
 

   Městská část Praha -Ďáblice  
                 Rada městské části  

 
 
 

                             92. jednání 
28.3.2022 

 
 

USNESENÍ č. 956/22/RMČ 
k Servisní smlouvě – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. 

 
 

 
 

Rada po projednání  
 
I. schvaluje 
Servisní smlouvu se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. se sídlem: Hálova 
47/12, 190 15 Praha-Satalice, IČO: 24132098, jejímž předmětem je služba, správa a 
servis zařízení skládajícího se ze dvou ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605 Zeus 
(umístěny v Praze-Ďáblicích) za částku 14.200, - Kč/ročně bez DPH, tj. 17.182, - Kč/ročně 
vč. DPH. 
 
II. pověřuje  
starostu uzavřením Servisní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                  Ing. Jan Hrdlička                                          Ing. Miloš Růžička 
                    místostarosta                              starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. 

se sídlem:  Hálova 47/12 ,190 15 Praha-Satalice 

IČO:    24132098 

DIČ:    CZ24132098 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   3958234319/0800 

zastoupena:  Mgr. M.S., předseda představenstva 

e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v OR, vedeného u Městským soudem v Praze, pod spis. zn. odd. B, vl. 17291 

(dále jen „Dodavatel”) 

 

a 

 
Městská část Praha-Ďáblice 
se sídlem:     Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8 

zastoupena:     Ing. Růžička Miloš, starosta  

e-mail:     starosta@dablice.cz                

IČO:    00231266 

(dále jen „Objednatel”) 

  

tuto  

Servisní smlouvu  

číslo smlouvy GDS/ZE220015/S 03 

 

Článek 1. 

1.1 Objednatel je vlastníkem systému skládajícího se ze dvou ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605 Zeus, 

které jsou umístěny v Praze-Ďáblicích (dále jen "Zařízení"). 

1.2 Dodavatel bude na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli služby, správu a servis Zařízení, a 

to v rozsahu uvedeném v Příloze 1.2 této Smlouvy nazvané „Údržba Zařízení“.  

1.3 Službami, správou a servisem Zařízení se rozumí jednotlivé činnosti blíže specifikované v Příloze 1.2 

této Smlouvy. 

1.4 Objednatel se zavazuje vytvořit Dodavateli veškeré podmínky nezbytné k výkonu jeho činnosti dle 

této Smlouvy a platit Dodavateli za činnost prováděnou dle této Smlouvy dohodnutou odměnu. 

 

Článek 2. 

2.1 Správa a servis Zařízení budou zabezpečeny zaměstnanci Dodavatele, nebo osobami, které k tomu 

Dodavatel najme nebo je jinak pověří. Za účelem vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že Dodavatel je oprávněn k činnostem dle této Smlouvy užít svých zaměstnanců a/nebo třetích osob 

dle vlastní volby. V případě užití třetích osob odpovídá, jako kdyby činnost prováděl sám. 

2.2 Správa a servis Zařízení budou v souladu s textem této Smlouvy a její přílohy prováděny v místě, kde 

se Zařízení nebo jeho části nachází, případně v jiném místě, kde je to možné a vhodné. V případě, že 

to je možné, může být prováděna činnost i na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet. Objednatel 

zajistí Dodavateli bezproblémový přístup k Zařízení. 

 

Článek 3. 

3.1 Dodavatel bude Objednatele informovat o možnosti rozšíření jeho služeb a poskytovat mu podněty 

pro lepší užití a správu Zařízení.  

3.2 Dodavatel bude Objednatele informovat o jemu známých rizicích, které hrozí při výkonu činností 

Dodavatele podle této Smlouvy a její přílohy. 

3.3 Dodavatel bude postupovat a jednat při správě a servisu Zařízení dle této Smlouvy s potřebnou 

odbornou péčí a v souladu s Dodavateli známými zájmy Objednatele.  

3.4 Dodavatel bude řádně pečovat o předměty poskytnuté Objednatelem v souvislosti s plněním této 

Smlouvy. 



3.5 Objednatel není oprávněn zneužívat svá práva plynoucí z této Smlouvy, zneužitím se rozumí například 

šikanózní uplatňování práv. Neposkytnutí služby v případě zneužití práv Objednatele není porušením 

této Smlouvy. 

3.6 Objednatel bude, k žádosti Dodavatele, poskytovat Dodavateli veškerou součinnost nezbytnou 

k plnění této Smlouvy. Neposkytnutí služby v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele 

není porušením této Smlouvy. 

 

Článek 4. 

4.1 Nutnost jiných činností, než je Správa a servis Zařízení uvedené v odstavci 1.3. této Smlouvy, jako 

například vznik poruch na Zařízení, nebo přerušení provozu Zařízení, oznámí Objednatel Dodavateli 

písemně, prostřednictvím dokumentu nazvaného "Servisní požadavek", ve kterém minimálně uvede: 

specifikaci požadované služby, popis problému, žádost o konzultaci nebo jiné činnosti co do obsahu i 

rozsahu. Servisní požadavky budou doručovány Dodavateli mailem, na adresu uvedenou 

Dodavatelem v této Smlouvě. Tuto adresu je Dodavatel oprávněn jednostranně změnit, a to písemným 

oznámením doručeným Objednateli. Cena za jinou činnost, než je Správa a servis Zařízení uvedené 

v odstavci 1.3. této Smlouvy, bude stanovena dohodou, před vykonáním této činnosti. 

4.2 V případě nejasností ohledně obsahu nebo ceny za provedení jiné činnosti, než je Správa a servis 

Zařízení uvedené v odstavci 1.3. této Smlouvy, nebo pokud není Dodavatel schopen požadavek 

Objednatele splnit, oznámí Dodavatel tuto skutečnost Objednateli. Do dohody s Objednatelem o 

obsahu a ceně za provedení Servisního požadavku není Dodavatel povinen takovou žádost plnit. 

4.3 Činnosti, dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen poskytovat ve lhůtách a v rozsahu uvedeném 

v Příloze 1.2 této Smlouvy. Činnost, nad rozsah uvedený v Příloze 1.2 této Smlouvy, bude účastníky 

dohodnuta samostatně a Dodavatel není povinen ji bez dohody vykonat.  

4.4 Dodavatel nenese odpovědnost za vady na Zařízení vzniklé zásahem nebo porušením povinností 

Objednatele. Dodavatel rovněž nenese odpovědnost za závady produktů třetích stran a za závady na 

Zařízení způsobené produkty třetích stran. Dodavatel rovněž nenese odpovědnost za vady Zařízení 

spočívající v nesprávnosti informací zobrazujících se na displejích Zařízení, pokud nebude alespoň 1x 

za kalendářní rok proveden servis Zařízení spočívající v nastavení radarové hlavy, kalibrace Zařízení, 

(vyjma zařízení u kterých je, zejména v Příloze č. 1.2 výslovně uveden jiný počet servisních zákroků). 

Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že povinnost Dodavatele hradit škodu způsobenou plněním 

povinností dle této Smlouvy nebo i jinak v souvislosti s touto Smlouvou, je omezena na částku 

maximálně 10.000, - Kč. Objednatel prohlašuje, že, pokud v konkrétním případě nesdělí Dodavateli 

něco jiného platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním služeb podle této Smlouvy výše 

uvedenou částku nepřesahují. 

 
Článek 5. 

5.1 Objednatel a Dodavatel sjednali za Správu a servis Zařízení (odstavec 1.2 a 1.3 této Smlouvy) smluvní 

odměnu specifikovanou v Příloze 1.2 této Smlouvy (dále jen „Odměna“). Pokud není výslovně 

uvedeno jinak, není v Odměně obsažena daň z přidané hodnoty, která bude připočtena v zákonné výši. 

Odměnu bude Objednatel platit Dodavateli vždy 1x ročně v celkové částce dle Přílohy 1.2 smlouvy. 

Odměna bude placena bankovním převodem na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude 

mít splatnost 14 dní ode dne jejího vystavení Dodavatelem. Faktura bude zaslána datovou schránkou, 

poštou nebo předána osobně Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.   

5.2 Odměna za Správu a servis Zařízení podle odstavce 5.1 této Smlouvy neobsahuje 

 (i) dopravné nad rámec činností spadajících pod Správu a servis Zařízení;  

(ii) práci servisního technika nad rámec činností spadajících pod Správu a servis Zařízení; 

(iii) náklady na materiál a náhradní díly užité k opravě. Náklady na spotřebovaný a použitý materiál 

a náhradní díly bude Objednatel platit Dodavateli nad rámec Odměny samostatně, podle množství 

spotřebovaného a použitého materiálu a náhradních dílů a jejich ceny. Dopravné, práci servisního 

technika nad rámec činností spadajících pod Správu a servis Zařízení, náklady na spotřebovaný a 

použitý materiál a náhradní díly bude Objednatel platit Dodavateli na základě faktur vystavených 

Dodavatelem, bankovním převodem, ve splatnosti a na účet uvedený na faktuře. 

5.3 Smluvní strany prohlašují, že v případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky splatné 

podle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn, bez ohledu na další nároky, (i) přerušit poskytování 



jakýchkoliv služeb a (ii) přerušit plnění jakýchkoliv povinností dle této Smlouvy (zcela či částečně), 

a to po dobu trvání prodlení. 

5.4 Smluvní strany sjednávají dohodu o smluvní pokutě, podle které bude Objednatel, v případě prodlení 

s placením jakékoliv částky splatné podle této Smlouvy povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen 

nárok na náhradu škody v míře přesahující smluvní pokutu, ustanovení § 2050 občanského zákoníku 

se nepoužije. 

 

Článek 6. 

Žádné ustanovení této Smlouvy nebrání nebo neomezuje účastníky ve zveřejnění nebo obchodním využití 

jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získali při plnění této Smlouvy. 

 
Článek 7. 

7.1 Dojde-li při plnění této Smlouvy k provedení díla, které může být předmětem práv průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví, řídí se práva k takto provedenému dílu přiměřeně příslušnými 

ustanoveními autorského zákona. 

7.2 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 obsahu nevyplývá, že 

neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Pokud se 

jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání 

za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

 

Článek 8. 

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

8.2. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s placením 

jakékoliv částky splatné dle této Smlouvy po dobu delší než jeden měsíc. 

 

Článek 9. 

9.1. Veškeré dokumenty, žádosti, oznámení, výzvy a jiná sdělení, které má jedna Smluvní strana doručit 
dle této Smlouvy druhé Smluvní straně (dále jen jako „Oznámení“), budou písemné a budou 
doručována osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou adresovanou příslušné Smluvní 
straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy (případně na jiné písemně oznámené adresy). 
Oznámení doručované v souladu s předchozí větou tohoto odstavce Smlouvy bude považováno za 
doručené příslušnému adresátovi dnem převzetí zásilky (či dnem prokazatelného odmítnutí jejího 
převzetí), pokud bylo doručováno osobně či kurýrní službou, anebo třetím pracovním dnem po 
podání k poštovní přepravě, pokud bylo zasíláno doporučenou poštou. Pokud kterákoliv ze stran 
využije více než jeden z výše uvedených způsobů doručování Oznámení podle této Smlouvy, potom 
se bude příslušné oznámení považovat za obdržené druhou stranou v takový výše stanovený den, 
který nastane nejdříve. 

9.2. Tato Smlouva, právní a závazkové vztahy jí založené a z ní plynoucí se řídí právním řádem České 
republiky a zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“). Účastníci prohlašují, že si nejsou vědomi toho, 
že by tato smlouva směřovala ke zhoršení jejich právního postavení.  

9.3. Účastníci se budou snažit řešit případné spory a nároky (dále jen „Spory“) vzniklé v souvislosti s touto 
smlouvou smírnou cestou. 

9.4. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a v dobré 
víře.  

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

9.6. Účastníci prohlašují, že se necítí jako slabší strana ve smyslu ustanovení § 433 NOZ, protože měli před 
uzavřením této Smlouvy možnost ovlivnit její text. 

9.7. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení § 1793–1795, 1798–1800 NOZ se nepoužijí. 



9.8. Účastníci nesmí postoupit pohledávky z této Smlouvy, nebo jen některé z nich nebo jejich část, bez 
předchozího písemného souhlasu druhého účastníka. Účastník nesmí postoupit svá práva a 
povinnosti z této Smlouvy, nebo jeho části, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
druhého účastníka. 

9.9. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků obdrží 
po jednom vyhotovení. Podpisem oběma účastníky tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti. 

9.10. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsané oprávněnými 
zástupci obou účastníků. 

9.11. Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy je: 
 
Příloha 1.2– Údržba Zařízení 

 

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. Městská část Praha-Ďáblice 

Jméno: Mgr. M.S. Jméno: Ing. Růžička Miloš 

Funkce: Předseda představenstva Funkce: Starosta 

Místo, dne: V Praze dne  
Místo, 
dne: 

V Praze-Ďáblicích  dne  

Podpis:  Podpis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


