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SERVISNÍ SMLOUVA 
 

Smlouva o poskytování nadstandardního záručního servisu a dalších 

služeb  

Cominfo a.s. 
 

 

 

 

 

Číslo servisní licence: SPZ 2020/01 
 

 

 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 
 
 
 
 
 

Reg. č. 

objednatele: 

 Reg.č. 

poskytovatele: 
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Část 1. Smluvní strany 

1.1 Poskytovatel 

Firma:  COMINFO, a.s. 

Se sídlem 

ve: 

Zlín, Prštné, Nábřeží 695, PSČ 760 01, 

Česká republika Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 
IČ: 63482576 DIČ: CZ63482576 

Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 

064450600618003/6300 

Zastoupený  

  ve věcech smluvních: Ing. Jarmil Vlček, člen představenstva 

Ing. Lukáš Pšeja, člen představensta 

 

  ve věcech technických:  Bc. Michal Košut, ředitel střediska 

podpory zákazníka 

 

 

1.2 Objednatel 

Firma:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

Se sídlem 

v: 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava, Slovenská republika Zapsaná v  

IČ: 00399957 DIČ: SK2020879245 

Bankovní spojení: Štátna pokladnica, číslo účtu SK3481800000007000074503 

Štátna pokladnica, číslo účtu SK1781800000007000460869 

Zastoupený  

ve věcech smluvních: Ing. Helena Kuchyňková  

ve věcech technických – 

přístupový systém a IT: 
Ing. Martin Novák  

ve věcech technických – 

stravovací systém: 
Ing. Helena Kuchyňková  

Část 2. Preambule 

2.1 Objednatel aktivně provozuje systém řádně dodaný Poskytovatelem na základě dřívějších smluv či 

jednotlivých objednávek. 

2.2 Vzhledem k tomu, že bezvadná funkce dodaného systému je pro bezpečnost a provoz objektů 

Objednatele zásadní, dohodly se smluvní strany na této smlouvě, podle níž se sjednává nadstandardní 

rozsah servisu, včetně pravidelných prohlídek, čištěni, revizí a mimozáručních oprav podle níže uvedených 

podmínek. Touto smlouvou nejsou dotčeny ani nahrazeny povinnosti Poskytovatele vyplývající z dříve 

uzavřených smluv o dílo, či jednotlivých objednávek (zejména povinnosti z poskytnuté záruky). Tato 

smlouva ani nenahrazuje povinnosti obsluhy dané obecnými předpisy a předpisy stanovené výrobcem 

zařízení. 

2.3 Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou s vědomím, že její plnění má za cíl zajistit optimální chod 

dodaného systému(ů) u Objednatele, a to za předpokladu aktivní a cílevědomé součinnosti obou smluvních 

stran v intencích pravidel této smlouvy, i vlastní snahy každé ze smluvních stran samostatně minimalizovat 

případné poruchy, závady a chyby díla. 

 

Část 3. Předmět smlouvy, doba platnosti, místo plnění 

3.1 Předmětem smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytnout objednané servisní služby a povinnost 

Objednatele uhradit za tyto služby v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami 
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COMINFO, a.s. (dále i jako VOP), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2), a to, 

v následujícím sjednaném typu servisu: 

 

Servis software:  Stravovací systém CardPay a Přístupový systém ACCESS 

Servisní pohotovost:  V běžnou pracovní dobu.  
Zahájení řešení: do 24 hodin od nahlášení požadavku vzdáleným připojením. 
Vzdálená správa: do 2 hodin od nahlášení požadavku  

 

Servis hardware: Seznam hardware pro Stravovací systém CardPay a Přístupový systém ACCESS je 
uveden v Příloze č. 1 

Servisní pohotovost:  V běžnou pracovní dobu. 
Zahájení řešení: do 24 hodin od nahlášení požadavku vzdáleným připojením. 
Vzdálená správa: do 2 hodin od nahlášení požadavku  

 
 

3.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní 

lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit cenu za již 

poskytnuté služby. Účinnost smlouva nabírá dnem následujícím po dni zveřejnění v Centrálnom registri 

zmlúv vedeném Úradom vlády SR.  

3.3 Místem plnění servisní činnosti jsou následující lokality Objednatele: 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  

 Pobočky:  Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava 

Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1, Bratislava 

Vzdelávacie zariadenie VIRT, Radvaň nad Dunajom 

 

3.4 Předmět smlouvy se vztahuje na následující samostatné systémy: 

 Software a Hardware přístupového systému Access 

 Software a Hardware objednávkového a stravovacího systému CardPay 

 

Část 4. Kontaktní údaje 

4.1 Podkladem pro poskytnutí služby je nahlášení požadavku (na opravu, nového požadavku) :  

a. písemně na adresu: Cominfo, a.s. 
Středisko podpory zákazníka  
Nábřeží 695 
760 01 Zlín, Prštné  

NEBO 
b. telefonicky na číslo 603 151 222 (HOT-LINE) v běžnou pracovní dobu  

a zároveň toto telefonické hlášení objednatel obratem potvrdí e-mailem na adresu 
hotline@cominfo.cz . 

 

4.2 Jakmile je objednatelem splněn bod č.4.1 je mu obratem od poskytovatele – služba Hotline, zaslána 

odpověď emailem s registračním číslem, pod kterým je jeho požadavek zaevidován.  

Toto registrační číslo je uváděno i při další komunikaci týkajícího se daného požadavku. 

Poskytovatel zajišťuje jedinečnost přiděleného čísla.  

Dále poskytovatel zajistí odpověď objednateli během jednoho pracovního dne – emailovou formou. 

Platnost požadavku se datuje od potvrzení registrace poskytovatelem objednateli. 

4.3 Pokud dojde ke změnám telefonních či faxových čísel uvedených v této smlouvě budou smluvní 

strany o této skutečnosti informovány e-mailem nebo faxovou zprávou. 
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Část 5. Cena za poskytnuté služby 

5.1 Cena za servisní pohotovost zahrnuje tyto činnosti:   

1. Přeceňování obědů v položkách prodeje, v jídelním lístku, spotřebovaných a objednaných obědů 

a nastavení. 

2. Přidávání nových zařízení do snímačové sítě (možno i vzdálenou správou), v případě problémů. 

3. Překonfigurování zařízení ve snímačové síti (možno i vzdálenou správou). 

4. Zásah v případě nefunkčnosti stravovacího nebo parkovacího/přístupového systému (možno i 

vzdálenou správou). 

5. Aktualizace verzí programů, např. v souvislosti s vývoje verzí OS Windows.  

6. Konzultace a rady prostřednictvím hotline při řešení problémů s funkcí systémů. 

7. Upgrade SW na nejnovější verzi a proškolení uživatelů na SW. 

8. Drobné programátorské úpravy (do pracnosti 2 člověkodní) 

9. Práce spojené s přechodem na novou platformu (OS) 

10. Zásadní upgrade SW (tzv. „velký“ upgrade SW spojený s dopracovanou významnou změnou 

funkčnosti) – 1x ročně 

11. Konfigurace systému vzhledem ke změnám v instalaci HW. 

 

Začátek řešení problému do 24h od nahlášení v pracovní dny (možno i vzdálenou správou). 

Návrh řešení problému do 48h od nahlášení v pracovní dny. 

 

Cena za služby je stanovena dle následující tabulky: 

 

Činnost CardPay 
Sazba/mj   poč. 

hodín 
SPOLU 

bez DPH 

Jednorázový poplatek za servisní činnost v objektu objednatele v rozsahu 

max. 4hod realizované dle sjednaného servisního paušálu.  
310,00 € 5 1 550,00 € 

Cena obsahuje dopravu na místo a 4hod práce technika v pracovních 

dnech v pracovní dobu 8:00-16:00. 

Hodinová sazba 1 HW specialisty v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 

hod 
38,00 € 10 380,00 € 

Hodinová sazba 1 HW specialisty po pracovní době (mimo 8-16hod), v So, 

Ne, svátky 
46,00 € 5 230,00 € 

Hodinová sazba 1 SW specialisty v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 

hod 
42,00 € 80 3 360,00 € 

Hodinová sazba 1 SW specialisty po pracovní době (mimo 8-16hod), v So, 

Ne, svátky 
50,00 € 5 250,00 € 

   
5 770,00 € 

    

Činnost Access 
Sazba/mj   poč. 

hodín 
SPOLU 

bez DPH 

Jednorázový poplatek za servisní činnost v objektu objednatele v rozsahu 

max. 4hod realizované dle sjednaného servisního paušálu.  
310,00 € 5 1 550,00 € 

Cena obsahuje dopravu na místo a 4hod práce technika v pracovních 

dnech v pracovní dobu 8:00-16:00. 

Hodinová sazba 1 HW specialisty v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 

hod 
38,00 € 10 380,00 € 
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Hodinová sazba 1 HW specialisty po pracovní době (mimo 8-16hod), v So, 

Ne, svátky 
46,00 € 5 230,00 € 

Hodinová sazba 1 SW specialisty v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 

hod 
42,00 € 80 3 360,00 € 

Hodinová sazba 1 SW specialisty po pracovní době (mimo 8-16hod), v So, 

Ne, svátky 
50,00 € 5 250,00 € 

   
5 770,00 € 

 

 

5.2 Cenu za servis se zavazuje hradit Objednavatel Poskytovateli na základě faktur vystavených 

Poskytovatelem. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení objednateli. 

5.3 Cenu za servis se zavazuje poukazovat Objednavatel bezhotovostním převodem na účet 

Poskytovatele uvedeném na faktuře. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet Poskytovatele. 

5.4 Smluvní strany se dohodli, že v případě zpoždění s platbou ceny za servis je Objednavatel povinný 

zaplatit Poskytovateli za každý den zpoždění s platbou úrok ze zpoždění z dlužné ceny za servis ve výšce 

stanovené podle zvláštních právních předpisů, což je o 5 procentních bodů vyšší než je základní úroková 

sazba Evropské centrální banky platná k prvnímu dni zpoždění. 

Část 6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva je povinně zveřejňovanou smlouvou ve smyslu § 5a 

zák. č. 211/2000 Z. z. SR o svobodném přístupu k informacím a o změně a doplnění některých zákonů 

(zákon o svobodě informací) ve znění pozdějších předpisů. Objednavatel jako povinná osoba ve smyslu 

zákona o svobodě informací zašle tuto smlouvu bezodkladně po jejím podepsání smluvními stranami ke 

zveřejnění v Centrálnom registri zmlúv, který vede Úrad vlády SR.  

6.2 Poskytovatel dodá nejpozději do jednoho pracovního dne po podpisu této servisní smlouvy z jeho 

strany znění této smlouvy včetně příloh v elektronické formě ve formátu PDF s možností vyhledávání nebo 

jako dokument DOC/WORD (nepodepsaná smlouva) pro zveřejnění smlouvy v Centrálnom registri zmlúv 

vedeném Úradom vlády SR. 

6.3 Ostatní vztahy a skutečnosti, které nejsou upravené touto smlouvou, se řídí platným Občanským 

zákoníkem. 

6.4 Tuto smlouvu je možné měnit jen po dohodě smluvních stran písemným dodatkem. 

6.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých dva dostane Poskytovatel a dva 

dostane Objednavatel. Všechny čtyři stejnopisy smlouvy mají hodnotu prvopisu. 

6.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem 

následujícím po dni jejího zveřejnění v Centrálnom  registri zmlúv vedeném Úradom vlády SR. 

6.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, porozuměli jí, že byla 

uzavřená po vzájemné dohodě a podle jejich svobodné vůle, ne v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.  

6.8 Další práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k plnění z této smlouvy jsou stanoveny ve 

VOP. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi.  

 

Příloha č. 1 Seznam instalovaného hardware 

Příloha č. 2 Všeobecné obchodní podmínky COMINFO, a.s. 

 

 
 
V Bratislave dne            Ve Zlíně dne                             
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     za Objednatele          za Poskytovatele 
   prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.           Ing. Karel Zvolský 
    rektor                           předseda představenstva 
 

 
           
                                                             
     

                         Za středisko podpory zákazníka 
          Michal Košut, ředitel SPZ 

 



 

  
Strana 7 z 8 

 

Příloha č. 1 : Seznam programového a technického vybavení, na které se vztahuje  

poskytování služeb ve smyslu servisní smlouvy: 

 
Stravovací systém 

 

Počet kusov 

TERMINAL OBJEDNAVACI EUROTECH (3142,42) 1 ks 

TERMINAL TOUCH SCREEN (1680,28) 1 ks 

CITACIA HLAVA H-PRO (229,34) 1 ks 

SNIMAC IDENT. KARIET REI (1170,96) 1 ks 

CITACIA HLAVA H-PRO (229,34) 1 ks 

DISPLAJ OBOJSTRANNY (582,29) 1 ks 

SNIMAC IDENT. KARIET COMINFO (1587,60) 1 ks 

ZAL. ZDROJ APC 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA INT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

CITACIA HLAVA INT.H-PRO (113,23) 1 ks 

SNIMAC IDENTIF.KARIET(578,17) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (45,14) 1 ks 

CITACIA HLAVA INT.H-PRO (113,23) 1 ks 

CITACIA HLAVA EXT.H-PRO (113,23) 1 ks 

STRAV.S.TLAC.STAR TSP 700(467,79) 1 ks 

SNIMAC PERSONALIZACNY(157,95) 1 ks 

STRAV.S.TLAC.STAR TSP 700(467,79) 1 ks 

SNIMAC REI-ST A AKUMULATOR 1 ks 

DISPLEJ OBOJSTRANNY (363,33) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (91,39) 1 ks 

CITACIA HLAVA H-PRO (229,34) 1 ks 

SPINAC NOZNY  (140,42) 1 ks 
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SNIMAC REI-ST A AKUMULATOR 1 ks 

DISPLEJ OBOJSTRANNY (363,33) 1 ks 

ROZHRANIE ETHERNET (91,39) 1 ks 

CITACIA HLAVA H-PRO (229,34) 1 ks 

SPINAC NOZNY  (140,42) 1 ks 

 

Označenie IM - Prístupový systém ACCESS 

Umiestnenie - Dolnozemská cesta 1, Bratislava 

Počet kusov 

min. 

Napájací zdroj AWZ333 s akumulátorom 16 

Riadiaca jednotka REA 16 

Čítacia hlava H-PRO 39 

Zámok EFF EFF 1705RR 30 

Elektrický otvárač 118W-A71 1 

Zatvárač dverí DC210 31 

Magnetický kontakt DC 118 2 

Automatická prístupová rampa s ovládaním cez prístupový systém ACCESS 1 

  


