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nonstop: _________ I
| TREBts.no, ManěUajerové 751, 674 01 Třebíč,

Dodatek č. 1
k obchodní smlouvě O připojení na Pult centralizované ochrany

číslo 156/ 002 -PCO
MAGISTRÁT MFSTA BRNA

... ii/y budovodbor r,. nOdběratel:
Město Brno, odbor správy budov Magistrátu města Brna - sklad CO Rosice

Husova 3
602 00 Brno

&

I 1 2 -11- 2003
Příl.:č.j.-

IČO:
Dlč" '
zastoupeným ved. odb. správy budov Vladimírem Ondráškem

a

Dodavatel:

TREB1, s.r.o.
Marie Majerové 751/6
694 01 Třebíč
IČO: 63468719
DIČ: 330t63468719 _
zastoupeným jednatelem společnosti p. Leošem Pasekou

Tímto dodatkem se mění ustanovení:

IV. Cena, odst. A: _
stře^n^o^a^etí^^a^M^ďběratelenf s^dodavatetem 3££?&

(slovy třitisícetřista korun českých) za 1 měsíc poskytovaných služeb + DPH.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Platnost tohoto dodatku začíná dnem 1.1.2004.

//. luj
dne:VV Třebíči dne 30.10.2003

za odběratele

(razítko, podpis)
za dodavatele



TrebiTREBI s.r.o., Marie Majero Třebíč, IČO: 634 68 719, DIČ: 33
tel.: tel.,fax: centrální dispečink nonstop tel.:
zapsána v OR: od 21. června 1995 u Krajského soudu v Brně - oddíl C, vložka 19777

S. R.i

MAGISTRÁT MÉSTA~BRŇA i
odbor správy budov

U

I - 7 -02- 2003,
e-i--hal Přfl.:«

Vážení obchodní přátelé,
obracíme se na Vás s informací o zrušení dosavadní příspěvkové organizace a odkoupeni Pultu
centrální ochrany města Ivančice společností TREBI s.r.o. Uvedená událost byla schválena dne
29.1.2003 na veřejném zasedání městského zastupitelstva města Ivančice.

My, pracovníci společnosti TREBI s.r.o., divize EZS si pokládáme za čest skutečnost, že jsme byli
vybráni zastupitelstvem města, abychom kontinuálně navázali na činnost stávajícího PCO a
pokračovali v ochraně Vašeho majetku. Společnost TREBI s.r.o. je česká firma se sídlem v Třebíči,
součást konsorcia TREBI security Group, člen ČKSBS (Český klub soukromých bezpečnostních
služeb)

Tento dopis berte, prosím, jako předběžnou informaci o skutečnosti, že střežení prostřednictvím
stávajícího Pultu centralizované ochrany pokračuje kontinuálně, změnilo se pouze telefonní číslo
dispečinku PCO. Stanoviště zásahového vozidla v Ivančicích se nemění, pan Petr Tupý, ředitel
dosavadního PCO Ivančice přechází do funkce provozního managera divize EZS pro oblast
Ivančice, Rosice a Náměšť nad Oslavou u společnosti TREBI s.r.o.

Nová telefonní čísla dispečinku PCO:

S dalšími informacemi si Vás dovolí v nejbližší době navštívit náš pracovník.

V Třebíči dne 5. února 2003

Jsme připraveni zasloužit si Vaši důvěru.

centrální dispečink non-stop tel.



Pult centrální ochrany Ivančice
64 91 Ivančice, Petra Bezruče 4

Smi o u v a

I.

Název smlouvy

Zabezpečeni ochrany objektu

II.

Smluvní strany

Pult centrální ochrany Ivančice
zastoupený ředitelem Petrem Tupým
664 91 Ivančice, Petra Bezruče 4
IČO: 65268776

Konsta
Variabilní symbol: 3120104

Dodavatel:

Objednavatel: Město Brno
odbor správy budov Magistrátu města Brna _
zastoupený ved. odb. správy budov Vladimírem Ondráškem
602 00 Brno, Husova 3
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:

269/2 obchodního zákoníku smlouvu o zabezpečeníuzavírají
ochrany.

dle



III.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je napojení ochranného systému objednavatele 
na ochranný systém dodavatele a následné úkony uvedené v článku IV 
odstavec 4. této smlouvy k zajištění objektu prostřednictvím Pultu 
centrální ochrany Ivančice. Poskytnutí služby je za finanční úhradu.

• 9

IV.
Podmínky smlouvy

1. Plnění předmětu smlouvy proběhne na základě oboustranného podpisu 
této smlouvy, řádně připojeného a převzatého chráněného objektu a 
zaevidované žádosti o připojení chráněného objektu.

zavazuje dnem 1. 1. 2002 převzít objekt 
skladu Magistrátu měst Brna - Rosice, Brněnská ul. 1102 
k napojení na ochranný systém dodavatele k jeho ostraze.

3. Objekt bude na 
telefonní linky na dobu neurčitou.

V případě vyhlášení poplachu elektronickým systémem a narušení 

objektu provede dodavatel:
- výjezd motorizované hlídky PCO Ivančice k objektu ihned po 

vyhlášení poplachu.
- Na místě samém po 

úkony k zabránění případným škodám.
- Vyrozumí Policii České republiky. _
- Zajistí stopy u nichž je nebezpečí zániku nebo dodatečné

likvidace.
- Souběžně 

objednavatele.

5. Objednavatel bere na vědomí 
stav telefonických linek, 
telekomunikací.

2. Dodavatel se

ochranný systém města Ivančic napojen pomocí

4.

zjištění narušení objektu provede neodkladné

zástupceinformuje odpovědnéhoneprodleně

^, že dodavatel nepřebírá odpovědnost za 
které jsou majetkem příslušné správy

6. Objednavatel se zavazuje v případě vyhlášení falešného poplachu 
bez zjevné příčiny, zajistit prohlídku technického zařízení.

centrální ochrany Ivančice nebo odborník jím pověřený si 
kontrolu stavu elektronického zabezpečovacího

7. Pult
osobuje právo na 
systému chráněného objektu.

přítomnosti objednavatele8. Předchozí bod může být plněn pouze za 
objektu, či jiné jím pověřené osoby.

9. Před připojením chráněného objektu na 
nahlédnutí platnou pojistnou smlouvu vztahující 
objekt.

PCO, objednavatel dá k 
se na chráněný



povinnost hlásit každou změnu proti dodanému 

d°h?vLa?2^ro?f “Ů SŽfS

Objednavatel má10.
projektu.

11. Na základě 
centrální ochrany 
objektu.

elektronickém systémuna vlastním
S provedenou revizí seznámí12. Objednavatel zajišťuje 

zabezpečení periodické revize stavu, 
pověřeného zástupce PCO Ivančice.

zásahu či vzniklé poruchy na zařízení ESZ13. V případě neodborného 
bude PCO Ivančice neprodleně vyrozuměna.

14 Objednavatel odpovídá za nepoškozenou plombu ústředny. V případe 
jejího poškození je třeba PCO Ivančice co nejdříve vyrozumět.

V případě změny objednavatele, nebo osoby odpovědné svým Popisem 
uzavření této smlouvy, je nutno uzavřít novou smlouvu. V případe 

změnr odpovědné osob^' je třeba toto nahlásit písemnou formou

předem.

15.

stavu PCO odpovídá objednavatel,Za předání do pohotovostního 
nebo osoba jím pověřená.

17. Kódové číslo

18. Veškeré 
zaměstnance

16.

chráněného objektu je předmětem utajení.

chráněném objektu jsou pro všechnyznalosti a poznatky o 
PCO Ivančice předmětem utajení.

. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat jen za předpokladu19
dodržení bodů této smlouvy.

70 Finanční úhrada za poskytnutí služeb v rámci plnění předmětu 
smlouvy bude formou písemného dodatku ke smlouvě ročně navýsenao 
procentní vyjádření míry inflace vypočtené klo^vým 
a uveřejněné kompetentním veřejne-právním orgánem (CNB, CSU, MF CR).

21. Objednavatel zajistí poučení personálu o dodržování ^kladní 
zásady před opuštěním objektu a zapnutím bezpečnostního zařízení do 
pohotovostní polohy. Jedná se o zkontrolování uzavření a zajištění 
oken dveří, ventilací apod. Dojde-li vinou objednavatelem poučené 
osoby hlídaného objektu k narušení z nedbalosti, účtuje smluvní 
strana PCO jednorázový poplatek za provedený zásah ve výši Kc 
300f— + DPH 5 % 15,— = celkem 315,— objednavateli.

22 V případě, že objednavatel, nebo osoba jím pověřená a^izuje ”a 
PCO poplach z důvodu opravy, přezkoušení systému apod.,-.f?*1 ŠÍJÍ 
požaduje z důvodu možného zneužití, aby se tento °^ašoval kódem 

objektu a jménem, jinak nebude žádost akceptována. 
wiede k objektu a následně bude účtován poplatek za výjezd Kč300, 
7dph 5 % 15?-- = celkem 315,- viz bod 21. Kód objektu bude sdělen po

podpisu smlouvy.



23. Objednavatel zajistí dodavateli možnost vyrozumět odpovědnou 
osobu nebo jinou pověřenou osobu viz příloha v době nepřítomnosti v 
objektu. V případě neumožnění prohlídky objektu po obdržení signálu 
vloupání, nenese dodavatel odpovědnost za způsobené škody. Objednava
tel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s výjezdem, a to ve 
výši Kč 300,— + DPH 5 % 15,— = cělkem 315,—.

24. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, nedodrží-li 
některá ze stran podmínky této smlouvy.

25. Pult centrální ochrany Ivančice si vyhrazuje právo odstoupit od 
smlouvy, jest-liže objednavatel neprovede řádně a včas finanční úhradu 
za plnění předmětu smlouvy.

26. Pult centrální ochrany Ivančice má uzavřenou pojistnou smlouvu
na škody způsobené při zásahu do výše 1 000 000 Kč.

27. Objednavatel je povinen nejméně lx měsíčně provést zkoušku 
bezpečnostního systému formou vyvolání planého polachu. O provedení 
zkoušky vyrozumí PCO Ivančice telefonicky předem.

28. Objednavatel má právo požádat kdykoliv o výpis z databanky svého 
objektu. Za provedení měsíčního výpisu účtuje dodavatel částku Kč 
30,— + DPH 5 % 1,50 = celkem 31,50.

29. Dodavatel neodpovídá za technický stav zabezpečovacího zařízení, 
rovněž nezajišťuje periodické revize a opravy.

V.
Výše finanční úhrady 

Chráněný objekt je zařazen do kategorie: A - I 
B - I

3000,00
0,

C I o, —
DPH 5 % 150.00
Celkem Kč 3150.— měsíčně

dle ceníku služeb dodavatele.

VI.
Způsob a lhůta úhrady

Objednavatel je povinen provést úhradu za poskytnuté služby na 
základě této smlouvy na účet dodavatele, uvedený shora v záhlaví 
smlouvy, a to měsíčně na základě vystavené faktury. Ohrada je splatná 
do 10 dnů ode dne jejího doručení.



VII.
Závěrečná ustanovení

uzavřením smlouvy za výše uvedených1. Smluvní strany souhlasí s
podmínek.

2. Tuto smlouvu lze měnit
nichž se obě smluvní strany dohodnou.

doplňovat pouze písemnými dodatky, na

smluvními stranami je platná3. Smlouva uzavřená mezi
na dobu neurčitou.

4. Výpovědní lhůta této smlouvy je 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne
následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpvědi, pokud se obě
strany nedohodnou jinak.

5. Právní vztahy vyplývající z
platných zákonů.

6. Smlouva ze dne 1. 1. 1998 včetně dodatku ze dne 30. 10. 2000
končí platnost ke dni 31.

této smlouvy se řídí ustanoveními

12. 2001.

12. 12. 2001V Ivančicích dne

P
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