
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na pozáruční servis EZS, ACS a CCTV v objektech MF 

uzavřené  dne 26.5. 2008  
zakázkové číslo 332/064/2008 (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel  : Česká republika – Ministerstvo financí ČR 
 Sídlo   : Letenská 15, 118 10 Praha 1 
 Jehož jménem jedná  : XXXXXXX 
 IČO   : 00006947 
 DIČ   : CZ 00006947 
 Bankovní spojení : XXXXXXX 
 ID datové schránky : xzeaauv 
 dále jen objednatel 
 
1.2. Zhotovitel  : ELTES, s.r.o. 
 Sídlo   : Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 
 zastoupen   : XXXXXXX 
 IČO   : 61504513 
 DIČ   : CZ 61504513 
 Bankovní spojení : XXXXXXX 
 ID datové schránky : bgq3yew 
 dále jen zhotovitel 
 

 
1. Předmět dodatku  

Předmětem tohoto dodatku je, v souladu s ustanovením odstavce 5.3. původní Smlouvy o 
dílo, aktualizace ceny plnění dle průběhu záručních lhůt a doplnění předmětu plnění dle 
aktuálního stavu Jednotného bezpečnostního systému objektů MF ČR. Z tohoto důvodu se 
smluvní strany dohodly na níže uvedené změně některých ustanovení Smlouvy o dílo a na 
doplnění Přílohy č. 2, která rozšiřuje specifikaci plnění, uvedenou v Příloze č. 1 o práce a 
dodávky, které zhotovitel na Jednotném bezpečnostním systému objektů MF ČR v průběhu 
trvání Smlouvy o dílo zrealizoval. 
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
Dle dohody smluvních stran se původní znění odst. 2.1. Smlouvy o dílo v plném rozsahu ruší 
a nahrazuje se následujícím zněním odst.  2.1. až 2.4. :  



 
2.1. Pozáruční servis systémů elektronické zabezpečovací signalizace (dále jen „EZS“), 

elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), uzavřeného televizního okruhu (dále 
jen „CCTV“), akustického varovného systému (dále jen „AVS“), systému řízení 
přístupových práv (dále jen „ACS“),  bezpečnostní počítačové sítě SECURITY 
NETWORK ( dále jen „SECNET“), monitorovací grafické nadstavby ALVIS a systému 
správy uživatelů ABI, které do objektů Ministerstva financí ČR dodával a instaloval 
zhotovitel, nebo systémů třetích stran, které Ministerstvo financí ČR požaduje 
provozovat v rámci Jednotného bezpečnostního systému MF ČR (dále jen „JBS“).  

2.2. Předmětem smlouvy je zajištění 24 hodinové telefonické podpory pro řešení 
nadstandardních situací a stavů, dále výjezd technika k zásahu na místě instalace 
v dohodnutém časovém limitu, odstranění poruchy v dohodnutém časovém limitu, 
pravidelné prohlídky a roční revize v dohodnutém rozsahu.  

2.3.  Předmětem smlouvy je také závazek zhotovitele provádět objednatelem vyžádané úpravy 
rozsahu, umístění a konfigurace provozovaných systémů EZS, EPS, CCTV, AVS, ACS, 
SECNET ALVIS a ABI, dále vyžádané aktualizace software (dále jen „SW“) a firmware 
(dále jen FW).  

2.4.  Zhotovitel je povinen veškeré vyžádané úpravy rozsahu, umístění a konfigurace JBS 
zaznamenat v dokumentaci skutečného provedení JBS (dále jen „DSP“), za jejíž správu 
je odpovědný. DSP je kategorizována jako utajovaná informace ve smyslu zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. III 

Závazky zhotovitele 
  
Dle výslovné dohody smluvních stran se odst. 3.1.  a odst. 3.5. v plném rozsahu ruší a 
nahrazuje se novým zněním odst. 3.1. a odst. 3.5., které zní následovně :  
 
 Zhotovitel se zavazuje: 
3.1. Provádět pravidelné prohlídky a pravidelné revize přívodů a připojených zdrojů  EZS, 

ACS, CCTV, ER, SECNET,  AlVis a ABI v objektech dle 2.1. 
  
 Pravidelnou prohlídkou se rozumí:   
  - vizuální kontrola prvků,  

- kontrola displeje – datum, čas, název instalace, prosvětlení u snímačů 
s klávesnicí a displejem, 

- kontrola automatického přechodu na provoz za záložního zdroje,  
- kontrola činnosti ovládaných zařízení, 
- kontrola odezvy na čtení identifikační karty,      
- kontrola umístění prvků systémů v daném prostředí, vyhodnocení 

dopadů případných změn na funkčnost a dostupnost těchto prvků, 



- kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního 
i umělého osvětlení, u akustické slyšitelnost, 

- kontrola stavu náhradních zdrojů, prověření kapacity, 
- kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole 

se přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, 
návodům k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení, 

- kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému, 
- kontrola interakcí a vazeb mezi systémy, 
- kontrola stavu a vyhodnocení historie v ABI, 
- kontrola map v ALVis 
- kontrola a nastavení jednotného času s ostatními systémy 
- kontrola biometrických snímačů, jejich kalibrace, 
- kontrola funkčnosti personálních propustí a seřízení, 
- kontrola funkčnosti elektromechanických, elektromagnetických 

a elektromotorických zámků včetně kování a příslušenství, seřízení, 
- kontrola funkčnosti turniketů a jejich seřízení, 
- kontrola funkčnosti elektronického klíčového depozitu (KW) 
- kontrola obrazu všech kamer,  
-  kontrola uchycení kamer, 
-  kontrola vyhřívání, telemetrie a videomanagementu, 
-  kontrola celistvosti záznamů a jejich dostupnosti, 
-  kontrola live zobrazení.   

  Termín  : 1/6 měsíců 
 Provádí  : technik servisní organizace 
 Vystavuje protokol o pravidelné prohlídce. 
 
 Pravidelné  revize přívodů a připojených zdrojů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 

1500. 
 Provádí revizní technik servisní organizace, vystavuje zprávu o revizi. 
 
 Zhotovitel se zavazuje provádět kontroly, údržbu a opravy EPS podle § 7 vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci a to v rozsahu pravidelných ročních kontrol 
provozuschopnosti, dále zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu a to 
1x  za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení a 1x  za půl roku u samočinných hlásičů 
požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá. 

3.5. Vyžádaný servisní zásah zahájit v časovém limitu do 6 (šesti) hodin od nahlášení na 
dispečink servisního střediska ELTES. 

         Spojení osobou odpovědnou za objednatele na servisní dispečink ELTES:  
                                           
         tel.:  XXXXXXX 
         e-mail:  XXXXXXX 

 
 
 
 

http://www.revizekontroly.cz/legislativa/item/vyhlaska-o-pozarni-prevenci
http://www.revizekontroly.cz/legislativa/item/vyhlaska-o-pozarni-prevenci


Čl. V 
Platební podmínky 

 
Dle výslovné dohody smluvních stran se odst. 5.1.  a odst. 5.3. v plném rozsahu ruší a 
nahrazuje se novým zněním odst. 5.1. a odst. 5.3., které zní následovně :  

 
5.1. Za výkony dle odstavců 3.1, 3.5, 3.6, a nejedná-li se o vyžádaný servisní zásah včetně 

odstavců 3.2, 3.3, 3.4 této smlouvy, se sjednává paušální úhrada ve výši : 
 

161.000,00 Kč / za čtvrtletí (Q) + DPH  
 

 Cena neobsahuje úhradu dodaných náhradních dílů, které budou účtovány dle 
koncových cen autorizovaného distributora pro Českou republiku. 

 
Vyžádané servisní zásahy mimo pravidelné prohlídky a pravidelné revize, dále vyžádané 
úpravy rozsahu, umístění a konfigurace budou hrazeny samostatně a to dle 
následujícího ceníku: 

     - práce technika, úroveň elektromechanik  340,00 Kč/hod 
     - práce technika, úroveň HW specialista 450,00 Kč/hod 
     - práce technika, úroveň SW specialista 750,00 Kč/hod 
     - práce projektanta (aktualizace DSP) 950,00 Kč/hod 
     - náhradní díly dle koncových cen autorizovaného distributora 
        pro Českou republiku   
     - doprava      300,00 Kč/výjezd 
 K ceně výše uvedených servisních zásahů bude připočítána  DPH  ve výši dle platných 

právních předpisů. 
 
 
5.3. Uvedená cena vychází z ceny dodaného HW a zahrnuje pouze tu část dodávek u nichž 

již skončila záruční lhůta poskytovaná zhotovitelem. Cena bude aktualizovaná dle 
průběhu záručních lhůt jednotlivých dodávek zhotovitele a rozsahu technologií třetích 
spravovaných zhotovitelem v rámci JBS na základě požadavku objednatele. Rozsah 
dodávek zhotovitele, u nichž již skončila záruka, a jsou zahrnuty v ceně, je stanoven 
Přílohami č. 1 a č. 2 této Smlouvy o dílo. 

 
 

2. Závěrečná ustanovení  
 
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu se zněním tohoto dodatku, 

zůstávají v platnosti beze změny.  
 
2.2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven 

ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 



Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho zveřejněním v registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
Přílohy :    
 Příloha č. 2 – Rozšíření specifikace předmětu plnění dle aktuálního stavu Jednotného 

bezpečnostního systému objektů MF ČR 
 
 
V Praze dne  ……………     V Praze dne …………. 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele :       Za zhotovitele : 
 
 
..........................................     .......................................... 
jméno: XXXXXXX    jméno : XXXXXXX 
funkce : XXXXXXX    funkce : XXXXXXX 


	DODATEK č. 1

