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-3f ľ |ć,. t ltJl-SMLOUVA
o podmí nkách připojení

EPS pľ ostřednĺ ctví m ZDP k zaŕ í zení  P Co
č í slo smlo uvy z 922796-00-00

kteľ ou uzaví rají :

PATROL gľ oup s.r.o.
se sí dlem: Jihlava' Romana Havelky 4957l5b, PSČ  586 01 ĺ co:  ąeguzss
te 56 DIČ : CZ46\8I233
zastoupená: 
zapsanáv obchodní m rejstří ku vedené m Kľ ajským soudem v Bľ ně oddí l C' vloŽka 8188
(dále jen,,PATROL")

a

Č R _ Hasič ský záchľ anný sboľ  Kľ aje Vysoč ina
se sí dlem: Jihlava, Ke Skalce 32, PSČ  586 04 ĺ Č o: zosgstsł
zastoupený.' plk. Mgr. Jiří m Němcem, krajským ředí telem
(dále jen,,HZS")

a

č eskoslovenská obchodní  banka, a. s.

Sí dlo :  Radlická 333lI50, s0 57 Pľ aha 5
IČ  :00001350
DIČ  :  CZ6990O0761
bankovní  spojení  :  Č sog
č í slo ú č tu :  18809379710300
zastoupená :

Společ nost zapsaná v obchodní m ľ ejstří ku vedené m Městským soudem v Ptaze, oddí l B
XXXVI , vlož ka46
(dále j  en,,zákazniko')

I .
Předmět smlouw

Předmětem smlouvy je stanovení  podmí nek pro připojení  elektľ ické  pož ź rni signalizace (dále
jen,,EPS") zákaznikapľ ostřednictvimzařizęní  dálkové ho přenosu (dále jen ,,ZĎP* 1z objektu

Č eskoslovenská obchodní  banka, a. s.
Masarykovo náměst í  68 l 14, Jĺ hlava

k pultu centralizované  ochľ any (dále jen ,,PCo") PATROLu, umí stěné ho na kĺ ajské m
operač ní m a infoľ mač ní m středisku HZS (dále jen ,,KOPIS"). Dále pak je předmětem té to
smlouvy stanovení  podmí nek pľ ovádění  pľ avidelný ch revizi, kontrol a ś eľ visnĺ ch zásahtl ZDP .



Jedná se o bezobsluž ný rež im obsluhy EPS

il.
Mí sta plnění

Mí sty plnění  předmětu té to smlouvy je objekt Ceskoslovenská obchodní  banka,

a.s., Masalykovo náměstí  68114, Jihlava (dále jen ,'objekto'), kde se nacházi ú středna EPS

aZDP, a KOPIS, kde se nachází  PCo.

nI .
Smluvní  podmí nkv

1. Podmí nkou plnění  předmětu té to smlouvy mezi oběma mí sty uvedenými v č l. I I . té to

smlouvy je zajiš tění  bezporuchové ho a spľ ávné ho přenosu infoľ mací  PATRoLem.

2. Jedenkľ át měsí č ně provádí  zź lkaznik v souč innosti s obsluhou KoPIS fyzickou zkouš ku

funkč nosti propojené ho systé mu vč etně poč í tač e s nadstavbou.

3. HZS ani PATROL nepřebí rají  hmotnou ani j inou odpovědnost za chráněný majetek

zź kaznika vč etně EPS vobjektu. PATROL nenęse odpovědnost za pož tttem způ sobené

š kody.

4. V pří padé  ž e je podmí nkou připojení  vyslání  jednotĘ pož ární  ochĺ any dle odst. 9, bod a1),

kteľ ou nezŕ izuje HZS' je souč ástí  té to smlouvy souhlasné  stanovisko zÍ izovatęle dané

j  ednotĘ pož ź lrní  ochľ any.

5. Zákazĺ ikplně hľ adí  š kody způ sobené  neodboľ ným zásahem do ZDP.

6. odpovědnost za ostatní  š kody se ří dí  pří sluš nými pľ ávní mi předpisy.

7. Smluvní  stľ any urč ují  pro vzájemný styk tyo odpovědně osoby:

Zakaznk
HZS
PATROL

8. Zálkazní k se zavazuje:

a) řódně hradit fahuľ y oprávněně vystavené  PATR)LEM č i HZS zą služ by poslEtované

v souladu s touto smlouvou č i smluvní  pokuý definované  touto smlouvou,

b) při změnách aktualizovat seznam a způ sob vyrozumění  osob urč ených zákazní kem
-k 

zajiš tění  pož ární  bezpeč nosti objektu a pro předání  objektu po vstupu JPo (viz pří loha

č ' ]  té to smlouvy),

c) v pří padě vysĺ ání jednotlry pož ární  ochrany zajistit, aby se alespoňjeden z pracovní ků' 
zákazní ka uvedených v přĺ loze č . ]  té to smĺ ouvy dostąvil do 30-ti minut do objektu, aby

mu mohĺ  být velitelem zásahu objeh předán. Nedostaví Ji se alespoň jeden pracovní k

zákazní kn'uvedený v pří loze č . ]  té to smlouvy k převzetí  objehu do 30-ti minut, bude

zákazní kovi ze strany HZS naú č tována smluvní  pokuta ve výš i ] 000,- Kč  za pľ vní

započ atou č nľ thodinu zpož dění  a 5000,- Kč  za kaž dou dalš í  započ atou č nrthodinu

zpož dění . Č as, od heré ho je poč í táno zpož dění , je definován proknzatelným odeslání m

informač ní  SMS z KoPIS na mobilní  tetefony kontahní ch osob ze Seznamu (viz pří loha

č . ]  té to smlouvy), nebo telefoniclcym volóní m z K)PIS a to i v pří padě prokazatelně
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nevyzvednuté ho hovoľ u jako pokusu o telefonické  vyrozumění  kontaktní  osoby ze
Seznamu (viz pří loha č . ]  té to smlouvy),

d) ząvé st HZS odsouhlasený způ sob odemykaní  vstupní ch dveří , pří stupů  kuzávěrů m
mé dií , dveří  na zásahoých cestách a dále do prostoľ  vybavených hlásič i EPS,

e) oznámit HZS a PATROLu zahójení  prací  nebo zásahů  do systé mu, které  by mohly
způ sobit signal ,,VŠ EOBECNÝ POPL'/ ICH" nebo ,,P)RUCHA" ą po ukonč ení  praőí
a připojení  objektu ke střež ení  prové st funkč ní  zkouš ku ZDP a PCo,

Í ) vymezit prostoľ  objektu střež ené ho připojenou EPS, do heré ho není  techniclqł  nebo
organizač ně mož ný vstup předurč ených jednotek Po,

g) provozovat systé m EPS vč etně radiové ho vysí lač e v souladu s touto smlouvou, platnými
pľ ávní mi a technicbými předpisy, pí semnými pokyny HZS a neprodleně hlásit smĺ uvní m
partneľ ů m veš keré  změny ú dajů  souvisejí cí ch se střež eným systé mem a
objehem,

h) umož nit PATROLU pľ ové st 2 x ľ oč ně kontrolu provozuschopnosti ZDP,

Đ v přĺ padě ukonč ení  platnosti tohoto smluvní ho vztahu dóle neprovozovąt radiový
vysĺ lač ,

j) poslqltnout informace souvisejí cí  s provedení m hasební ho zósahu - sché maticke ptĺ ź ntql
střež ených prostor s vyznač ení m č idel vč etně přehledu adresné ho zobľ azení  hláš ení  ną
PCo (objekt, patro, mí stnost, umí stění ), uzóvěrů  plynu' vody a elektrické  eneľ gie,
rozsah běž né  pľ acovní  doby. Tyto informace jsou uvedeny v pří loze č . 4 k té to smlouvě
(Prvotní  infoľ mace k zásahu), kteľ á je její  souč óstí . Jaké koli změny v těchto ú dají ch je
zákazní k povinen nepľ odleně nahlásit HZS a PATR)Lu.

9.ľ IZS se zavazuje:

Poč í naje dnem uzavření  té to smlouvy.nepřetľ Žitě po dobu } 4hodindenně, ve dnech pracovní ch
i dnech pľ acovní ho volna a klidu, jakož , i ve svátcí ch, obstarávat pľ o zákaznika hláš ení  EPS
z objektu zákazní ka.

a) při přij etí  signálu,,Vš EDBECNÝ PDPLACH " :

a) vyslat jednotlcy pož ární  ochrany (Po) z Pož órní ho poplachové ho plónu Kraje
Vysoč ina,

Pořadí Jednotka PO Kategorie iednotky PO
I Stanice Jihlava JPO I

az) v pří padě potvrzení  vzniku pož óru v objektu, infoľ movat o vzniklé  udáĺ osti operač ní
středisko Policie Č R' zákazní ka a PATR)L,

b)vš echny pří chozí  signaly ,,VŠ EDBECNÝ PDPLACH" signalizované  zaří zení m PCo
zapisovat do provozní  knihy zaří zení , heróje vedena v elektronické  podobě,

c) vé st protokol o poč tu planých poplachů , kteľ ý obsahuje datum, č as, mí sto a skuteč ný
popis událostí ,

d) nedojde-ĺ i k otevření  KTP), kde je uĺ ož en geneľ ální  klí č , je HZS opľ ávněn použ í t
nóhradní  prostředlql k překonání  uzamč ených vstupní ch dveří , uzamč ených pří stupů
kuzóvěľ ů m mé dií , uzamč ených dveří  na zásahových cestách nebo uząmč ených dveří  do
prostoľ ů  vybavených hlásič i EPS. Vuvedené m pří padě HZS nenese odpovědnost za
vzniklé  š kody na majetku zákazní ką.
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10. PATROL se zavazuje:
a) použ í vat pouze homologovanó ZDP a PCo s adresným přenosem dat, odpoví dají cí

platným právní m a techniclĺ ym předpisů m,
b) ahuaĺ izovat podklady o objektu ulož ené  v databázi zaří zení  PCo,
c) udľ ž ovat celý systé mv provozuschopné m Stavu,
d) při přijetí  signálu,,PORUCHA" nepľ odleně o tomto informovat HZS a zákazní ka,
e) při poruš e ZDP nebo PCo zahájit ną své  č ásti (tj. od technologické ho rozhraní ) opľ avu

těchto zaří zení  do 6 hodin a odstľ anit závadu do 24 hodin od pří chodu signálu
,,PORUCHA" nebo od nahlóš ení  zákazní kem,

fl při poruš e ZDP nebo PCo, ktera nebyla odstraněna do 24 hodin, dohodnout se
zákazní kem řeš enĺ  a neprodleně o tomto infoľ movat K)PIS,

g) v pří padě, ž e na své  č ásti neodstraní  poruchu ZDP do 24 hodin a ZDP je mimo provoz,
nefakturovat pauš ální  poplatek za tuto služ bu v dané m měsí ci,

h) provódět dvalcrót roč ně kontroly provozuschopnosti ZDP a PCo, a peľ iodické  ľ evize
elektľ ické ho zaří zení  ZDP informaci o navrhované m teľ mí nu kontľ oly
pr ov o zus c hopno s t i dopř e du z as í l at na e mail :  

i) aktuaĺ izovat seznamoprávněnýchservisní chpracovní ků , vč etně opeľ ativní ho spojení , a
to při jaké koĺ i změně (viz pří loha č . 2 té to smlouvy).

ry.
Cenové  podmí nky a ú hrada služ bv

l. Zá,kaznik zaplatí  PATROLu za slvž by dle té to smlouvy smluvní  cenu 7.049,- Kč  bez DPH
(slovně: sedmtisí cětyřicetdevětkorun) měsí č ně (dále jen ,'cena sluŽby"). V ceně sluŽby je
zahrnuto:

a) Platba za služ by lJZs _ 3.135'_ Kč  bez DPH měsí č ně za:
o trvalé  střež ení  systé mu EPS napojené ho objektu, střež ení  je pľ ováděno v ľ ež imu

Ż4171365 opeľ aění m dů stojní kem KOPIS. Jednotná platba pro HZS Č R vychází
ze sbí ľ ky inteľ ní ho aktu ří zení  GŘ HZS Č R č ástka 40l20I8 - za ú č elem
sjednocení  výš e ú hĺ ad za poskyování  služ eb HZS Č R, souvisejí cí ch
s připojení m elektrické  pož trni signalizace na pult centralizované  ochľ any
umí stěný na kĺ ajské m opeľ ač ní m a informač ní m středisku hasič ské ho
zácÍ 'ranné ho sboru kľ aje, se vydává cení k těchto sluŽeb. Jednotná ú hľ ada se
zavádi z dů vodu unifikace avyché zize zjiš tění  kontľ oly Nejvyš š í ho kontľ olní ho
ú řadu, kteľ á shledala nesysté movou dispľ oporcionalitu v dosavadní  pľ axi ú hľ ady
nákladů . Cení k byl stanoven na záklađ ě odboľ né ho zna| ecké ho posudku č ,. 25-
01-2018/010.

b) Platba za služ by PATROLu _3.914,- Kč  bez DPH měsí č ně za:
o tľ valé  střeŽení  systé mu EPS napojené ho objektu' střeŽení  je prováděno v ľ ež imu

24111365 dispeěeľ em PATROL na PCo dohledu PATROL,
o poplatek za pľ ovoz objektové ho vysí lač e v pľ ivátní  tří operátoľ ové  sí ti GPRS,

vč etně poplatku za speciální  SIM té to sluŽby,
o poplatek za provoz objektové ho vysí lač e v privátní  rádiové  sí ti PATROL,

vč etně poplatku Č eské mu telekomunikač ní mu ú řadu,
o napojení  střež ené ho systé mu EPS objektu do PCo pľ ovozovaných společ ností

PATROL na KoPIS HZS a pľ acoviš ti dohledu PATROL,
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. pololetní  a roč ní  kontľ ola provozuschopnosti ZDP dle vyhláš ky ě.2461200I  sb.,

o stanovęní  podmí nek pož ámí  bezpeěnosti a výkonu státní ho poŽáľ ní ho dozoru
(vyhláš ka o poŽárĺ i pľ evenci),

. periodické  ľ evize elektľ ické ho zaÍ í zení ZDP d| e Č SN 3ł zzlo'
o zajiš tění  nepřetľ ž ité  servisní  pohotovosti k zajiš tění  tľ valé  pľ ovozuschopnosti

propojené ho systé mu'

Nejsou zđ e zabrnuty náklady na opľ avy' materiál a náhľ adní  dí ly.

2. Zákaznik zaplatí  HZS, pľ ostřednictví m PATROLu, jednorź zovou platbu 2l.59l,- Kč . za

změnu technických podmí nek pľ o provedení  EPS' jenž vyž aduje qýkon státní ho pož áľ ní ho

dozoruve smyslu $ 31 odst. 1 pí sm. b) ac) zákoĺ ač . 133/1985 Sb., o pož ámí  ochľ aně, ve

zněĺ i pozdějš í ch předpisů . Jedná se např. o rozš í ření  EPS zź kazní ka, které  si vyž ádá

ěinnosti HZS spojené  s konfiguľ ací  EPS, zkuš ební m pľ ovozem EPS, prohlí dkou objektu,

posouzení  pľ ojektové  dokumentace EPS a ověření  stanovených poŽadavků ' přič emŽ

výsledkem je závazné  stanovisko podle stavební ho zákona. Výš e uvedená zmé ĺ a
technických podmí nek pľ o pľ ovedení  EPS je předmětem dodatku tľ ojstľ anné  smlouvy mezi
HZS, PATRoL a ztĺ kaznikem. Platba bude souč ástí  faktury vystavené  PATRoLem po

uzavÍ ęni dodatku tľ oj stľ anné  smlouvy.

3. Jednotná platba pľ o HZS Č R ale č 1. IV. bod 2. vychź ní ze sbí ľ Ę inteľ ní ho aktu ří zení  GŘ
HZS Č R 8á'tku 4Ol2Ol8 - za ú č elem sjednocení  vyš e ú hrad za poskýováĺ lí  služ eb HZS Č R,
souvisejí cí ch s připojení m elektľ ické  poŽĺ ámí  signďizace na pult centľ alizované  ochrany

umí stěný na kĺ ajské m operaění m a infoľ mač ní m středisku hasič ské ho záchranrlé ho sboľ u

kľ aje, se vydává cení k těchto sluŽeb. Jednotná ú hĺ ada se zavádi z dů vodu unifikace a

vychazi ze zjiš tění  kontľ oly Nejvyš š í ho kontrolní ho ú řadu, kteľ á shlędala nesysté movou

dispľ oporcionalitu v dosavadní  praxi ú hľ ady nákladů . Cení k byl stanoven na základě

odborné ho znalecké ho posudku č ,. 25 -01 -201 8/0 1 0.

4. Cena služ by bude placena měsí č ně zpé tně ĺ a záklađ ě vystavené  faktury - daňové ho

dokladu. Vaľ iabilní m symbolem je č í slo faktury. Fakturu - daňový doklad vystaví

PATROL vž dy k poslední mu dni v měsí ci. Doba splatnosti faktury č iní  30 dní .

5. Cena sluŽby bude fakturována od první ho dne měsí ce následují cí ho po měsí ci, ve kteľ é m

byla tato smlouva uzavięna.

6. Cena služ by deť rnovaná v č l. IV, v bodě 1. a) a v bodě 2. je platná do 1. 9. 2023. Změna

ceny je vázánana vydání  oznámeni geneľ ální ho řęditele HZS Č R, kteľ ým je aktualizován

cení k sluŽeb souvisejí cí ch s připojení m EPS napult centralizované  ochrany. Nejmé ně jeden

měsí c před skonč ení m platnosti sjednané  ceny sluŽby oznámi HZS smluvní m stľ anám

novou cenu sluŽby vy| lyvaj í ci z aktuź tlní ho oznámení  generální ho ředitele HZS Č R.
Smluvní  strany mohou v pří padě své ho nesouhlasu s novou cenou ve lhů tě 1 měsí cę od

oznámeni nové  ceny od smlouvy odstoupit. V pří padě mamé ho uplynutí  té to lhrity poč í ná

první m dnem následují cí m po uplynutí  té to lhrity platit nová cena sluŽby.

7. Smluvní  strany se výslovně dohodly, ž e PATROL je opľ ávněn od 1. ledna kalendářní ho

roku následují cí ho po datu podpisu té to smlouvy cenu sluŽeb kaŽđ oľ oč ně valorizovat

o tzv. pruměrnou roč ní  mí ru inflace, kteľ á je kaŽdoľ oč ně zveřejňovánave 12. č í sle přehledů

vydávaných Č eským statistickým ú řadem pod niŁvem ,,Indexy spotřebitelských cen".

S mluvní  stľ any se dohodly, ž e takto vzniklý đ oplatek ceny služ eb je opľ ávněn PATROL
vyú č tovat kaž doroč ně zpětně od 1. ledna pří sluš né ho kalendářní ho roku, a to v kalendářní m

měsí ci následují cí m po měsí ci zveřejnění  mí ry inflace. Smluvní  strany se dále dohodly' Že

bude-li obdobným způ sobem zveřejněna mí ľ a deflace, bude adekvátně shora popsané mu
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postupu sní Žena cena sluŽeb ve pľ ospěchzákazní ka, pří padný přeplatek na ceně sluŽeb bude
řęš en foľ mou dobľ opisu.

8. Smluvní  stľ any se zavazují , ž e v ptí padě, ž eby ľ oč ní  inflace (deflace) nebyla zveřejňována
formou, jak je uvedeno v odst. 7 tohoto č lanku, uzavřou dodatek k té to smlouvě obsahově
odpoví dají cí  způ sobu aktuální ho zveřejňování , jí mž  nahradí  tuto valoľ izač ní  doloŽku.

9. Smluvní  pokuta za nedođ rž ení  termí nu splatnosti ť aktuľ y (č lánek IV. body L a 4. té to
smlouvy) ěini 0,02 oÁ zllrazené  č ástky zakaž đ ý den pľ odlení  od ukonč ení  data splatnosti
faktuľ y.

10. V pří padě plané ho poplachu mají cí ho pří č inu na stľ aně zé kaznika, zavazuje se zákazní k
zap| atit HZS, prostřednictví m PATROLu, zakaž dý uskuteč něný výjezd pož ámijednotky
k hasební mu zásahu č ástku ve výš i 2.955,- Kč  (dále jen ,'poplatek"). Jednotná p| atba za
planý poplach mají cí ho vliv na straně zákaznikavycházize sbí rky inteľ ní ho aktu ří zení  GŘ
HZS Č R č ástka 4Ol2O1r8 - zaú č elem sjednocení  výš e ú hĺ ad za poskytování  sluŽeb HZS Č R,
souvisejí cí ch s připojení m elektrické  pož ámi signalizace na pult centľ alizované  ochľ any
umí stěný na kľ ajské m operač ní m a infoľ mač ní m středisku hasič ské ho záchľ anné ho sboľ u
kĺ aje, se ł ydává cení k těchto služ eb. Jędnotná ú hľ ada sę zavádi z dů vodu
uniť rkace a vychází  ze zjiš těni kontľ oly Nejvyš š í ho kontľ olní ho ú řadu' která shledala
nesysté movou dispľ oporcionalitu v dosavadní  pľ axi ú hrady nákladů . Cení k byl stanoven na
základě odborné ho znalecké ho posudku č ,. 25-0I -Ż018/010. Tento poplatek mů ž e bý
valorizován podle zásaď uvedených v ělanku IV. odst. 5 ' a 6. Poplatky budou htazeny HZS
podle poč tu poplachů  v pří sluš né m období  na zá| < ] ,adě daňové ho dokladu vystavené ho
PATRoLem vž đ y k poslední mu dni v měsí ci. Č ástka za uskuteěněné  výjezdy bude přiětena
k č ástce za poskytované  sluŽby v měsí ci.

11. Faktuľ ač ní  adresa zź i< aznika
Dodavatelsko_odběratelské  ú č etnictví , Suš ilova 1 528, Hradec kľ álové
spojení  (tel.) 
e_mailováadresa 

12. Faktuľ y musí  obsahovat vš echny náleŽitosti daňové ho dokladu dle platných zákonů .

v.
odstoupení  od smlouw

1. Kaž đ á,ze stran je oprávněna odstoupit od té to smlouvy v pří padě, Že někteľ á ze stran poruš í
své  povinnosti vypl;ývajicí  z té to smlouvy a toto poľ uš ení  neodstľ aní  ani do ětrnácti dnů  po
obdrŽení  pí semné ho upozoľ nění . ÚoinLy odstoupení  nastávají  okamž ikem doruč ení
pí semné ho oznź lmeni o odstoupení  poslední  ze smluvní ch stľ an.

2. Smluvní  stľ any jsou oprávněny odstoupit od smlouvy také  v pří padě nesouhlasu s nově
stanovenou cenou sluŽeb ve smyslu č l. IV. bodu 6 té to smlouvy.

3. Po nabytí  ú ěinnosti odstoupení  od smlouvy zajisti PATROL odpojení  zákazní ka od ZDP
a PCO.
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vI .
VÝpovědní  lhů ta

1. Smlouva se uzaví rá na dobu neuľ č itou s výpovědní  lhů tou 3 (tři) měsí ce, pokud se smluvní
stľ any nedohođ nou j inak. Výpovědní  lhů ta poč í náběž et l. dnem měsí ce, kteľ ý následuje po
dni doľ uč ení  výpovědi poslední  ze smluvní ch stľ an. Výpověď se podává v pí semné  podobě
ostatní m smluvní m stranám.

2. Smlouvu lze kdykoliv ukonč it pí semnou dohodou vš ech smluvní ch stran.

3. K poslední mu dni od uplynutí  výpovědní  lhů ty zajistí PATRoL odpojení  zä kazní kaodZDP
a PCO.

vu.
Závěľ eč ná ustanovení

í  . Tato smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, z nichž  HZS obdľ ž í  dva stejnopisy a
kaž dá, dalš í  smluvní  strana obdrž i jedno vyhotovení  podepsané  vš emi stľ anami. Změny a
dodatky k té to smlouvě jsou platné , pokud budou uzavÍ eny v pí semné  podobě a podepsány
vš emi smluvní mi stranami. Kaž dá smluvní  stľ ana obdrž í  jedno vyhotovení  dodatku.

2' Smluvní  strany se zavazují  vytvořit podmí nky kzarlezęní  ú niku infoľ mací  o ostatní ch
(zbyvají cich) dotč ených zú č astněných stľ anách a o skuteč nostech, se kterými se seznámily
při naplňování  předmětu č innosti té to smlouvy.

3. Úč astní ci té to smlouvy svým podpisem stvrzují , ž e j i před podpisem přeč etli, ž e byla
uzavÍ ęna po vzájemné  dohodě, podle jejich svobodné  a pľ avé  vů le, uľ č itě, váž ně
a srozumitęlně, nikoliv v tí sni za jednostľ anně neýhodných podmí nek.

4. Tato smlouva bude po pođ pisu vš emi smluvní mi stľ anami uveřejněna v registru smluv ve
smyslu zákona č ,. 340lŻ0l5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některych smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv (zákono registru smluv), ve znění pozdějš í ch
předpisů . Uveřejnění  smlouvy v ľ egistru smluv zajistí HZS.

5' Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu vš ech smluvní ch stran a ú ěinnosti dnem
uveřejnění  v registru smluv ve smyslu zź lkona č ). 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některych smluvo uveřejňovĺ í ní  těchto smluv a o ľ egistru smluv (zákon o ľ egistru
smluv), vę zněni pozdějš í ch předpisů .

6. Smluvní  strany souhlasí  s tí m, aby smlouva byla uvedena v ęvidenci smluv, vedené  HZS.
Smluvní  stľ any výslovně souhlasí , ž e jejich osobní  ú daje uvedené  v té to smlouvě budou HZS
a PATRoLem Zpracovany pľ o ú ěely vędení  evidence smluv. Dále prohlaš ují , Že skuteč nosti,
uvedené  ve smlouvě, nepovaŽují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 zź lkoĺ a č ,. 89l20I2
Sb., obč anské ho zĺ ĺ koní ku, ve zněni pozdějš í ch předpisů , a udělují  svolení  k jejich už í tí  a
zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

7. Zákaznikbezjakýchkoli výhĺ ad souhlasí  se zveřejnění m své  identifikace a dalš í ch ú dajů
uvedených ve smlouvě vč etně ceny sluŽeb.

8. Nedí lnou souč ástí  smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

- pffloha č . 1.:  Seznam a způ sob vyrozumění  osob urč ených zákazní kem kzajiš tění
pož arní  bezpeč nosti objektu a pľ o předání  objektu po vstupu JPo,

- pří loha č ,. Ż.:  Seznam opľ ávněných servisní ch pracovní ků  vč etně opeľ ativní ho spojení ,

- pří loha ě. 3.:  Vymezení  pojmů  systé mu EPS,

- pří loha č . 4.:  Prvotní  informace k zásahu.
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Dů věrné

Tato smlouva ruš í  smlouvu uzavřenou mezi smluvní mi stranami dne 17.4.2013.

VJihlavě a"", / ,!.cs-. ź aĺ

V Jihlavě dne: 7ĺ  r-l9ę

č R _ t ĺ asĺ č sĘ záchranný sbor Kraje Vysoč ina:

/Ú f, ł !/ ?V Pľ aze dne:

I
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Pří loha č . 1

Seznam a způ sob vyľ ozumění  osob k zajiš tění  bezpeč nosti objektu
pľ o pří pad poruchy zaŕ lzení ZDP nebo PCo

aktualĺ zace k:

Název: Č sog Jihlava
adľ esa střež ené ho objektu:  Jihlava, Masarykovo náměstí  68/ l4

Pľ ovozní  doba (pří tomnost osob v objektu) 
' Ęo - od:6:00 do: 19:00

Ut, Ct od 6:00 do: 17:30
St, Pá od 6:00 do: 18:00

Seznam osob oro převzetí  obiektu po zdsahu Í ednotkv HZS _ podle oořadí  wrozumění

Jmé no funkce telefon 1 telefon 2
Bezpeč nostní  technĺ k

FA] jM JZ
operátoľ

ředĺ tel poboč kv

Pozn':  osoba převezme objekt od velitelejednotky HZS Kraje Vysoč ina po uskuteěněné m zasahujednotky po pož ámí m poplachu EPS. osoba
je povinna dostavit se na objekI  ve smluvně stanovené m č ase.
V pří padě nedovolání  se kontaktu na první m mí stě volat kontakt CNS Securitas - kdy objekt převezme za Č soB výjezdová jednotka CNS
Secuľ itas.

Seznam osob oro nřevzetí  informace o poruš e EPS, resp. ZDP _ podle oořadí  vvrozumění

Jmé no Funkce telefon I telefon 2 SMS (ano/ne)

Bezpeč nostní
technik FAM JZ

ne

Pozn.:  osoba převezme od dispeč era PATROL informaci o poruš e EPS v objektu' ĺ esp. ZDP. V pří padě poŽadavku klienta SMS-ano, bude
tento informován o poruš e EPS automaticky systé mem PCo formou SMS zprávy.

osoba odpovědnd za aktualizací :
Jmé no
Telefon

Email:

Změny v kontaktní ch osobách odpovědných za objekt a změny v telefonní m spojení  na ně, je uŽivatel EPS povinen
neprodleně oznámit (nejlé pe elektronickou poš tou) na PATRoL group.
Neplnění  té to povinnosti ze stľ any uŽivatele EPS je dů vodem k pozastavení  monitoľ ování  objektu na PCo'

Aktuální  ú daje (foľ mou vyplněné  a podepsané  pří lohy) zaš lete na:

PATROL group email :  
Romana Havelky 495715b 
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Pří loha č . 2

Seznam opľ ávněnÝch seľ visní ch pľ acovní ků

A. Trvalá servisní  pohotovost PATROL group s.ľ .o. Jihlava - dispeěink :

B. odpovědný pracovní k PATROL gľ oup s.ľ .o. Jihlava pověřený zajiš tění m pľ ovozu PCo
u KOPIS, servisní  technik:

mobil:  

@

C. Seľ visní  technik:
- 
- 
- 
- 

mobil:   e-mail:
mobil:  
mobil:
mobil:  

Zasprávĺ ost:
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Pří loha č . 3

VYmezení  poimů  systé mu EPs

1. Systé mem EPS se rozumi EPS zź tkazní ka, zatí zení  dálkové ho přenosu (ZDP) na pult
centralizované  ochľ any (PCo)' trasa męzi ZDP aPCo' a PCo.

2. ZDP tvoři vysí lač  vč etně anté nní ho syté mu, připojený k výstupu z ú středny EPS zákazní ka,
tzn. dil, připojený k výstupů m ú středny EPS prostřednictví m technologické ho roz| lrani.

3. PCo skládají cí  se z poč í tač ,e se SW nástavbou a telefonní m komunikátorem, kteľ ý je
umí stěný na KoPIS HZS.

4. Přenos informací  zajiš t'uje ZDP, ato na daných přenosových tľ asách.

5. Technologické  ľ ozhĺ aní , je společ ným mí stem napojení  (svoľ kovnice) výstupů  z EPS a
vstupů  k vysí lací  č :ásti ZDP, umí stěné  vně ú středny EPS, kteľ é  umož ňuje servisní m
pľ acovní ků m zkontrolovat riľ ovně signálu a kontinuitu spojení  mezi EPS a ZDP.
Technologické  ľ ozhľ aní  je stanoveno v pľ ojektové  dokumentaci EPS.

6. Klí č ový trezor poŽámi ochrany (dále jen KTPo)' je zaŕ izęnimumí stěným vně objektu, kteľ é
umož ňuje zásahové  jednotce pož ź lrní  ochľ any vstup do objektu prostřednictví m v něm
uloŽené ho klí č e.

7. obsluž né  pole poŽární  ochľ any (dále jen oPPo), je zaří zenim umí stěným v objektu, které
umoŽňuje zásahové jednotce pož ź nru ochĺ any jednoduchou obsluhu a ovládání  základní ch
funkcí  EPS aZDP.

8. Planý poplach je nepľ avdivou signalizací  staw ,,VŠ EOBECNÝ POPLACH*  rLa

vyhodnocovací  č ásti PCo' jehoŽ pří ěinou je zejmé ĺ a chybná funkce zaÍ í zení  EPS nebo
reakce na nedodľ Žení  pľ ovozní ch podmí nek nebo ruš ivé  vlivy v chĺ áněné m (střeŽené m)

prostoru jako např. neodboľ ný zásah, nedbalost a nedodľ Žení  předpisů  o pož ámí  ochľ aně,
nevhodné  nastavení  nebo volba hlásič e, náhodné  elektľ ické  nebo j iné  vlivy instalovaných
zaří zeĺ i nebo nepředví daná porucha na systé mu EPS' která mů ž e tento stav vyvolat.

9. ,,PORUCHA" je signál geneľ ovaný někteľ ým pľ vkem systé mu EPS
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Dů věrné

Pří loha č . 4

Prvotní  info rmace k zásahu
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