
SMLOUVA
o připojení elektrické poŽární signalizace na zařízení dálkového přenosu

I. Smluvní strany

Tuto smlouvu uzavírají:

REGISTROVÁNO
EKONOMICKÝ ÚTVAR
E. Č. ,2/¥ -61g/10/»01.

Provozovatel zařízení dálkového přenosu - vyhodnocovací část (pult centrální ochrany):

Hasičský záchranný sbor
okresu Vyškov
Hraničky 425, 682 01 Vyškov
IČO: 13691376
zastoupený pplk. Antonínem Němčanským, ředitelem HZS okresu Vyškov

na straně jedné
a

Provozovatel EPS na zařízení dálkového přenosu

Česká spořitelna, a.s,
se sídlem Na Příkopě 29, Praha l
IČO : 45244782
DIČ: 001 - 452 44 782
okresní pobočka ve Vyškově
Husova 2, Vyškov, PSČ 682 21
zastoupená ing. Vladimírem Vašíčkem, CSc., ředitelem OP Vyškov

ing. Erikou Šoupalovou, finanční náměstkyní OP Vyškov
bankovní spojení

na straně druhé

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je připojení elektrické požární signalizace (dále jen ,,EPS") na
zařízení dálkového přenosu (dále jen ,,ZDP"). Účelem připojení je přenos požárně - taktických
informací z ústředen EPS na operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu
Vyškov, které je vybaveno pultem centrální ochrany (dále jen ,,PCO").

III. Vymezení pojmů

V dalším textu smlouvy se rozumí:

Provozovatel PCO - Hasičský záchranný sbor okresu Vyškov, je vybaven PCO, nedílnou
součástí kterého je ZDP - vyhodnocovací část.

l
i

Provozovatel EPS - Česká spořitelna, a.s., OP Vyškov, je vybaven je vybaven EPS, nedílnou
součástí které je ZDP - účastnická část.

Správce PCO a ZDP - dodavatelská a servisní firma



PATROL group, spol. s r.o., Masarykovo nám. 8, 583 01 Jihlava, IČO: 46981233

Informovovat (provozovatele PCO, provozovatele EPS, správce PCO a ZDP) - předání
potřebné informace pomocí následujících pojítek:

- telefon (popř. telefon se záznamníkem)
- fax
- radiostanice
- radiooperátor

IV. Povinnosti provozovatele PCO

a.) Udržovat nepřetržitě PCO včetně ZDP jemu příslušející v aktivním a provozuschopném
stavu, včetně kvalifikované obsluhy.

b.) V případě poruchy neprodleně informovat správce PCO a ZDP (dále jen ,,Správce"). Dále
neprodleně informovat provozovatele EPS. Poruchou se rozumí mechanické zničení
některého komponentu PCO, včetně příslušející části ZDP, softwarová závada na straně
provozovatele PCO, hlášení stavu ,,Výpadek ZDP", ,,Porucha ZDP".

c.) V případě hlášení poruchy ,,Porucha EPS", ,,Ztráta napájení ze sítě", ,,Porucha baterie",
,,Sabotáž" neprodleně informovat provozovatele EPS.

d.) Průběh případné poruchy od jejího vzniku až po její odstranění, včetně servisních zásahů
Správce PCO musí protokolovat. Po informování Správce a provozovatele EPS a stavu
EPS, ZDP a PCO v případě poruchy a zaprotokolování začátku poruchy nenese
provozovatel PCO žádnou zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost
objektu u provozovatele EPS, jež mohou nastat jako následek nefůnkčnosti EPS, ZDP a
PCO.

e.) Při hlášení stavu ,,POŽÁR" na straně provozovatele PCO zajistí operační důstojník nebo
obsluha operačního střediska provozovatele PCO:
w neprodlený výjezd jednotky do místa, které vysílá stav ,,POŽÁR" v početním stavu a

technice, která odpovídá dokumentaci zdolávání požárů pro daný objekt, popř.
poplachovým plánům pro daný objekt;

w současně informovanost operačního střediska Policie ČR o výjezdu jednotky k zásahu;
w bezodkladnou informovanost provozovatele EPS o této skutečnosti a toto uvede v

popisu časového průběhu události;

f.) Vést protokol o počtu planých poplachů, který obsahuje datum, čas, místo a stručný popis
události. Tento protokol slouží jako podklad pro kalkulaci poplatku dle ČI. VI., písm. C)
této smlouvy.

V. Povinnosti provozovatele EPS

g.) Připojení EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele povinností stanovených v ČSN
342710 ,,Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace", ČI. 421 - 438, týkající se
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určování osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak
jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.

b.) V případech, kdy bude ústředna EPS připojena na ZDP a PCO dle článku I. této smlouvy,
nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou
dobu poruchy dle článku IV., písmene b) a c) této smlouvy. V případě poruchy EPS
provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy, resp. její

nahlášení.

c.) V bezprostřední blízkosti obslužného pole požární ochrany bude uložena dokumentace
zdolávání požáru, zároveň zde musí být uložen pro zásahovou jednotku návod ke zjištění
přesné identifikace místa vzniku požáru.

d.) Provozovatel EPS musí udržovat EPS a jemu příslušející část ZDP v provozuschopném
stavu a zajišt'ovat jeho maximální spolehlivost, aby bylo předcházeno v maximální míře
nežádoucím planým poplachům.

VI. Poplatky

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO:

a.) Platit poplatky za střežení a obsluhu zařízení EPS ve smyslu č. 54 ČSN 73 0875 a

přiměřeně ČI. 431 ČSN 34 2710, prováděnou prostřednictvím ZDP a PCO. Osoby
pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s
ČSN 34 3100. Osoby pověřené střežením a obsluhou ZDP postupují podle pokynů
obsažených v této smlouvě. V tomto poplatku je zahrnut i jeden planý výjezd za
kalendářní měsíc dle článku VI., písm. c) této smlouvy.

výše měsíČního poplatku Činí 2.000,-- KČ vČetně DPH

b.) Platit poplatky v případě výjezdů zásahových jednotek Hasičského záchranného sboru
okresu Vyškov na základě nežádoucího hlášení stavu ,,POŽÁR" (plané a technické
poplachy, nedbalost pracovníků provozovatele EPS, porušení norem a předpisů, porušení
interních směrnic). Poplatky se netýkají planých výjezdů po dobu zkušebního provozu.

výše poplatku za planý výjezd Činí 500,-- KČ vČetně DPH

d.) Poplatek bude hrazen čtvrtletně na základě vystavené faktury a částka
převodem na účet provozovatele PCO
Faktura - daňový doklad musí splňovat náležitosti dle Zákona č. 588/1992
hodnoty, § 12 - Vystavování daňových dokladů, dokladů o použití
Splatnost poplatku je do 14-ti dnů ode dne doručení faktury.

bude poukázána
.

, o dani z přidané
a jejich obsah.

e.) Poplatek může být upraven po vzájemné dohodě smluvních stran nejdříve od 1.10.1999 a
to nejvýše do výše míry inflace stanovené Českým statistickým úřadem za předcházející

rok.

VII. Slevy

Provozovatel PCO se zavazuje provozovateli EPS:
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a.) Poskytnout slevu na poplatku dle ČI. VI., pís,. a) této smlouvy ve zkušební lhůtě zařízení,
která se stanovuje na 4 měsíce po zahájení zkušebního provozu. Po odečtení slevy činí
výše měsíčního poplatku O,- KČ

b.) Poskytnout slevu na poplatku dle ČI. VI., písm. a) této smlouvy po dobu poruchy EPS, ZDP
a PCO dle ČI. IV., písm. b) a C) této smlouvy za každý i započatý kalendářní měsíc, pokud
porucha trvá více jak 48 hodin. Po odečtení slevy činí výše měsíčního poplatku 1.000,-
KČ včetně DPH.

VIII. Spojení pro potřeby podávání informací

Zástupce provozovatele EPS pro předávání informací:
(telefon, mobilní telefon).

Jméno zástupce vpracovní době mimo pracovní dobu
od 7.00 - 19.00 19.00- 7.00

Alespoň jedno z výše uvedených pojítek musí být dostupné nepřetržitě v uvedené pořadí.

IX. Přístup do objektu

Provozovatel EPS umožní jednotkám Hasičského záchranného sboru okresu Vyškov
za účelem vprovedení hasebního zásahu, nebo provedení kontroly objektu po přijmutí hlášení
stavu ,,POZÁR" vstup do objektu tímto způsobem:

Přístup do objektu ústředny České spořitelny, a.s., OP Vyškov je umožněn služebním
vstupem z ulice Husova použitím dvou univerzálních klíčů, které jsou uloženy v klíčovém
trezoru zabudovaném ve sloupu podloubí před budovou ČS, a.s., OP Vyškov, Husova 2. Klíč
od vnitřních dvířek trezoru je uložen u výjezdní jednotky HZS Vyškov.

X. Platnost smlouvy a výpovědní lhůta

a.) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta
začíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. výpověď' se podává
písemně.

b.) Platnost smlouvy je omezena na prostory střežené EPS v době podepsání smlouvy. Změna
rozsahu střežených prostor musí být zanesena v písemném dodatku k této smlouvě.
Střežené prostory: objekt provozovatele EPS, tj. budova České spořitelny, a.s., OP
Vyškov, Husova 2, 682 21 Vyškov.

c.) Případné změny smlouvy musí být zpracovány formou číslovaných písemných dodatků k
této smlouvě.

d.) Důvodem výpovědi může být neplnění jakéhokoliv ustanovení této smlouvy.
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e.) Zahájení zkušebního provozu střežení EPS pomocí ZDP a PCO je podmíněn dokončením
instalačních prací dodavatelskou a servisní firmou dle ČI. III. této smlouvy. Zkušební
provoz trvá 4 měsíce. Po ukončení zkušebního provozu je možné zahájit běžný provoz,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

XI. ZávěreČná ustanovení

a.) Změny a dodatky k této smlouvě jsou platné, jen pokud byly sjednány písemně. Tato
smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

a) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, její nedílnou součástí jsou
platné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem EPS a Správcem PCO, provozovatelem
PCO a správcem o dodavatelské a servisní činnosti. Smlouva nabývá účinnosti dnem
napojení elektronické požární signalizace na radiotelefonní monitorovací pult provozovaný
na dispečinku HZS Vyškov, tj. dnem uvedeným na protokolu o zahájení zkušebního
provozu zařízení.

Ve Vyškově dne' 2 O, V. 1998

Provozovatel EPS:
Česká spořitelna, a.s.
OP Vyškov

Ve Vyškově dne: 2 O. V. 1998

Provozovatel PCO:
Hasičský záchranný sbor okresu Vyškov

ČESKÁ SPOŘITELNA &&
okr0m(pobočkawVyGko®
Husova á, Vyškov Hasičský záchranný sbor

okresu Vyškov
Hraničky 425
682 01 Vyškov

ing. Vladimír Vašíček, CSc.
ředitel OP

ing. Ér a Šoupal vá

finanční náměstek OP

ppl . Antonín Němč ý
ředitel HZS okresu V škov
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