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Vymezení pojmů

1- ÚD ZDP je. smluv-ní strana,Co kteráo má uzavřenu platnouposkytování Smlouvuslužbydálkového přenosu ńrorń*ĺ'i -Ěpš
ZDP ĺ'tr"o'vna operačnístředisko HZS Královéhŕadeckéhom :e,Ë za:ištěnńźesänu

34 Ż7I0.
złŘÍzeľÍoÁu<ovÉĺoPŘENosU (zDP) je soubor technických zaĺízeníASToR-KoMPLEX s.r.o. _ přiJímacíh o zařízení a retranslačníctl itanic. ZDP zpros

lračnía informačnístředisko
voz.

i které vyhodnocuje informace přenesené
P. Pco je umístěno v prostorách KĘského

oHLAšoVNłpožÁnÜ SLUžBY Pco Hzs Královéhradeckéhokraje (oP) jezaŕízeníHZS, kteréobsluhuje místempřijímacíhopříslušníkH
Zs KH KĘe a ŕtu'ăîăiruiesignály, př6ímanév rámci ZDP a



PCo' na které  reaguje operač ní  středisko HZs KH kĘe neprodleným vyslání m jednotek Po. Mí stem oPje operač ní  středisko HZS KH kĘe.
Zkuš ební  provoz (zP) j9 obdobĹ ve se. ověřuje spolehtivost instalovaných systé mů  EPS v
; lJ.x'ä î : ' 

na dálköý-přenos ĺ nŕ oiňacĺ . zł useoňiî il"; l. zahajován podpĺ sem Akceptač ní ho

Trualý pľ ovoz (TP) je obdobi které  následuje po ú spěš né m absolvování  ZP a jedefinován podmí nkamiSmlouvy' Připojení  do trvalé ho p'ouo.u Ĺuoďp.u"áffi 
';  

;kl"oe poź ä oáuł ü-nä 'ŕ iĺ  ł ąi..
na kte

AUD

ELEKTRICKÁ pož Ánľ Í  SIGNALIZACE (EPs)' definovaná a projektované  dle norem Č sru rľ ĺ  54 - x
| ľ -'''o' 

a navrhovaná ole č sru zsoszs.JňZ,;áii;ä ě; ł Ë ł ,iĺ není  mož né  připojit na PCo Hzs KH

zakázl< y mimo zadávací  ří zení  č .1.
stanovení  č l. XVil. odst. 2 pí sm. á)
č . tl20L9, kterou se stanoví  pó.tuó

Předmětem té to smlouvy jezávazekPľ ovoz9y1tete PCo zajiš ť ovat dálkovŕ  Přenos pož árně taktických
ľ !Ţ[ ľ !Ë : 'trH'ä "ľ iá: lg,: ŕ .o.,,* y EPS provozovł tĹie, 

" 
Ú'D; ň..".iË oni.wĺ ' ZDP na

ochrany maiË tĹ| l'Ë i ovoz 1:yÎ | ' 
touto smloullou, za ĺ teleń 

'aĺ itenJ,alroÁ,u'o pőiirnĺ  ä .ň'unc u 'nimalizace 
pož ární ho nebezpeč í  uu .ĺ "y.iu

Mí stem plnění je PRovozoVATELE EPs a Úo zop:Spisovna Resslova stojí cí  na pozemku ót' .t. 5Lu72, k.ú . Hradec K lové , ľ lĺ adec Králové

V rámci urč ené ho předmětu Smlouvy zajiš ť uje ProvozovatÎ ]  
ľ -co ve sjednané m rozsahu proPRoVozovATELE EPs ł  Úo zop připoĺ ání  ú š tředny rÉ Ţ.. ů o ZDP' Výsleát 

' tol.,oto připojení  jedálkový přenos pož árně taktických inrä i'u.ĺ  
1 PCo, které  je umí stěno v mí stěoperač ní ho střediska HZs KH kĘe, která zajistí  násleáirł 'rić ł n HZs KH KĘe. Zároveň zajistí  přenosdo mí sta s trvalou a kvalí fikovanôu obsluhou, která zaiiś tí  zásan seruisní  organizace ProvozovatelePCo' pokud nastala porucha na Úo ZDP. Tato kvalifikóvaná oĹsluna bude také  informovat kontaktníosoby Provozovatele EPS a Úo zop o pří paonJ | ; "'š ; ; řä u EPS'

Prostřednictví m služ by Pco HZs v rež imu Trvalé ho.provozu je oak vş  prospěch PRoVozoVATEtE EPsA uD zDP zajiš těno splnění  poo'ĺ nół , 
'a 

ktgnŕ cń p"JË ńă'.!.:ş N. EN 54-x(3427IO), resp. č sru zs0875 PRoVozovATEL EPs h Úo zĎb numá povinnost zají stit obsluhu EPS.

Předmětem smlouvy je závazekPRoVozoVATEtE EPs a Úo zop zaplatit Provozovateli PCo zadodávku služ by dle Smlouvy dohodnutou cenu.

Předmět smtouvy

I I I .
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Podmí nĘ pľ o realizaci napojení  ú středny EPs PRovozovATELE EPs A Úo zop na PCo

HZS KH Kraje

Stanovení  podmí nek m rovede nçjpozději do 14 pracovní ch

dnů  od podpisu Smlouvy - - --!P_s.ł  
Úo ZDP následují cí  ú kony'

ńk'á t" ú ńž nuje stav y ELE EPs A UD zDP

a) montáž  Úo zop a jeho napojení  n.a EPS (v souč innosti s dodavatelem EPS)

b) 
'prä uä * nĺ  

pľ "no''óueľ 'o b'ó'tľ "aĺ pro přenos.signálů  na přij ĺ mací č ást PCo'

prostřednictví m dvou nezávislých přenosorných tras v souladu s projektem

přenosu.

c) eoilä ż i přenáš ených signálů , 
. 
pruků  a jejich názvů  dle pož adavku

Techniclcých podmí nek HZS KH kraje

PRovozovATEL EPs A t jD ZDP je povinen zajistit souč innost při umí sť ování jednotlirných

iećnnologií  a napojování  přenosových prostředí

Smluvní strany se dohodly, ž e PRoVoZo áklady zajiš ť uje

dodávku elektrické  
"ň"iói. 

pr Prwoz.zaří zení

umisť ovanýcn ze strany pí ovozoú atelé  pco EPs A uD zDP

v souvislosti s plnění m závazkű ze Smlouvy'

Pľ ovozovatet PCo záruku na zaří zení  dodávaná Provozovatelem PCo po dobu

24 měsí ců , poč í naje jejich instalací .

Zahájení  a prů běh zkuš ební ho provozu

1. se pro PRovozovAT de do zkuš ební ho

poä 'ĺ n"r, uvedených kteý zpracovává

o[okolu obárž í jak Pŕ ovo Provozovatel PCo

z' Doba truání  zkuš ební ho provozu je maximálně 1 měsí c, nejkratš í doba není  stanovena'

3. PRovozovATEL EPs n Úo ZDP bere na vědomí , ž e služ bu Pco Hzs je mož né  uvé st do

trvalé ho provozu pouze na základě vyjádření l ZS'

Termí nem připojení je bud' datum uvedený ve smlouvě mezi PRoVozovATELEM EPS a ÚD

ZDP aHZS KH k;; fi;ň to'ĺ ń". uveřé jnění té to smlouvy v Registru, a to termí nem, kteý

nastane později.

4. Po celou dobu zkuš ební ho provozu je objekt

Pco HzS za ú č elem ověření  vš ech funkcí

prostředí  a jaké koli přenáš ené  signá

PROVOZOVATELE EPS A UD ZDP. P
pož adovat pouze prů běž né  ýsledky

D zDP pos]< ytnuty na jeho pí semnou

ATEL EPs ł  Úo zop vš ak bude vž dy

ý poplach'', a to prostřednictví m kontaktní ch osob

uvedených v pří loze č . 1

v.
Pľ ávaapovinnostismluvní chstranvtľ valé mprovozu

1. Služ ba Pco HzS KH kraje se pro PRovozovATELE EPs A Úo zop uvede do trvalé ho

provozu, datem ve smlóuí c s HZS KH kraje nebo její m zveřejnění m v Registru - viz č l' IV' bod

3.

IV

Práva a povinnosti smluvní ch stran v trvalé m provozu jsou, v návaznosti na dalš í  ujednání ve

Smlouvě, Vymezena takto:

a) Pľ ovozovateI  PCo je povinen -
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I t-

po dobu dostupnost služ by PCo v rozsahu stanovené m Smlouvou
Ę!ąny. signálu ''Vš eobecný poplach'' z EPS PRoVozovATELE
EPS A U HZS KH kraje,

plnit své  povinnosti vypl'ývají cí  pro něj z pří lohy 1. Seznam kontaktní ch osob a způ sob předání
informací  v trvalé m provozu,

a vyhodnocov.at-periodické  telegramy zĺ lo ZDP, poMrzují cí  stálou prů chodnost
přenosové  mezi Úo zop a PCo,

zajistit vyrozumění  dle pří lohy 1 o sĺ gnalizaci poruchy systé mu EPSPRovozoVATELE EPs A ÚD zDP a zaří zení  spoiiých se sy:sté mem rPS a převé 'ť ou;urt ao
vyjmutí  ze střež ení , a to do pí semné  (máilem) inŕ ormace PRoVozoVATELE EPS A

UD ZDP o rozsahu poruchy EpS,

zjiš těnou závadu na technologií ch dodávaných Pľ ovozovatelem PCo je Pľ ovozovatel PCo
povĺ nen odstranit nejpozději do 24 h, po dobu záruč ní  doby těchto tbchnologií  zdarma, po
uplynutí  záruč ní  doby na náklady PRovozovATELE EPś  ł  Úo ZDP, zź iuč ní  doba na
technologie je v dé lce 24 měsí ců  a poč ne běž et dnem jejich instalaci

Wvinout maximální  mož né  ú silí  směřují cí  k zahájení  procesů  u pří sluš ných operátorů , které
povedou k odstranění závad na sí tí ch operátorů , za; isľ ů iĺ cĺ cn přenä sové  cásty, '
udrž ovat Úo zop v bezvadné m provozní m slavu, dobu záruč ní  doby zdarma, po uplynutí
záruč ní  doby na náklady PRovozovATELE EPś  ÄÚozop,

ndářní ch měsí ců  prové st funkč ní zkouš ku a jedenkrát za dvanáct měsí ců

'_ľ * ql: : ľ !ch 
Pľ ovozovatelem PCo a vyhotovit o tom zprávu pró

PS A UD ZDP,

zajistit, ž e PCo bude pod nepřetrž iým dohledem kvalifĺ kované  obsluhy,

pí semně vyrozumět PRovozovATELE EPs n Úo zop o vš ech trualých změnách ýkají cí ch
'co HZs KH kraje;  v dů sledku těchto změn mů ž e

mjnek Smlouvy. Takové  změněné  podmí nky
pí semné ho Dodatku Smlouvy, kteý se stane

řádně plnit své  povinnosti z t itulu vlastnictví  radiové  sÍ Ľě a platit poplatky stanovené  č eským
telekomunikač ní m ú řadem.

b) PRovozovATEL EPs A Úo zop se zavazuje - -
Co změny ú dajů  o PRoVozoVATEtI
Ęmé na změnu sí dla, osob jednají cí ch za

námit i změny právní  formy č i ú č âst ná některé

- ž e nebude po celou dobu platnosti Smlo.uvy zasahovat do celé ho systé mu zajiš ť ují cí ho dálkovýpřenos signálu na Pco HZs a Úo' zop bude využ í vat 
' v 

'ojuä u 
zákonem

č . tŻ712005 Sb., o elektronických komu.nikací ch, Ę. využ Í vat jej dle dispozii | 'oi"Ltu radiové
sí tě zhotovitele v systé mu PCo HZS Králové nraoećGńo kra;e.-ľ RovozovATEĹrĚs Ă 
ZDP bere na vědomí , ž e se celý systé m, zajiš ť ují ĺ cí  dálkóVý přenos signálu-na Pco Hzs
zákaznicky n ija k neobsl u h uje,

- ž e umož ní  instalaci Ú9 zov a jeho 
1ag"Ę|  na E| S, jakož  i veš keré  nezbytné  souvisejí cí

instalace v objektu PRovozovATELE EPs n Úo Żop a umož ní  prí stup 
-pověřených

pracovní ků  Pľ ovozovatele PCo ke kontrole zaří zení ,

- ž e sým konání m nebude vyvolávat opakovaně plané  poplachy a bude se ří dit pří sluš nými
pokyny pro obsluhu a funkce EpS,

- vč as (miní málně- hodinu před zahájení m dále uvedených prací ) informovat
Provozovatele PCo pí semnou, e-mailovou foľ mou, nebo faxem o preap'oruaoané ń, i
č ásteč né m, vypnutí  EPS, jakož to i dalš Ĺ'çh zaří zení , tteŕ á uy mohla ovlivnit ieií 'č innost (např.
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sHz a Rod) : :  ľ . ffiJŢ. í 'Ë iś "ť ,:  : í iiff lil! : !ä ä üŢ* i :
předat poWrzenl o o;

ú konů  provedených na EPS, které  mohou 'ř; i" 
nä Ĺáipo'ü'hwý lrovoz EPS a vyvolat planý

poplach,

zajiš ť ovat provozuschopnost EPS v souladu s právní mi a technickými předpisy po celou dobu

truání  Smlouvy,

zaiistit na základě výzw Provozovatete PCo trualou obsluhu EPS minimálně 2 osobami po

aóuu do odstranění  pří č iny, která tento poŹadavek trvalé  obsluhy vyvolala'

pí semně i: -tJ!î ; ł j iľ ĺ ii; iJ.'J; ľ "# ä "T: ':J; il[
dopadu
o setrvá |

pí semně vyrozumět Provozovatete PCo o vš ech změnách, ýkají cí ch se.bezprostředně

provozu připojené ho 
"ur.La" 

z pohledu pozainiĺ "ipeč nosti a/nebo ovlivňují cí ch služ bu PCo

HZS,

řádně a vč as plnit sjednané  platební  podmí nky za poskytované  služ by, jakož  i ostatní poplatky

souvisejí cí  se Smlouvou'

informací  a nepředání  informace

óápovědnost za š kody, způ soben

připojení  do TP'

Provozovatel PCo neodpoví ĺ cá 39 
š ręlv vzniklé  nedodrž ení m ł ł Ľli"; ĺ ł l"js''Bľ I ''i[  'Ţi: îÚo zop č i vypl'ývají cí  pro PRoVozov'

právní ch předpisů .

vatel PCO.

ku událostí vyš š í  moci'

Zvláš tní  ujednání  o plané m poplachu v trvalé m provozu

ě sdělí  É rovozovateli PCo'

VI
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Smluvní  strany se pro takový pří pad dohodly na následují cí m postupu:

a) o trualé m vyjmutí  objektu PRovozovATELE EPs ł  Úo zop ze střež ení  se Provozovatet PCo
zavazuje bez zbyteč né ho odkladu ĺ nformovat PRovozovATELE EPs ł  Úo zop v souladu s pří lohou

é ':  PRovozoVATELE EPs ł  Úo ZDP ze střež ení  (TVs),
EPs A uD zDP bude mí t za povinnost zajistit střež ení  objektu a vyhodnoč ováńí

ných situací  na svoje náklady a odpovědnôst samostatně, nikoli prostřednictví m

2 ovatele PCo blokacisysté moých signálů ,,Vš eobecnýp ž e se nadále signál ,,Vš eobecný poplach" nebude z
d oP HZs KH kĘe přenáš et. PRovozoVATEL EPs A
Úo zop zajistí  po dobu DVS trualou obsluhu EPS a podá o tomipiávu Pľ ovozovateli pco.

objekt bude převeden z TVS do TP za následují cí ch podmí nek:

a) Nová ž ádost PRovozoVATELE EPs a Úp zop o přĺ pojení
b) Podpis Akceptač ní ho protokolu
c) Zahájení  zkuš ební ho provozu
d) opětovné  převedení  objektu do TP oznámí  Provozovateli PCo urč ená osoba HZs KH

kraje.

3' Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e převedení  objektu PRovozovATELE EPs ł  Úo zop do
ľ ež imu doč asné ho vyjmutí ze střež ení  nemá vliv na platěbní  povinnosti PRovozovATELE EPś  Á Úó
ZDP podle č lánku VI I . s výjimkou, pokud je pří č inou doč asné ho vyjmutí  ze střež ení  pož ár, porucha EPS
nebo zaří zen í  insta lova né  Provozovatelem PCo.

VI I .

Platební  podmí nĘ
1. PRovozovATEL EPs A Úo zop se zavazuje za služ by poskytované  dle Smlouvy platĺ t následují cí

č ástky:

a) jednorázová ú hrada za napojení  do služ by Pco HZs, vstup do radiové  sÍ tě dle cení ku viz pří loha 2.

b) za poskytování  služ by Pco HZS pravidelný měsí č ní  poplatek dle platné ho cení ku viz pří loha 2. Tento
poplatek se uplatní  poč í naje dnem, kdy je objekt PRoVozovATELE EPs ł  Úo zop uveden do rež imu
TP.

vI I I .

Tľ vání  a ukonč ení  smIouvy

atit na ú č et Pľ ovozoů a"," PCo veš keré  poplatky
vé ho dokladu s dobou splatnosti 14 dní  ode dnó
atel PCo vystavit a doruč it na adresu urč enou

dokladu. 
variabilní m symbolem pro platby je č í slo daňové ho

Pro elektronické  zasí lání  faktuľ  je urč ena mailová adresa PRovozovATELE EPs n Úo
ZDP: oodatelna@mmhk.cz

3.Za nedodrž ení  platební ho termí nu je stanoven smluvní  urokz prodlení  namí sto zákonné ho ve ýš i0,05 o/o z neuhrazené  č ástky za kaž dý započ aý den prodlení .

4. Pľ ovozovatel PCo je oprávněn veš keré  ceny podle Smlouvy upravovat na základě změny výš e
poplatků  v závislosti na vlastní ch vstupní ch nákladech, a to pouzä  na základě pßómné ho dodatku
smlouvy, odsouhlasené ho PRoVozovATELEM EPs n Úo zbp.
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1. Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou s ýpovědní  lhütou 3 měsí ců ' Výpovědní  lhů ta poč í ná
běž et 1. dnem měsí ce následují cí ho po prokazatelné m doruč ení  ýpovědi oilľ le smlwní  straně.

Ż' Tuto smlouvu lze ukonč it kdykoliv pí semnou dohodou smĺ uvní ch stran.

3' Dostane-li se PRoVoZovATEL EPs A Úo zop do prodlení  s odstraňování m závad, které  brání
uvedení  služ by Pco Hzs do trualé ho provozu po dobu delš Ĺ né ź  1Ë  ió.t.;ä ) dní , budeProvozovatel PCo oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve zkrácbné  wpoueăńiJobě v truání  1

měsí ce. Tato ýpovědní  lhů ta poč í ná'oěž et r' dnem měsí ce ńă.rco'iĺ ,ĺ L" po doruč ení
vypovecil.

I x.

Závěreč ná ustanovení
1. Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e mezi sebou

souvisejí cí ch se služ bou Pco HZs, jakož  i o dalš í ĺ 'çh
Smlouvy, v souladu s pří lohou č . 1 Smlouvy, v závislost
nachází  služ ba Pco Hzs. Za ú č elem zaj iĹté to komun
ZDP zavazuje bez zbyteč né ho odkladu
pří loze 1 doplněnými chybějí cí mi ú daji
není  povinen pro ú č ely komunikace s
kontaktní  osoby č i kontaktní  cesty, než  kte
komunikace s pROVOZOVATELEM EpS A
souvisejí cí  zpráva dodána kontaktní  osobě
vyplněné  pŕ í loze 1. Do doby, než  bude
není  Pľ ovozovatel PCo povinen info
provozní ch stavech služ by PCo HZS, signá
poplaš í ch, převeden í  objektu PRovozovA
ze střež ení  č ĺ  vyjmutí  z TP podle č lánku

e vů č i Provozovatell PCo ú č inná jeden pracovní

Ż' Smluv-ní  strany se zavazují  k zamezení  ú niku ĺ nformací  o
skuteč nostech a stranách, kte Smlouvy a odpoví dají  za š kodu,
která by vznikla dotč ené  stran

o druhé  smluvní  straně, které  vypl,ývají  z tohoto
osti s jeho plnění m, použ í vat v souladu s obecně

h, zák. č ' 101/2000 sb',
Sb., obč anslcý zákoní k,

bo dohodou smluvní ch
ly na tom, ž e Provo;ovatel PCo je oprávněn
EPş  A Úp zov, vč ótně zejmé na jehó adresy
sým smluvní m partnerů m zajiš ť ují cí m dodání
komunikací  mezi Provozovatel Pco a

4. Povinnost mlč enlivosti se vztahuje na dobu dvou let po zániku Smlouvy.

5. Vztahy neupravené  Smlouvou se ří dí pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho zákoní ku.

6' 
EPs
č sru
hse

7 ' Ve vš ech pří padech, kdy EPS bude truale připojena na dálkový přenos informací , nemusí  b,ýt
trvale obsluhována'
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B'
odbornou.zprlsobilost.pro poskytování
je.opnávněn laĺalifikovanýchkjednánía uźuuŕĺîii'iu"'ĺ,l.'
radeckého l't'.ä

9' kĘe. "itProvozova*' žemáproškodu z provozn?í!9ľ_ g.bor svéčinnostičinn1o"sjtliaşyje, uzavřenou xóobeiaiiva pojištění
pojišťovna, odpovědnosti zaa.s.

10' Pľoyoz;txi:ţJf: ženaľĺ:!E''"' všech na zařízeníinstalovanáProvozovatetem PCo bylo
11' Smluvní strany orohlašují, žesíSmlouv:pravé pr.".d pod.pisem.a svobodné vůb á l'uovla i nřeţętlv u ig ayl?sepsána podle jejichtísńi,

'ep-Jna či'ă*őáăi,'eooždánffi',ĺĺţŢJj!xţľł#'J*:Íľ'#:?;ľ;Şľ,:'louvnyev.ýhodných podmínek'

"' Jakékolizměny a dodatky musí být

provozovatel EPS a Úozop.
smluvními stranami a účinno

14' Dle Ş5 odst' u 'á smluv, je kuveřej řádnémuněna uveřejněnízp ůsobI_:emľ_:ta|"gšis9t
1, nruo""1'ĺ'; smlouvy;' ü třeba, aby byla

žeuveřejní metadata v nžeuuua"n)e,'Ěii;äě;;"Ĺńüi.äÍ''"tadat. Sm luvn ístra ny se
*"Jl3!ľĺ ill"hbšuji žeuvedený rozsah

Identífikace smluvních stran :

ku 611/3b,500 11 Hradec Králové, datová

, československéarmády 4oB,50200 Hradec

ţÎ;ŕft.'ĺ?ľ;,jÉlĽţ':!"ľ;.Ł:Ííľ:
ární ochraně.

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

ŁŢŕíli:î,;ľ:*ú"plnýa v tomto znění plně odpovídajícívyhovujícípožadavkůmzákona o
15. Nedílnou součástíSmlouvy jsou následující přílohy:

příloha 1' Seznam kontaktních osob a způsob předání informací ve zkgšebnímpříloha a trvalém2. provozuCeníkslužebPco Hzs
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Příloha č.1ASTOR SoD č'1o6t2o2o_HK

KottłlPLEx *

Kontaktní údaje
1. Pľovozovatel PCo - ASToR-KOMPLEX s.ľ.o.
operačnístředisko PCo 733180104

3873L9927
pcohzs(ôastorkomplex' cz

Seruis a revize ZDP --H.TLINE (v.provozu 24 hodindenně) _u oT:i'łiľ:?Ť 602 113,|ił,uŻr, oo9

u,ru ro,
;ľ,',".'ľ,ţ,îilľt 'áŢľJ;ř;a]o; ľ#*ę,i#ffi u ooi..o u do 24 od"ĺ'ÎlliłŤ';;l;;:;
Aktualizace kontaktníchosob
V případě požadavl,

2. Pľovozovatel EPSa Úozop

Konta ktní osoba
Jméno1 Funkce / prac' dočasnézařazení odpojení Telefonické / mailové

EPS spojení
ANO / NE

Petr Lunga Technik správy budov ANO 725 213 431
petr

Bc. Ivan Hušek Vedoucí odboru VS ANO 7 73L 177
n.husek@m mhk.cz

Miroslav Gebeft Technik - údňba ANO 603 772 164
miroslav k.

Petr Bubák Technik - údžba ANO 737 131 183
petr hk.cz

ĺVpřípadě' Že se nejedná o konkrétnío:obY'ale o funkci, na kteréi?Î3ľÍË;J.î'ĺť'ł;J;"3Ţťi:"ľ,:"ľ''l'i'"'.š"'l^o' se střídáiiääăl.i* více lidí (vrátnice.operaěního
středĺska PCo ověři

AsToR KOMPLEX s.r'o., V Mlejnku 6í,t, 500 11 HradecVedená Králové'Krajským
soudem v Hradci Králové, oddÍl c,lëo: vloŽkaąząagzŢ,t, 2860DlČ,i

cz4746g781
T:495 261.l45, HoTL|NE:602 í13 oo9
E : hk@astorkomplex.cz, www.astorkomplex.cz
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Pří loha č . 1 SoD ć ' 1o6l2o20-HK

ASTOH
KOMPLEX "

oÜuž rľ É  INFoRMACE:
obsluha operač ní  střediska PCo je oprávněna komunikovat pouze s ýš e uv.edenými osobamĺ

(odpovědní  zástupci za objekt). obî uha nebude akceptovat pož adavky j iných než li ýš e uvedených

osob, nebo osob.

Uvedené  osoby jsou oprávněny opeľ ač ní  středisko PCo pož ádat o:
. doč asné 'odpojeňĺ  oa pc-o - při potřebě zásahu do systé mu EPS objektu (seruisní  pľ áce,

opravy '.,). 
-onjert 

bude doč asně (do odvolání  oznamovatelem) vyřazen ze sledování  a
jednotka HZS při signálu ,,pož ár" nebude na objeK vyslána.

. znovupřipojení  - po ukonč ení  seruisní  č innosti a odstranění  závad na EPS.

Zástupč e 
-ou;ektu 

ie povinen operač ní  středĺ sko Pco vyrozumět o pominutí  dů vodů

pozastavení  
-monitórování  

na Pco a operač ní  středisko Pco telefonicĘ pož ádat o

znovupřipojení .
Teprue pak bude objekt znovu na PCo u HZS dohledován!

Nebude-lĺ  odpovědnou osobou oznámeno na operač ní  středisko PCo pominutí  dů vodů  pozastavení

monitorovánĹ a vznesen telefonicky pož adavek na znovupřipojení , neodpoví dá provozovatel PCo ani

H4S za š kody event. následně vzniklé  tí mto opomenutí m už ivatele EPS.

Kontaktní  osoby a způ sob jejich kontaktování
o doč asné  nebo trvalé m vyjńutí  objektu ze střež ení  na PCo z dů vodů  přetruávání  závad (dé le než

30 minut) na EPS, které  ńâruš ují  ŕ áoný chod operač ní ho střediska budou informovány kontaktní

osoby,
osoby budou kontaktovány telefonicky pracovní kem operač ní ho střediska PCo a zároveň odeslání m

mailu, a to na kontakty uvedené  ve formuláři.

Změny v kontaktní ch osobách odpovědných za objekt a v telefonní m sp-ojení  na ně, Je

provozovatel EPS a Úo zop povinen neprodleně oznámit (nejlé pe eleKronickou poš tou) na ASTOR-

KOMPLEX s.r.o., která zajistí  provedení  aktualizace V programu PCo.

Neplnění  té to povinnosti ze strany provozovateli EPS a Úo zop vů č i provozovateli PCo, je dů vodem

k doč asné mu vy'jmutí objektu ze střež ení  na PCo.

AsToR KOMPLEX s.r.o., V Mlejnku 611' 500 11 Hradec Králové '

Vedená Krajským soudem v Hradci Králové , oddÍ l c' vloŽka 2860

lČ ;o :  ąĺ  ai, Dlë |  cz47 4697 81

T:495261 145, HOTLINE: 602 113 009

E :  hk@astorkomplex.cz, www.astorkom plex.cz



Příloha č.2 SoD ć,' 106t2o2o_HK

ASTOR
KOMPLEX N

CBI{ÍKSLUŽBY PCo HZs KH KRAJE
1' Jednorázoý poplatek za vstup do radĺovésí'tě ASTOR-KoMPLEX s.r.o. (zadání prvků systému

EPS do PCo) 6.500 Kč
2. Měsír'čnípoplatek za přenos signálu na HZS KH kĘe a operačnístředisko AK

- provoz radiové sítě, operátorů GPRSatd. 1.550 Kč
3. Měsíčnípoplatek za službu operačníhostřediska AK

3.1. Systém do 50 hlásičů 5oo Kč
4. Slevy z měsíĺčníhozměsíčníhopoplatku služby operačníhostřediska AK
4'I. Instalace, servis a revize připojeného systému EPS - ANo - !2o/o tj. 60 Kč

5' Celková cena měsíĺčníhopoplatku za přenos na HZS a službu operačníhostřediska
po slevě 1.990 Kč

CENÍK sERVIsľÍcHA REVI ľÍcHÚxoľĺj
1. Montážní práce á hod 4oo,-
2. Servisní práce á hod 55o,-
3' Pololetní kontrola provozuschopnosti vysílačeEPS 1.ooo,-
4' Ročnírevize23O V (prováděna společně s kontrolou provozuschopnosti vysílačeEPS) 2oo,-
5. Doprava 10 Kč/ km
6. oprava trvale poškozených komponent (mimo záruku) Dle odsouhlasené kalkulace

Tento ceník;e platný od 01.11.2018
Cena neobsahuje DpH.
Společnost ASTOR-KOMPLEX s.r.o. si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

AsToR KOMPLEX s.r'o., V Mlejnku 61 1, 5oo 1.l
Vedená Krajským śoudemv Hradci Králové, oddílc'
lČ,o:ąząagzŢl, Dtl,: cz4746g781
-l: 495 261 145, HoTL|NE: 602 'ĺ13009
E : hk@astorkomplex.cz, www.astorkomplex.cz


