
Se 

Morava: JD ROZHLASY s.r.o. Čechy: JD ROZHLASY s.r.o. 

 Horní Bečva 968  Nové sídliště 176 www.jdrozhlasy.cz 

 756 57 Horní Bečva  267 21 Tmaň – okres Beroun obchod@jdrozhlasy.cz 

 Tel./Záznamník: +420 571 610 315  Tel: +420 312 310 916  

 Mobil: +420 774 112 916  Mobil: +420 774 512 916 

IČ: 27797007, firma je zapsána v OR Krajský soud v Ostravě - C 52079 str. 1/3 

Servisní smlouva 

S E R V I S N Á  Z M L U V A 
 

JD ROZHLASY s. r. o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva  
IČ: 27797007, IČ DPH: SK4020223372, tel: +420 571 610 315  
e-mail: obchod@jdrozhlasy.cz, www.jdrozhlasy.cz 
bankové spojenie: 5141594263/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s.  
zastúpená Milošom Drápalom, konateľom spoločnosti  
(ďalej len zhotoviteľ) na jednej strane   
 
a  
 
Obec Oborín, Oborín 125, 076 75  Oborín 
IČ: 00331805    
Zastúpená  - Arpád Csuri, starosta obce - (ďalej len objednávateľ), na druhej strane,  
uzatvárajú, v súlade s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, v znení 
neskorších predpisov, túto servisnú zmluvu:  
 

I. 
1. Objednateľ je vlastníkom prevádzkového súboru bezdrôtového rozhlasu pozostávajúceho  z 

rozhlasovej ústredne typ VZ JD2 SUB AMO SK a vonkajších prímačov v počte 20ks  (ďalej len 
„rozhlas“), inštalovaných v obci Oborín a jej miestnych častiach. 

 
II. 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje za účelom overenia funkčnosti rozhlasu vykonávať pre 
objednávateľa: 
-periodické servisné prehliadky rozhlasu 1x za kalendárny rok 
-servisný zásah vyžiadaný objednávateľom  

2. Prevedenie periodickej servisnej prehliadky a servisného zásahu, odstránenie závad a ich 
výsledky, potvrdia pracovníci zhotoviteľa a osoba poverená objednávateľom zápisom v 
servisnom liste.  

 
III. 

1. Prvú periodickú servisnú prehliadku bezdrôtového rozhlasu je zhotovitel poviný vykonať po 
uzatvorení tejto servisnej zmluvy. Ďalšie periodické servisné prehliadky je zhotoviteľ povinný 
vykonať vždy v dvanástom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po vykonaní predcházajúcej 
periodickej servisnej prehliadky. Presný kalendárny deň jednotlivých prehliadok vždy 
dohodnú zhotoviteľ s objednávateľom resp. jeho poverenou osobou.  

2. Servisný zásah vyžiadaný objednávateľom je zhotoviteľ povinný vykonať v čo najkratšej 
lehote od obdržania požiadavky objednávateľom, nejneskôr však do 14 dní od uplatnenia 
požiadavky. Požiadavka na vykonanie servisného zásahu sa hlási na servisnom formulári 
www.jdrozhlasy.cz. Do lehoty 14 dní sa započítava len čas pripadajúci na pracovné dni.  

3. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín nástupu na servisnú prehliadku a vykonanie opráv 

nejneskôr 24 hod. vopred. 

4. Kontakt pre riešenie servisných zásahov na zhotoviteľa: tel.+420 571 610 315, mobil 

+420 777 212 916. 
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5. Kontaktná osoba za objednávateľa: …………………………………,   

Tel: ..........................................................., e-mail: ………………………………………… 
 

 
IV. 

Objednávateľ zaistí prístup pracovníkov zhotoviteľa do priestorov, v ktorých sú nainštalované 
zariadenia bezdrôtového rozhlasu a poskytne im súčinnosť potrebnú pre vykonanie výššie uvedených 
činností, a to i v dňoch pracovného voľna, vo sviatky a mimo svoju pravidelnú pracovnú dobu.  
 

V. 
Zhotoviteľ a objednávateľ se dohodli na cenách práce podľa tejto zmluvy takto: 
 
 Udržiavací poplatok – 420,- EUR s DPH. 
 zaistenie dostupnosti originálnych  náhradných dielov ( v zvýhodnených cenách viď. cenník príloha 

č.1).systému JD ROZHLASY  na inštalovaný existujúci systém po dobu platnosti servisnej zmluvy,  
 prednostný  servisný zásah v prípade poruchy: v prípade výpadku viac než 50% systému v obci do 

72 h. 
 Periodická prehliadka v pravidelnom intervale zaisťujúca funkčnosť systému 
 Zvýhodnená cena za voliteľný upgrade ovládacieho programu v rámci periodickej prehliadky  

50,- EUR bez DPH. 
 
Periodická servisná prehliadka (kontrola funkčnosti zariadenia – všetky vonkajčie prímače, ústredňa, 
test kapacity akumulátorov, test zosilovačov, kontrólne meranie úrovne signálu) bude fakturovaná 
podľa výkazu technika podľa zvýhodneného cenníku materiálu a prác JD ROZHLASY s.r.o., ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako ich príloha č. 1. 
Periodická servisná prehliadka zaistí spoľahlivosť a funkčnosť vášho zariadenia a jeho dlhšiu životnosť. 
 
 

VI. 
1. Záručná doba na práce uskutočnené zhotoviteľom podľa téjto zmluvy a na použité 

náhradné diely je 24 mesiacov. Záručná doba na akumulátory je 24 mesiacov.  
 

VII. 
1. Strany sa dohodli, že v prípade, ak si objednávateľ objedná servis, prípadne opravu zariadenia 

a výjazd servisného vozidla dodávateľa sa ukáže ako neoprávnene požadovaný servisný zásah 
objednávateľom, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky náklady a škody vzniknuté 
zhotoviteľovi v súvislosti s výjazdom servisního vozidla. Za neoprávnene požadovaný servisný 
zásah se považuje zásah, který bol preukázatelne spôsobený chybným používaním zariadenia 
v rozpore s návodom k obsluhe a záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste. 

 
VIII. 

1. Cenu prác vykonaných podľa tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s odsúhlaseným zápisom v Servisnom liste, v ktorom 
musí byť uvedená doba trvania opravy, výkaz použitých náhradných dielov a materiálov a 
počet km najazdených pracovníkmi zhotoviteľa v súvislosti s opravou.  
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2. Faktúra bude zhotoviteľom odoslaná objednávateľovi v jednom vyhotovení s náležitosťami 
riadneho účtovného dokladu, splatnosť faktúry je do 14 dní po ich doručení objednávateľovi. 
Dňom úhrady faktúry bude deň, kedy fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet zhotoviteľa.  

3. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

4. Pri servisných prehliadkach a vykonávaní opráv sú pracovníci zhotoviteľa oprávnený sa 
pohybovať iba v priestoroch objednávateľa dotknutých týmito činnosťami. Objednávateľ 
preukazateľne zoznámi pri nástupe pracovníkov zhotoviteľa so zvláštnymi podmienkami a 
rizikami, pri ktorých budú činnosť vykonávať, a ktoré postupy musia dodržať.  

 
 

IX. 
1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa dojednáva  na dobu neurčitú.  
2. Zmluva môže býť ukončená písomnou výpoveďou ktorejkoľvek so zmluvných strán, 

doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota, ktorá činí tri mesiace, začína plynúť 
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrzuje, že je poistený pre prípad škody, ktorú by 
spôsobil objednávateľovi alebo tretím osobám pri výkone činností podľa tejto zmluvy.  

 

X. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie.  
3. Túto servisnú zmluvu je možné obojstrane vypovedať, najmenej však 2 kalendárne mesiace 

pred výročím tejto zmluvy od prvého dňa následujúceho mesiaca odo dňa podania výpovedi. 
V inom prípade sa má za to, že zmluva je automaticky prolongovaná. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, v platnom znení. 

5. Táto zmluva môže byť menená iba písomne a to formou vzostupne číslovaných dodatkov. 
6. Na dôkaz svojho dobrovoľného, pravého a vážne mieneného prejavu vôle, pripojujú zmluvné 

strany, potom, čo si servisnú zmluvu prečítali a porozumeli jej, svoje podpisy. 
7. Neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nižšie uvedené prílohy: 

Príloha č. 1- ceník materiálu a prác JD ROZHLASY s.r.o. 
 
V Horní Bečvě dňa ……..                                               V Oboríne dňa …….                          
Miloš Drápala, konateľ      
JD ROZHLASY s. r. o.                                   Obec Oborín 
Zhotoviteľ                                                                                                  Objednávateľ 



Ceník materiálů a prací
JD ROZHLASY s. r. o. IČ: 27797007 Rok: 2019_platný od 1.1.2019

Kód Název Text Jedn. EUR bez DPH EUR vč. DPH

Materiál

088 Anténa ZAE 31Z-U PL RG58 ks 181,71 20% 218,05

511 Přijímač DIREC1 70MHz ks 167,77 20% 201,32

012 Přijímač FMREC SUB ks 149,13 20% 178,95

203 Přijímač FMREC4 SUB2 447MHz US ks 190,24 20% 228,29

013 Nabíječka NAPR ks 137,98 20% 165,57

419 Nabíječka NAPR5 ks 137,98 20% 165,57

285 Nabíječ CTEK XS 800 12 V/0,8A ks 64,46 20% 77,35

553 Anténa ZY-70-3 (směrová CZ) ks 74,91 20% 89,90

138 Přijímač FMREC DTMF ks 52,26 20% 62,72

103 Reproduktor tlakový T51 ks 47,04 20% 56,45

462 Reproduktor tlakový SC1130 ks 35,26 20% 42,31

075 Krabice GEWIS 44209 IP56 300x220x120 ks 24,74 20% 29,69

204 Zesilovač FMREC4 ks 29,83 20% 35,79

Drobný instalační materiál

074 Akumulátor EMS *B9654 12V 7,2A ks 17,67 20% 21,20

217 Akumulátor EMS SLA 12V 4,5A ks 15,68 20% 18,82

249 Držák antény ks 13,24 20% 15,89

027 SIM karta+kupon (balíček) ks 12,30 20% 14,76

DRZK Držák antény ks 5,68 20% 6,82

033 Anténa prutová 120 VAPOL ks 7,28 20% 8,74

229 Propichovací svorka 5210/3/K ks 4,63 20% 5,56

MDZK Konzola MDZ ks 2,26 20% 2,72

526 Konektor SMA ks 3,14 20% 3,76

070 Svorka univ. proudová KOV 102/4-25 ks 3,45 20% 4,14

308 Konektor redukce PL na BNC ks 1,64 20% 1,97

197 Koaxiál RG 213 50 Ohmů (SK) ks 1,88 20% 2,26

031 PL 259-6 UHF-V RG-58A konektor ks 1,36 20% 1,63

479 CEZ Páska 15,88/0,75mm m 1,22 20% 1,46

169 Páska WAP-Bandimex 12,7 mm/0,76mm m 1,11 20% 1,34

142 Konektor BNC zásuvka ks 1,29 20% 1,55

035 Konektor BNC vidlice ks 1,39 20% 1,67

044 Konektor PL MIC 324 (RG 213) ks 1,39 20% 1,67

513 Stahovací pásky TRA IT černé 12,5x 1000mm ks 0,84 20% 1,00

093 POLY EIP 17017/2m m 1,22 20% 1,46

144 Kabel CYKY J 3x1,5 m 0,70 20% 0,84

019 Dvojlinka 2x0,75mm m 0,52 20% 0,63

073 Klahos-Bandimex spona 12,7mm ks 0,52 20% 0,63

141 Klahos-Bandimex spona š. 16 mm ks 0,52 20% 0,63

030 Koax RG58U-licna m 0,63 20% 0,75

402 Úchytka na husí krk 5320 ks 0,21 20% 0,25

050 Stahovací pásky TRA IT černé 365x7,8mm ks 0,21 20% 0,25

097 Hmoždinka natloukací UCX 6/40 ks 0,21 20% 0,25

387 Pojistka 1,25A ks 0,21 20% 0,25

049 Stahovací pásky TRA IT ks 0,14 20% 0,17

Servisní práce, doprava

S Servisní práce hod 19,16 20% 23,00

D1 Doprava km 0,49 20% 0,59

Příloha č. 1 Servisní smlouva

%DPH
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