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SERVISNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zhotovitel Objednatel

Č. smlouvy  Č. smlouvy  4 0 / 1 8 0 / 2 0 2 2

TREND technologie, s.r.o. Česká republika – Nejvyšší kontrolní 
úřad

Se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7
PSČ 130 00 PSČ 170 04
Zastoupena Ing. Tomáš Barák Jejímž jménem 

jedná
Ing. Jaroslav Kužel

Funkce jednatel Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy

IČ 25655710 IČ 49370227
DIČ CZ 25655710 DIČ není plátce DPH
Zapsaná v OR Oddíl C, vložka 58550
Kontaktní osoba/y Ing. Jan Vaníček

Ing. Tomáš Barák
Kontaktní 
osoba/y

Luboš Kovanda;
Ing. Ema Bendová

Funkce Projektový manažer
jednatel

Funkce referent technického oddělení;
vedoucí oddělení provozu 
školicího střediska

Tel.
725 137 203
725 137 200

Tel.
233 045 273, 722 981 400;
233 045 102, 602 696 147

E-mail vanicek@trend-technologie.cz
barak@trend-technologie.cz

E-mail Lubos.kovanda@nku.cz;
Ema.bendova@nku.cz

Bank. spojení 2300429764/2010 Bank. spojení 30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

ČL. I – Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Servis 
náhradního zdroje el. energie v ŠS NKÚ Přestavlky“ zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržiště 
Tendermarket.

Osoby zmocněné pro operativní styk mezi smluvními stranami (včetně přejímky prací, likvidace 
faktur, odsouhlasování oprav a výměn, kontroly dokladů, atp.):

za zhotovitele:
Ing. Jan Vaníček, mobil: 725 137 203, e-mail: vanicek@trend-technologie.cz

za objednatele:
Luboš Kovanda, mobil: 722 981 400, e-mail: Lubos.Kovanda@nku.cz 
Ing. Ema Bendová, mobil: 602 696 147, e-mail: Ema.Bendova@nku.cz 

mailto:vanicek@trend-technologie.cz
mailto:Lubos.kovanda@nku.cz
mailto:Ema.bendova@nku.cz
mailto:Lubos.Kovanda@nku.cz
mailto:Ema.Bendova@nku.cz


2 / 9

Čl. II – Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby související s provozem 
náhradního zdroje elektrické energie /motorgenerátoru KOHLER/SDMO J165K, 165kVA/ (dále jen 
„zařízení“). Zařízení je umístěno v samostatném technologickém objektu N5 v areálu školicího 
střediska NKÚ Přestavlky.

Služby související s provozem náhradního zdroje elektrické energie zahrnují zejména:
a) Profylaktické roční prohlídky /nebo prohlídky po proběhu 250 motohodin (podle toho, co 

nastane dříve)
Přehled činností prováděných při profylaktické prohlídce:
- Výměna motorového oleje, výměna olejových a palivových filtrů
- Kontrola množství a kvality nemrznoucí směsi v chladiči (případné doplnění či výměna)
- Kontrola napnutí klínového řemene a vůle ventilů
- Kontrola kvality vzduchových filtrů, případné vyčištění či výměna
- Kontrola těsnosti palivového a olejového potrubí
- Kontrola těsnosti chladicího systému a ekologické vany
- Kontrola alternátoru dobíjení a externího dobíjení akumulátoru
- Kontrola systému předehřevu motoru
- Kontrola startovacích akumulátorů
- Kontrola těsnosti výfukového potrubí
- Kontrola silentbloků a vibrací
- Kontrola a případné nastavení parametrů generátoru
- Kontrola průchodnosti chladícího vzduchu, kontrola a případné vyčištění ventilačních mřížek
- Kontrola úplnosti a poškození řídícího panelu
- Kontrola měřících přístrojů, případné nastavení parametrů jednotlivých prvků
- Kontrola znečištění plošných spojů a desek, kabelových spojů a svorkovnic
- Kontrola parametrů procesorové řídící jednotky
- Kontrola rozvaděče R-ATS pro přepínání sítí
- Provozní zkouška
- Vyhotovení servisního protokolu (případně dokladu o provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení)
/Prováděné servisní úkony zahrnují rovněž výměnu všech provozních náplní vyjma paliva, řídí se 
doporučeními výrobce zařízení a odvíjejí se od aktuálního stavu zařízení, jeho stáří, okolního 
prostředí a počtu najetých motohodin/

b) Prohlídka a revize spalinové cesty dle vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty

c) Servisní výjezd technika v případech nespadajících do záručních podmínek zařízení
/Zahrnuje dopravu na místo instalace náhradního zdroje elektrické energie; náklady na náhradní 
díly a materiál budou účtovány na základě ceníku aktuálního k datu servisu a opravy/

d) Servisní práce v případech nespadajících do záručních podmínek zařízení
/Zahrnuje hodinovou sazbu technika při servisní opravě nespadající do záručních podmínek 
zařízení/

Služby bude zhotovitel poskytovat ve vazbě na záruční podmínky pro instalované zařízení, které jsou 
specifikovány v článku XII. Smlouvy o dílo č. 28/180/2021 ze dne 18. 8. 2021, uzavřené se společností 
TREND technologie, s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, na realizaci zakázky „Obměna 
náhradního zdroje elektrické energie a jeho umístění v areálu ŠS Přestavlky“, se kterou byl zhotovitel 
před podpisem této smlouvy seznámen a dále specifikované v záručním listu pro MTG KOHLER J165K, 
v.č. 21007935. Záruční list a článek XII. Smlouvy o dílo č. 28/180/2021 ze dne 18. 8. 2021 jsou 
přílohou č. 1 této smlouvy.
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Místem plnění je strojovna náhradního zdroje elektrické energie v technologickém objektu N5 (parc. 
č. st. 1086), který je součástí areálu školicího střediska NKÚ umístěného na pozemku parc. č. 383/1 
v k.ú. Přestavlky u Slap, Slapy, okres Praha – západ.

Čl. III – Součinnost a odpovědnost smluvních stran

1) Obsluha zařízení bude zajištěna odborně proškolenými zaměstnanci objednatele v souladu 
s pokyny a doporučeními výrobce zařízení. Obsluha bude dodržovat místní provozní řád, návody 
k obsluze zařízení a související obecně závazné předpisy.

2) Zhotovitel má oznamovací povinnost vůči objednateli nahlásit neprodleně zmocněné osobě 
veškeré závady a jiné skutečnosti, které brání bezpečnému a hospodárnému provozu zařízení.

3) Nesplňuje-li zařízení podmínky právních a technických norem a objednatel v přiměřené lhůtě 
nereagoval na upozornění od zhotovitele o nutnosti upravit zařízení dle těchto právních a 
technických norem, zhotovitel si vyhrazuje právo zastavit provoz zařízení. Jestliže hrozí 
nebezpečí z prodlení nebo ohrožení života, zdraví a majetku, může tak učinit i bez předchozího 
oznámení objednateli a následně neprodleně informovat objednatele s uvedením důvodů, a to 
písemně nebo e-mailem na kontakty uvedené v Čl. I této Smlouvy.

4) Hlášení závady (porucha nebo špatná funkce zařízení), bude provádět zmocněná osoba 
objednatele telefonicky na servisní telefonní číslo 725 137 200 nebo na e-mailovou adresu 
zhotovitele trend@trend-technologie.cz. 

5) K telefonickému a e-mailovému ohlašování závad nebo poruch jsou za objednatele oprávněny 
pouze osoby zmocněné pro operativní styk mezi smluvními stranami, dle Čl. I této smlouvy.

6) Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení závady a servisnímu zásahu, nejpozději do 48 
hodin od nahlášení osobou zmocněnou pro operativní styk za objednatele. Současně je povinen 
navrhnout objednateli opatření k zamezení vzniku následných škod a objednatel je povinen tato 
opatření respektovat.

Zhotovitel je povinen závady odstranit v nejkratší možné době. Je-li to z povahy věci technicky 
možné, zajistí zhotovitel provizorní opatření k zajištění provozu náhradního zdroje elektrické 
energie do doby odstranění závady. 

7) Odstranění závady bude po provedení opravy nahlášeno telefonicky zmocněné osobě 
objednatele nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Čl. I této Smlouvy. 
Pozáruční opravy, nutné výměny nebo opravy komponentů a odstraňování závad (Čl. II, odst. 1, 
písm. c) budou provedeny vždy až po písemném odsouhlasení oprávněnou osobou objednatele 
na základě zhotovitelem stanovené předpokládané částky na opravu.

8) Požadavek objednatele na provedení pravidelných servisních činností (Čl. II, odst. a) a b) nebo 
servisního zásahu (Čl. II, odst. c) bude sdělen vždy písemně e-mailem. U pravidelných servisních 
činností (Čl. II, odst. a) a b) je předpokládaný termín 1x ročně v prosinci v případě, že náhradní 
zdroj elektrické energie bude od předchozí profylaktické prohlídky v provozu méně než 250 
motohodin.

9) O provedení každého servisního zásahu bude sepsán protokol, příp. revizní zpráva, kterou 
potvrzuje objednatel. Tyto dokumenty budou následně předány objednateli.

10) Zhotovitel odpovídá za dodržování obecně platných předpisů a nařízení z oblasti BOZP a PO 
v celém prostoru umístění zařízení a při provádění oprav a servisních činností odpovídá za 
zabezpečení tohoto prostoru proti úrazu třetích osob.

11) Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat rozhodování o všech zásazích do zařízení.

mailto:xxxx@xxxx.cz
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Čl. IV - Cena prací a platební podmínky

1) Cena prací za činnosti dle Čl. II, odst. a) činí 49 600,- Kč bez DPH.

2) Cena prací za činnosti dle Čl. II, odst. b) činí 15 500,- Kč bez DPH.

3) Cena prací za činnosti dle Čl. II, odst. c) činí   6 900,- Kč/výjezd bez DPH.

4) Cena prací za činnosti dle Čl. II, odst. d) činí   1 350,- Kč/hodina bez DPH.

5) Všechny ceny v této Smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována 
v zákonem stanovené výši.

Sjednané ceny vycházejí z cenové úrovně v době, kdy je smlouva uzavírána. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednostranně zvyšovat ceny uvedené v tomto článku počínaje 
dnem 1. 4. 2024 každoročně k 1. 4. příslušného kalendářního roku o roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Customer Price Index) za 
12 měsíců předcházejícího roku, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Zhotovitel uplatní 
zvýšení cen objednateli písemně nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

6) Cena za provedení dílčího plnění uvedeného v Čl. II, odst. a), b), c), a d) bude hrazena na základě 
vystaveného daňového dokladu – faktury. 

7) Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy objednatele. 
Přílohou faktury musí být protokol o provedení prací podepsaný kontaktní osobou zmocněnou 
pro operativní styk mezi smluvními stranami, dle Čl. I. této smlouvy.

8) Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. V případě doručení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 
60 dní.

9) V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, 
má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 
provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria 
posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu 
objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

10) Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, 
nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním 
zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě není objednatel v 
prodlení s úhradou fakturované částky a lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až 
dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy objednateli.

Čl. V – Smluvní sankce

1) Pro případ prodlení s plněním povinností podle čl. III odst. 6) této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 5 tis. Kč za každou jednotlivou závadu a za každý i započatý den prodlení.

2) Pro případ porušení interních předpisů BOZP a nedodržení zákazu kouření mimo vyhrazená 
místa v areálu školicího střediska se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč za každý jeden 
případ. 
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3) Zhotovitel souhlasí s tím, že uplatnění práva na smluvní pokutu nebrání objednateli požadovat 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to v celém 
rozsahu způsobené újmy.

4) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 
zhotoviteli.

5) V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez udání důvodu 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla výpověď písemnou formou doručena druhé straně.

3) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže zhotovitel neplní podmínky 
smlouvy a nápravu neučiní ani po výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit pouze v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 
po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté zhotovitelem v písemné upomínce 
(urgenci) doručené objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

5) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.

6) Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

7) Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy druhé 
strany.

8) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení.

9) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným soudem je 
soud v Praze.

10) Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na elektronickém tržišti a 
na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

11) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12) Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

13) Zhotovitel bere na vědomí, že 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 povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

14) Smluvní strany svými podpisy níže stvrzují, že se před podpisem této smlouvy seznámily s jejím 
obsahem a zcela a bez výhrad s ním souhlasí, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, že na jejich straně nejsou žádné 
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překážky, které by bránily sjednání nebo uzavření této smlouvy, a že tuto smlouvu podepisují 
bez jakéhokoliv donucení, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Záruční list a článek XII. Smlouvy o dílo č. 28/180/2021 ze dne 18. 8. 2021
Příloha č. 2 Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště)

V Praze            

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:

……………………………                                                  .……………………………….
Ing. Jaroslav Kužel                    Ing. Tomáš Barák
ředitel odboru hospodářské správy jednatel 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad TREND technologie, s.r.o.
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Příloha č. 1
Záruční list pro MTG KOHLER J165K, v.č. 21007935
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Článek XII. Jakost díla, záruka v Smlouvě o dílo č. 28/180/2021 ze dne 18. 8. 2021, uzavřené se 
společností TREND technologie, s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, na realizaci zakázky 
„Obměna náhradního zdroje elektrické energie a jeho umístění v areálu ŠS Přestavlky“
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Příloha č. 2
Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště)
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