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DIVADLO 

) 1 HLAVA 

Horácké divadlo Jihlava, p říspěvková organizace 
Komenského 22, 586 47 Jihlava 

Jlorácicé divadlo Ji 2/O va 

Došlo 
Č . 	 Příl. 

SMLOUVA
Počet litů ...tK............................. 

V souladu s platnými zákony České republiky 

Horácké divadlo Jihlava, p říspěvková organizace 

Ulice 

Psč  

‚C 

Komenského 
	

Č.p. 	22 

58647 
	

Město 	Jihlava 

00094811 
	

Číslo účtu

Remiáš Ondrej, Mgr. 	Funkce ředitel HDJ 

a 

CROM Consulting, s.r.o. 

zastoupené 

Příjmení, jméno, titul 

(dále jen HDJ) 

Ulice 
	

Klostermannova 	 C. P. 	128 

Psč 
	

38751 
	

Město 	Štěkeň  

‚C 
	

05206600 
	

Číslo účtu 

zastoupené 

Příjmení,  jjiiéno, titul 
	

Kazbunda Stanislav, Mgr. 	Funkce jednatel 

(dále jen CROM) 

uzavřeli tuto 

smlouvu: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Realizace cvi čení a odpovídajících výstupů  tak, jak byly navrženy v p řiloženém 
materiálu Organizace a realizace cvi čení k řešení mimořádné události - 2021 - CROM 
Consulting. 

2. Realizace bude provedena na základ ě  získání finančních prostředků  v grantovém řízení 
Ministerstva kultury České republiky na projekt „Organizace a realizace cvi čení - 
Horácké divadlo Jihlava, p říspěvková organizace" 134D811000219 (60 000,- Kč). 
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II. 
Cena realizace 

1. Výše finančního pinění za celý projekt bude v souladu s Vaší nabídkou 60 000,- Kč  
včetně  DPH (šedesát tisíc korun českých). 

III. 
Doba realizace 

2. Fyzická realizace celého projektu musí být dokon čena nejpozději do 30. 9. 2021. 

IV. 
Ostatní smluvní ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obě  strany obdrží 1, přiložený 
materiál Návrh projektu „Organizace a realizace cvi čení k řešení mimořádné události 
- 2021" pro Horácké divadlo Jihlava, p. o. od CROM Consulting, s. r. o. je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

2. CROM bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou p ředmětu převyšující 50000,- Kč  bez 
DPH včetně  dohod, na základě  kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 
zveřejní HDJ v Registru smluv zřízeném jako informační systém ve řejné správy na 
základě  zákona č . 340/2015 Sb., o registru smluv. CROM výslovně  souhlasí s tím, aby 
tato smlouva včetně  případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byla 
v piném rozsahu včetně  podpisů  v registru smluv kupujícím zve řejněna. Prodávající 
prohlašuje, že skute čnosti uvedené v této smlouv ě  nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zve řejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek, 
vyjma podmínek uvedených v této smlouv ě . 

3. CROM souhlasí se zpracováním svých osobních údaj ů  obsažených v této smlouv ě  
obdarovaným v souladu s platnou legislativou. 

4. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy p řipojují smluvní strany svoje vlastnoru ční 
podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a ú činnosti 
zveřejněním v Registru smluv. 

VeŠtěkeni dne f3 'i2-1 	 V Jihlavě  dne 10.9.2021 



CROM Consultiiig, s.r.o. 
www:cromcoflsulting.cZ 

Bezpe čnostní management 

Horácké divadlo Jihlava, p.o. 

Komenského 1359/22 
586 01 Jihlava 
IČ : 00094811 

Návrh projektu 

Organizace a realizace cvi čení k řešení 
mimo řádné události - 2021" 

pro 

Horácké divadlo jihlava, p.o. 

Na základě  osobního jednání s ředitelem Horáckého divadla Jihlava, p.o., Mgr. 
Ondrejem Remiášem, p ředkládám tuto rámcovou nabídku návrhu projektu „Organizace a 
realizace cvi čení k řešení mimo řádné události- 202111: 



S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a předpokládaný vývoj preventivních 
opatření k zabrán ění šíření nákazy nebude možno pinohodnotně  dokonč it již smluvně  
ujednanou realizaci projektu „Minimalizace bezpe čnostních rizik s ohledem na ochranu 
měkkých cílů", jmenovitě  její část vyplývající ze Smlouvy o dílo (vpoložce „HL]. - Doba 
realizace a trvání smlouvy ", věta poslední hovo řící o implementaci a školení do 
30.11.2020). Tato část smluvního ujednání tedy nebude z naší strany Objednateli 
(Horáckému divadlu Jihlava, p.  o.) fakturována; je však zřejmé, že nedokončením této části 
Projektu by nebylo dosaženo jeho díl č ího cíle, kterým je proškolení zam ěstnanců  a seznámení 
s optimalizovanými rutinami sm ěřujícími k minimalizaci následků  mimořádných událostí 
souvisejících s ochranou m ěkkých cílů . 

Předkládám Vám proto následující 

návrh realizace projektu 

„Organizace a realizace cvi čeník řešení mimo řádné 
události- 2021": 

- v návaznosti na záv ěry a doporučení analýzy a doporu čení k minimalizaci 
rizik budou vytvořeny a popsány modelové situace, které reáln ě  mohou v rámci 
Horáckého Divadla Jihlava, p.o. nastat (od problémového návštěvníka přes 
kriminální podtext mimo řádné situace ažpo teroristický útok) 

- tyto situace budou realisticky p řehrány tak, aby si veškerý personál uv ědomil své 
reálné schopnosti reakce na mimo řádnou situaci (s objasněním psychologických 
aspektů  chováníjak agresora, tak zaměstnanců) 

- v průběhu takto realizovaného interaktivního školení budou optimalizovány 
reakce zam ěstnanců  tak, aby bylo možno hovo řit o minimalizaci potenciálních 
následků  mimořádné události 

- na závěr budou shrnuty poznatky z konkrétních modelových situací a 
zdůrazněny správné postupy s ohledem na možnosti každého konkrétního 
pracoviště  i pracovníka 

Celé cvičení bude realizováno specialisty na danou problematiku, příkladmo. 

Mgr. Stanislav Kazbunda 

- více než 20tiletá praxe u POLICIE ČR 

- 8 let soukromé poradenské, bezpe čnostní a detektivní služby 

- 7 let autorizovaná osoba pro zkoušky profesní kvalifikace „STRÁŽNÝ" a „DETEKTIV 
KONCIPIENT" 

- externí lektor odborných p ředmětů  na Policejní akademii ČR ana Střední škole veřejnoprávní a vyšší 
odborné škole TRIVIS, a.s. 

- bezpečnostní poradce specializovaný na ochranu m ěkkých cílů  

- 	httDs://cromconsultinR.cz]reference/ ‚ p říkladmo: 

- 	httvs://cromconsultina.czlidnes-cz-kdvz-sileni-strelci-vtrhnou-do-skolv-03-02-201 7/ 

- 	htrns://cromconsultinacz/byIi-ismevozvani-orOSkO1it-tV-cO-ObVYkIe-SkO1i-22-O3-2OI7/ 



- 	iíp_s:Iícroco1sLticzIsccia!-ct-24-k-utoku-v-rnctru_v_DetrohradLI_03_O4_2O 7/ 

- 	https//croJflconsLiltligcz/studjo-ct24-stratgje-ochranv-nkkvch.cjlii.. 19-04-20171 

- 	hiosJ/cromconsultiiiaczJct- I -udalosti-bezpecnostnj-opatrern-ve-skolach/ 

- littp s: ,//croiiiconstiltiiig.cz/studio-ct2?4-vlada-jediia-o-ocliratie-tzv-mekkvch-cilti-24-07-2017/ 

- 	tts://cromconsuIt0.cstudjo-ct24-strdba-ve-skoI-na-florjde I 7-mitvych-I 5-02-2018/ 

- 	Irnps://cromcotisuIfjnaczjstudio-ct.24-srelbavbe1ajj/ 

- 	hIlDs://cromconsuItlllacz/horjzoflt-ct24-02- 12-2018/ 

- 	Iitts://cromconsuItina,c7Jstudjo-6-ctI -a-ct24-special-venovany-strelbe-ve-fn-ostrava- I 0-12-2019/ 

- 	I1tts:!/cromconsuIt1ne,czjstudjo-6-jj-ct4-s -eIba-v-ostravelO.I2_20j9/ 

- 	https://cromconsuItjn.czjctl  -udalosti-v-reionech/ 

Mgr. Jiří František Průža 

- absolvent jednooborové psychologie FF UP v Olomouci 

- bývalý armádní psycholog 

- p říprava vojáků  do zahrani čních misí 

- 	specialista na krizové vyjednávání 

- 	2012 -2013 zahrani ční mise na území Afghanistánu 

- 	realizace odborných kurzů  přežití, vyjednávání, zajetí pro diplomaty a noviná ře 

- psycholog Hasi čského záchranného sboru ČR 

- výběr a př iprava příslušníků  hasičského sboru pro výkon profese 

- 	aktuáln ě  v komerční sféře vzdělávání jako lektor, poradce, terapeut 

- spolupracuje s nemocnicí v Havlí čkově  Brodě  

gen Ing. Andor Šándor 

- náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností brigádní generál 

- náčelník odboru vojenské diplomacie a zahrani čních vztahů  Vojenské zpravodajské služby ČR 

- náčelník odd ě lení zahrani čních vztahů  Vojenské zpravodajské služby ČR 

- zástupce p řidě lence obrany - vojenský přidělenec na ZU v Londýně  

- štábní funkce na Generálním štábu v Praze 

- velitelské a štábní funkce u pozemních jednotek 20.msd Karlovy Vary 

- zkušenosti z výkonu státní správy 

- zkušenosti s č inností v mezirezortním krizovém štábu ČR, krizový management 

- 	ř ízení velké organizace 

- odpovědnost za sestavování a realizaci velkého rozpo čtu 

- práce v mezinárodních organizacích 

- bohatá zkušenost z práce v zahrani č í 

- schopnost analyzovat mezinárodn ě  bezpečnostní problematiku 

- zpracování bezpe čnostních studií objektů  národní kritické infrastruktury 



- analýza krizového řízení objektů  národní kritické infrastruktury 

- hodnocení vojenské a bezpe čnostní situace ve světě  se zaměřením na krizové oblasti a vojenské 

konflikty 

- bezpečnostní poradenství 

Mgr. Jind řich Petřík 

- středoškolský pedagog 

- cvičitel sebeobrany dle MŠMT 

- 	trenér boxu III. T řídy 

- trenér MMA III. Třídy 

- 	instruktor Krav Maga - Civil, Kids, V.I.P., Law-Enforcement 

- 	instruktor pro teleskopický obušek a taktické p říslušenství ESP - Civil, Ozbrojené složky 

- Combat LifeSaver 

- 	instmktor střelby 

- 	osobní trenér fitness 

- 	akreditovaný instruktor první pomoci 

Reference; některé námi realizované projekty (2019-2020) v četně  kontaktních osob: 

Objednatel 	
Kontaktní 	 Název zakázky 

osoba 
(název, sídlo, IC) objednatele, tel. 	

věcný popis předmětu pinění 

Nemocnía ě'1$ 
po 	

iČ : 00119540 	

je*ečnánemce 
arlý2a, definování krtických bo4. nácvik, dopct čerd 

mlizovaných postup ů  k ochraně  měkkých clíů  

(projekt byl oceněn MZ ČR / odbornou veřejití: 

httos://vvsocina-news.cz/oceneni-ro-havIickobrodskou 
nemocnici/ 

https:llcromconsulting. cz/vitezem-celostatni-souteze-ie-
nemocnice-havlickuv-brod-se-kterou-dlouhodobe- 

Ktnolipy 
C 00064173 

ruzewiivyJ 
PelhImóv P 
iČ : 0O371 

ezpeČnostni š1ii zdW%tdckho I něždravotaického 
ronáIu 

s jů razem na ouanu rakjKých GÍIÚ a užití lezpe čnóštních 
prost?edků  

MinimaHzace bezpe čnostních nz!k s oedíináochranu 
 měkk h cílú 

analýza, definování bezpe čnostního standardu, jeho 
implementace, školení 



Celková časová a finan ční rozvaha: 

1 den sestavování programu a tvorba modelových situací ........................ 15.000,-Kč  
2 dny realizace 

.............................................................................. 45.000,-Kč  

Celkem. ...................................................................................... 60.000,-Kč  

V kalkulované cen ě  je obsaženo vše výše popsané, v četně  případných vícenákladů  spojených s dopra 

i'ou, ubytováním lektor ů  a spotřebovaného materiálu i dalších nákladů  pracovníků  CROA'í Consulting s. r. o. 

Mgr. Stanislav Kazbunda 

CROM Consulting s.r.o. 

jednatel 




