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SMLOUVA O DÍLO – Servis výtahu 
uzavřená dle § 536 a násl. zákona č.  513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Číslo smlouvy: T13-157 

 
 

Čl. I – SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel:    
             se sídlem:    

Oprávněný zástupce 
ve věcech smluvních:      
telefon – fax:    
ve věcech technických:   
telefon – fax:    
ve věcech servisních:   
mobilní telefon – e-mail:  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu/směr. kód:   
IČ:     
DIČ:      
společnost zapsaná v OR u .... soudu v ..., oddíl …, vložka … 

 
 

2. Zhotovitel:   ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 
se sídlem:   Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 
Odpovědný zástupce 
ve věcech smluvních:  ředitel servisu – Ing. Tomáš Teichmann 
telefon – fax:   234 714 935 
ve věcech obchodních: prodejce servisu – Helena Šormová 
mobilní telefon – e-mail: 602 297 776 
ve věcech servisních:  vedoucí servisu – Pavel Altman  
telefon – fax:   731 642 266, pavel.altman@thyssenkrupp.com 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Praha 
Číslo účtu/směr. kód:  51-3730500297/0100 
IČ:    61507229 
DIČ:    CZ61507229 
společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29967 
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Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednatele pravidelnou údržbu a servis výtahových zařízení blíže 
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále též jen „zařízení“), 
v rozsahu dle ustanovení této smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek servisních smluv 
zhotovitele (dále jen „VOP SS“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, a 
objednatel se zavazuje zhotoviteli za tuto činnost platit cenu sjednanou v této smlouvě a poskytovat mu 
veškerou nutnou součinnost.  

2. Objednatel prohlašuje, že na plnění dle této smlouvy se vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty 
ve smyslu § 48 Sazby daně u bytové výstavby zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, že o každé změně tohoto statutu bude zhotovitele písemně informovat do tří 
dnů ode dne, kdy taková změna nastane. 
 

Čl. III – ROZSAH SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ 
 
Rozsah činností prováděných zhotovitelem v rámci této smlouvy je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a 
řídí se pokyny výrobce příslušného zařízení, servisními postupy zhotovitele a platnými českými 
technickými normami ČSN 274002 a ČSN 274007, ve znění jejich novelizací, resp. normami je 
nahrazujícími.  
 

Čl. IV – DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na  dobu určitou v délce trvání  5 let. 
2. Intervaly a lhůty pravidelných plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou stanoveny v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

Čl. V – CENA A ZPŮSOB PLATBY 

1. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli za pravidelnou údržbu a servis zařízení vykonávané na základě 
této smlouvy ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. K cenám bude připočtena příslušná sazba DPH. 

2. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH. Případnou změnu statutu dle předchozí věty je objednatel 
povinen oznámit písemně zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne, kdy taková změna nastane. 

3. Smluvní ceny za práce dle odst. 1 tohoto článku budou fakturovány v intervalu 1x za 3 měsíce vždy na 
začátku období. Eventuální poměrná část sjednané ceny od počátku účinnosti této smlouvy do skončení 
příslušného fakturačního období bude fakturována k datu první pravidelné fakturace. Splatnost faktur 
zhotovitele je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury objednateli. 

 
 

Čl. VI – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Záruční doba za práce provedené dle této smlouvy činí 60 měsíců. Záruka za jakost zařízení dodaného a 
instalovaného zhotovitelem bude poskytována v souladu se smlouvou o dílo na dodávku a instalaci 
zařízení, byla-li uzavřena. Budou-li splněny záruční podmínky dle smlouvy o dílo na dodávku a instalaci 
zařízení, budou servisní opravy a odstraňování vad zařízení prováděny po dobu záruční doby plynoucí 
z takové smlouvy o dílo bezplatně.  

2. Záruka ze smlouvy o dílo na dodávku a instalaci zařízení se nevztahuje na servisní opravy a 
odstraňování vad, které vznikly v důsledku přirozeného opotřebení, úmyslného i neúmyslného poškození, 
neodborného používání či jakýchkoliv zásahů objednatele nebo třetích osob, v důsledku nedodržení 
příslušných předpisů nebo použití nevhodných provozních prostředků a dále na servisní opravy a 
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odstraňovaní vad, jejichž potřeba vznikla v důsledku stavebních závad či jiných důvodů na straně 
objednatele. Záruční doba na baterie a akumulátory je 6 měsíců od data výměny zařízení objednateli.   

 
Čl. VII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

protokolárního předání a převzetí zařízení zhotovitelem objednateli, pokud této smlouvě předcházela 
smlouva o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je instalace/modernizace zařízení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním plnění v termínech dle této smlouvy nebo v termínech 
dohodnutých s objednatelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den 
prodlení s prováděním všech plnění na zařízení. Pokud je termín plnění zhotovitele sjednán v řádech 
hodin, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou hodinu prodlení zhotovitele 
s prováděním všech plnění na zařízení. Maximální výše všech smluvních pokut za jedno čtvrtletní 
období, kterou je objednatel oprávněn požadovat za prodlení zhotovitele dle této smlouvy, nepřevýší 
částku rovnající se ceně sjednané v příloze č. 1 této smlouvy za pravidelná čtvrtletní plnění dle této 
smlouvy bez DPH. 

3. Právní vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními této smlouvy a VOP SS. Práva a povinnosti 
smluvních stran touto smlouvou nebo VOP SS neupravená se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit jen formou písemného číslovaného dodatku odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. Tímto ujednáním není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 4, 5 a 8 a čl. XIII. odst. 
1 VOP SS. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení smlouvy.  

6. Povinnosti vyplývající z provozu zařízení jsou pro obě smluvní strany dány příslušnou českou technickou 
normou (ČSN) v aktuálním znění a platnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že obsah této 
smlouvy odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

příloha č. 1 – Specifikace zařízení, cena a rozsah sjednaných činností 
příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky servisních smluv zhotovitele 

 
V_________________dne________   V_________________dne________ 
 
 
________________________________   ________________________________ 

objednatel       zhotovitel 
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Příloha č.1 

Specifikace zařízení, cena a rozsah sjednaných činností 
 
Typ servisních služeb:  ZÁKLADNÍ Číslo smlouvy:  T13-357 
 

3. Objednatel:    
             se sídlem:    

   
 

Osoby oprávněné jednat v provozních záležitostech na straně objednatele: .......................................... 
   
Umístění zařízení (adresa):  BD Kladenská 
Typ budovy (neveřejná): 
Budova (bytová): 
 
Výrobce:   ThyssenKrupp   
Výrobní číslo:   6080016296   
Typ zařízení:   A1   
Nosnost (kg):   450   
Stanic / dveří:   4/4   
Interval Provozní prohlídky (PP):  1x za 2 týdny   
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné prohlídky (OP):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné zkoušky (OZ):  1x za 3 roky   
Smluvní cena za PPU + OP za 1 rok:   10 990,-Kč / 1 výtah 
Smluvní cena Odborné zkoušky (OZ):        dle platného ceníku zhotovitele   
Smluvní cena za dopravné, práce a další služby: dle platného ceníku zhotovitele  
 
Výrobce:   ThyssenKrupp   
Výrobní číslo:   6080016297   
Typ zařízení:   A1   
Nosnost (kg):   450   
Stanic / dveří:   4/4   
Interval Provozní prohlídky (PP):  1x za 2 týdny   
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné prohlídky (OP):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné zkoušky (OZ):  1x za 3 roky   
Smluvní cena za PPU + OP za 1 rok:   10 990,-Kč / 1 výtah 
Smluvní cena Odborné zkoušky (OZ):        dle platného ceníku zhotovitele   
Smluvní cena za dopravné, práce a další služby: dle platného ceníku zhotovitele 
Paušální cena za provoz SIM karty pro GSM bránu:                     80,- Kč / měsíc/ 1 zařízení 
 
 
Výrobce:   ThyssenKrupp   
Výrobní číslo:   6080016298   
Typ zařízení:   A1   
Nosnost (kg):   450   
Stanic / dveří:   4/4   
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Interval Provozní prohlídky (PP):  1x za 2 týdny   
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné prohlídky (OP):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné zkoušky (OZ):  1x za 3 roky   
Smluvní cena za PPU + OP za 1 rok:   10 990,-Kč / 1 výtah 
Smluvní cena Odborné zkoušky (OZ):        dle platného ceníku zhotovitele   
Smluvní cena za dopravné, práce a další služby: dle platného ceníku zhotovitele 
 
 
 
Výrobce:   ThyssenKrupp   
Výrobní číslo:   6080016299   
Typ zařízení:   A1   
Nosnost (kg):   450   
Stanic / dveří:   4/4   
Interval Provozní prohlídky (PP):  1x za 2 týdny   
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné prohlídky (OP):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné zkoušky (OZ):  1x za 3 roky   
Smluvní cena za PPU + OP za 1 rok:   10 990,-Kč / 1 výtah 
Smluvní cena Odborné zkoušky (OZ):        dle platného ceníku zhotovitele   
Smluvní cena za dopravné, práce a další služby: dle platného ceníku zhotovitele 
 
 
Výrobce:   ThyssenKrupp   
Výrobní číslo:   6080016300   
Typ zařízení:   A1   
Nosnost (kg):   450   
Stanic / dveří:   4/4   
Interval Provozní prohlídky (PP):  1x za 2 týdny   
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné prohlídky (OP):  1x za 3 měsíce   
Interval Odborné zkoušky (OZ):  1x za 3 roky   
Smluvní cena za PPU + OP za 1 rok:   10 990,-Kč / 1 výtah 
Smluvní cena Odborné zkoušky (OZ):        dle platného ceníku zhotovitele   
Smluvní cena za dopravné, práce a další služby: dle platného ceníku zhotovitele 
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Rozsah sjednaných činností 
 

Provozní prohlídky (PP) 
a) Zhotovitel provede 1x bezplatné zaškolení pracovníka objednatele a Provozní prohlídky 

provádí objednatel. 

 Pravidelné provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit 
jejich funkci 

Pravidelná preventivní údržba (PPU) 

 Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot 
(nejedná se o čištění po přestavbě, stavbě, čištění toxických látek, průsaků vody atd.). 

 Pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, 
seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, 
přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 

 Pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu 
s doporučením rozsahu preventivních oprav. 

 Bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a 
předpisů výrobce. 

 Kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístněného v kabině výtahu 

Odborná prohlídka (OP) 

 v rozsahu stanoveném ČSN nebo předpisy výrobce 

Odborná zkouška (OZ) 

 v rozsahu stanoveném ČSN nebo předpisy výrobce 

Inspekční prohlídka (IP) 

 zajištění provedení IP nezávislým inspekčním orgánem v rozsahu stanoveném ČSN  

Vyproštění 
a) Pracovník zhotovitele se dostaví k vyproštění do 1 hodiny  

Pracovní doba zhotovitele 
 v pracovních dnech 7:30 – 16:00 hod. 

Provozní poruchy - Pohotovost 
a) Veškeré práce budou prováděny v běžné pracovní době zhotovitele (v pracovních 

dnech od 7.30 – 16.00 hod., s výhradou možné změny). V případě, že je nutná 
přítomnost servisního technika k opravě poruchy výtahu, zhotovitel nastoupí nejpozději 
další pracovní den po oznámení poruchy. 

b) Zahájení odstraňování v běžné pracovní době zhotovitele nejpozději do 24 hodin od 
nahlášení poruchy. 

9.  
10. Veškeré požadavky na opravy a vyproštění je objednatel povinen hlásit na tel. číslo 

dispečinku zhotovitele 844 100 104. 

 
Objednatel: Zhotovitel:  
 
____________________________________                     _________________________________ 
Místo:   Datum:   Místo:  Praha               Datum:    
 

 
 

 


