při pobytu v Budově upraveni a jsou povinni zachovávat 
ohleduplnost a slušnost k ostatním osobám pracujícím v Budově a návštěvníkům. 

5.7 Pracovníci Zhotovitele jsou povinni uposlechnout příkazů Objednatele, tyto příkazy však nesmí 
ztěžovat výkon plnění smlouvy. 

5.8 Zhotovitel je povinen okamžitě informovat Objednatele o podmínkách a skutečnostech, které by 
mohly ohrozit výkon nebo zhoršit kvalitu plnění této smlouvy. 

5.9 Zhotovitel je povinen poskytnout svým zaměstnancům pravidelná školení bezpečnosti práce a zajistit, 
že budou dodržovat všechna pravidla a požadavky na bezpečnost práce a požární ochrany. 

5.10 Zhotovitel je povinen provádět testování reakce všech navazujících systémů na EPS. V případě, že jde o 
systém(y), které nemá Zhotovitel přímo ve své správě, tak bude test proveden takovým způsobem, aby 
bylo prokazatelné, že komunikace mezi EPS a těmito systém(y) je funkční. 

5.11 V případě servisního zásahu do EPS, který nevyžaduje akustickou zkoušku poplachu je Zhotovitel 
povinen po dobu své servisní činnosti odpojit akustickou signalizaci. 

5.12 Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho telefonní číslo +420733738005 bude přidáno do systému hlášení 
poplachu a závad na systému EPS v objektu Objednatele. 



 - 11/12 - 

 
5.13 Zhotovitel je povinen dělat taková opatření na zařízení, aby byla funkční nejméně 3 měsíce po zásahu. 
 
 

VI. 
POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
6.1 Objednatel souhlasí s tím, že si Zhotovitel na vlastní náklady zajistí a naprogramuje jeden přístupový čip 

a jedno dálkové ovládání od garážových vrat pro přístup do Budovy Objednatele. Zhotovitel po jejich 
výrobě předloží Objednateli předávací protokol (doklad) o jejich držení. V případě ukončení smlouvy je 
povinen Zhotovitel odevzdat čip a dálkové ovládání Objednateli. 

6.2 Objednatel zajistí Zhotoviteli klíč potřebný pro přístup do místností, kde Zhotovitel bude vykonávat 
předmět této smlouvy. Klíč bude předán Zhotoviteli na základě předávacího protokolu a záloze v 
hotovosti 500,- Kč. V případě ukončení smlouvy je povinen Zhotovitel odevzdat klíč zpět Objednateli a 
Objednatel vyplatit Zhotoviteli zálohu v hotovosti. 

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli všechny přístupové kódy, které jsou bezprostředně nezbytné pro provádění 
předmětu smlouvy. 

 
 

VII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
7.1 Součástí této smlouvy je Příloha A s aktuálními oficiálními kontaktními údaji na Objednatele – zejména 

platný email a telefonní číslo. Tyto údaje může Objednatel libovolně měnit prokazatelným doručením 
Zhotoviteli. 

7.2 Zhotovitel je povinen držet 3 měsíční záruku na servisní zásahy prováděné u Objednatele. 
7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7.4 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a oběma smluvními 

stranami odsouhlasených a podepsaných dodatků k ní, a to pod sankcí neplatnosti. 
7.5 Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nebo v němž byla výpověď 
uložena u držitele poštovní licence v případě neúspěšného pokusu o doručení. Ukončení účinnosti 
smlouvy nemá vliv na vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek smluvních stran.  

7.6 Pokud tato smlouva neobsahuje odchylné nebo zpřesňující náležitosti řídí se právní vztahy vzniklé z této 
smlouvy mezi smluvními stranami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

7.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno smluvní vyhotovení. 

 
 
V Praze dne: .................... 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
.................................................................... ...................................... 
Mg. Pavel Korman, předseda Stanislav Filip, jednatel 
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Příloha A: Kontaktní údaje na Objednatele 
 
1. Kontakt na operátora pultu protipožární ochrany společnosti M-Connections, s.r.o.: 

 
Platné telefonní číslo si vyžádejte od M-Connections, s.r.o., Pomezní 10, Praha 10. 
IČO: 26432595 

 
2. Kontaktní údaje na výbor Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274: 
 

Email: vybor@svph.cz 
Telefon: +420-776-670-306 
Pokud se nedovoláte, zašlete SMS. 

 
 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
.................................................................... ...................................... 
Mg. Pavel Korman, předseda Stanislav Filip, jednatel 
 
 


