
DODATEK č. 10
ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č. 183-200-10/05

Smluvní stranyl. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyse sídlem: Karmelitská 529/5, l 18 12 Praha lzastoupen: JUDr. Ivo Krýsa, PhD., LLM., náměstek sekce majetkovéIČO: 00022985bankovní spojení:
ě. ú.:(dále jen „objednatel”, na straně jedné)

2. Obstaı'atel: WAKKENHAT ZE'ITA s.ı'.o., koncemse sídlem: Sazečská 560/8, 108 25 Praha IOzastoupen: Zdeñkou Vojtíškovou, jednatelkou společnostíIČO: 27123197DIČ: 0227123197bankovní spojení:
č ú 'Soo'ı'ečnosı je zapsaná v oR. vedeném Mčsıskýın soudem v Praze. oddfl c, vıožkn 98023(dále jen „obltaratel”, na straně druhé)

se dohodly
na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě č. 183-200-10/05 na dobu nezbytně nutnoukřádněmu vysoutěžení nadlimitní veřejně zakázky votevřeném řízení na službyodpovídající předmětu této smlouvy v následujícím znění:
1. S ohledem na ínflaění nátůst a s ohledem na vývoj výše minimálních mezd na úpravě

článku III. odst. l., který se mění, resp. se nahrazují odst. 1.1. až 1.5. a odst. l nadálezní:
I. Smluvní cena za plněnípředmětu smlouvyje stanovena následovnë:

hodinová cenabezpečnostního pracovníkapůvodní upravenapodle nová cena platnáobjekt Dodat/m č. 6 0d I. 5. 2017Cena DPH Cena vč. Cena DPH Cena vč.v Kč v Kč DPH v Kč v Kč DPH(19 96) v Kč (21 %) v Kč
Km'meíitská 5 98.55 [8. 72 I I 7.27 121, 71 25,56 I4 7. 27
Karmelitská 8 98, 55 18, 72 117,27 121. 71 25,56 147.27



Strany se dohodly na doplnění článku llI. Odst. 4 smlouvy. který zní:
4. Obstaratel je oprávněn požadovat uzavření dodatku a navýšení hodinové sazbydle odst. 1 tohoto článku o roční míru inflace vyhlášenou Česbím statistickýmúřadem, a to počínaje 1. lednem roku následujícího po roce, za který je ínflaceWhlášena.
Strany se dohodly na doplnění článku lll. odst. S smlouvy, který zní:
5. Obstaratel je oprávněn požadovat uzavření dodatku a navýšení hodinové sazbyv případě, že na základě nařízení vlády České republiky (nebo jiného právníhopředpisu) dojde ke zvýšení sazby minimální mzdy, Sazby nejnižší úrovně zaručenémzay, sazby pojistného na sociální pojištění, sazby pojistného na veřejnězdravotnlpojíštění či sazbyjinépodobněpovinně platby.
Strany se dohodly na změně článku VII. odst. l smlouvy a na jeho doplnění, odst. Inově zní:

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1. 12. 200.5.1.1. Smlouva může být qvovězena kteroukoliv záčastněnou smluvní stranou bezuvedení důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet odprvního dnekalendářního měsíce následujícího po dní doručení písemné výpovědí druhěsmluvní straně.1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že abjednatelje oprávněn smlouvu vypovědčtvpřípadě. že vrámci zadávacího řízení veřejné zakázky bude vybrán novýdodavatel strážních a ochranných bezpečnostních služeb. V takovém případě
činí výpovědní doba 2 měsíce a začíná běžel prvním dnem kalendářníhoměsíce následujícího po dni doručenípísemně výpovědí.

S ohledem na podanou výpověď smlouvy č. 183-200-10/05 se strany dohodly, žeObstaratel bere s výslovným souhlasem objednatele výpověď zpět. Obě strany hledí napodanou výpověď jako by nebyla učiněna.
Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, kterámají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obstaratel.
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejich dodatku zůstávají tímto dodatkemnedotčena a v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostíprvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

2 B. Uí. 2017ZU. lílı. 1011raze dne .................. V Praze dne ..................

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılfıłııı'oııııııııııııııııJUDr. Ivo Krýsa, PhD., LI Zdeňka VojtíškováNáměstek pro řízení sekce majetkové jednatelka společnostza objednatele za obstaratele
WAKKENHAT ZETTA ı.r.e.. koncemm Sazecsııa 56018108 25 Praha 10IC 27123197DIC- 0227123197



Číslo smlouvy objednatele
Čnlo smlouvy ohsınmoıo: 183-200-10/05

Smlouva o poskytování bezpečnostních služebuzavřená podle §269 odst. 2 zak. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů(dálejen „smlouva “) '
Článek I.Smluvní strany1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyse sídllž'vrêııíıi JUDKarmegtská SŠISIIJÉOIIS 12 Praha Izastoup : r. eu'ou vou, mınısn'ynl' 'IČ: 00022985DIČ: czooozzsssbankovní spojení:(dálejen „abjednateł'fl na stranějedné)

zapsáno v OR, vedeného městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9299se sídlem: Praha 11, Roztyly, Komárkova 1204/23zastoupený: Lubomírem Čtvrtečkou, předsedou představenstvaIČ: 496 79 023DIČ: 0249679922bankovní spojení:(dálejen „obstaratel'fi na straně db'uhé)

Článek II.Předmět smlouvy
1. Obstaratel se zavazuje provádět pro objednatele strážní a Ochranné bezpečnostníslužby v análu Ministerstva školství, mládeže o telovýohovy (dále jen „MŠMrüvčetně ochranného bezpečnosmího doprovodu.2. Rozsah služeb:

2.1. Fyzická ostrahaFyzická ostraha spočívá ve výkonu strážní služby prováděné v objektechobjednatele v rozsahu uvedeném v bodě 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 této smlouvy.2.1.1. v objektu MŠMTnnadrooo Kozmolirská 7, Praha l vrozsnhućl x 12 hodin nıopondělí až pátek: od 7:00 hod. do 19:00 hod., v obsazení třemi zaměstnanciobstaratele,
pondělí až pátek: Od 19:00 hod. do 7:00 hod., v obsazení jedním zaměstnancemobstaratele,
sobota, neděle a svátky: od 7:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne, v obsazeníjedním zaměstnancem obstaratele



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Číslo Smlouvy objednateleC1510 smlouvy øbzmıeıęz 183-200-10/05
2.1.2. V objektu MŠMT na adrese Karmelitská. 8, Praha l - v rozsahu 3 x 12 hodin, a

1:0
pondělí až pátek: Od 7:00 hod. do 19:00 hod., v obsazení dvěma zaměstnanci
obstaratele
pondělí až pátek: od 19:00 hod. do 7:00 hod. v obsazení jedním zaměstnancem
cbstaratele

2.1.3. V objektu MŠMT na adrese Na Poříčí 4, Praha l - v rozsahu:pondělí - neděle od 7:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne včetně svátků
v obsazení jedním zaměstnancem obstaratele

2.2. Ochranné doprovody
Ochranný doprovod spočívá v přepravě zásilky objednatele zmísta odeslání domísta určení a v poskytnutí ochrany pověřené osobě objednatele. Hodnota jednépřepravovaně zásilky nepřekročí částku 4.000.000,- Kč. Ochranné doprovodybudou obstaratelıı poskytovány v rozsahu 8 hodin měsíčně.

Čıúnøk m.Cena a platební podmínky
Smluvní cena za plnění předmětu smlouvy
Hodinová sazba za činnost zaměstnance obstaratele při výkonu strážní služby dle čl. II
odst. 2.1.1 této smlouvy činí:

88,- Kč bez DPH16,72 Kč DPH104,72 Kč včetně DPH.
Hodinová sazba za činnost zaměstnance obstaratele při výkonu strážní služby dle čl. II
odst. 2.1.2 této smlouvy činí:

86,50 Kč bez DPH16,44 Kč DPH102,94 Kč včetně DPH.
Hodinová sazba za činnost zaměstnance obstaratele za činnost strážní služby dle čl. l'I
odst. 2.1.3 této smlouvy činí:

89,50 Kč bez DPH17,01 Kč DPH106,51 Kč včetně DPH.
Hodinová sazba za činnost zaměstnance obstaratele při ochranném doprovodu
zaměstnance objednatele přepravujicích finanční hotovost nebo ceniny dle čl. 11 odst.
2.2 této smlouvy činí:120,- Kč bez DPH22,80 Kč DPH142,80- Kč včetně DPH.



Číslo smlouvy objednatele
čisıø smlouvy øbxınmzıę: ıss-zoo-ıo/Os

1.5. Sazba za použití služebnflıo vozidla obstaratele činí za l len
5,- Kč bez DPH0,95 KčDPH5,95 Kč včetně DPH.

Měsíčnl DPH DPH celkemcena bez DPH 5% 19% vč. DPH„na čInnosfl dı, č|_|| 110 201,- Kč 20 938.19 Kč 131 139,19 Kčodst. 2.1.1cena činnosti dle čl.ll 67 701 ,- Kč g 12 863.19 Kč 80 564,19 Kčodst. 2.1.2
cena činností dle č|.|l 65 380.- Kč 12 422,20 Kč 77 802.20 Kčodst. 2.1.3
cena činností dle č|.ll 960,- Kč 182.40 Kč 1 142.40 Kčodst. 2.2

244 242,- Kč 46 405.98Kč 290 647.98 Kčcena celkem

2. K ceně za poskytovanou strážní službu budeodst. 1 zak. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně připočtena náhrada za svátky podle § 6za pracovní pohotovost a o průměrnémvýdělku. v platném znění, ve výši 50 %.
Platba bude prováděna na základě fakturace obstaratele. Faktura obstaratele musíobsahovat vyúčtování poskytovaných služeb včetně skutečného rozsahu poskytovanýchochranných doprovodu vždy kposlednímu dni příslušného kalendářního měsíce.Faktury maji 14-denn1' splatnost, lhůta splatnosti začíná ode dne doručení fakturyobjednateli. Fakturajc uhrazena dnem odcpsání fakturované částky z účtu objednatele.

čıánek Iv.Povinnosti objednatele
1. Přístup do prostor a kzařízení, které jsou předmětem plnění dle č1.II této smlouvy, apředání dokumentace, která souvisí s plněním předmětu smlouvy, je objednatel povinenzajistit a předat obstarateli nejpozději do jednoho týdne od podpisu smlouvy.

. Trasu ochranného doprovodu dle čl. II, odst. 2.2 stanoví vždy obstaratel. V průběhuochranného doprovodu zmista odeslání do místa určení nesmí objednatel udělovatzaměstnanci Obstaratele pokyny týkající se vlastní realizace výkonu Ochranněhodoprovodu ani měnit trasu.



Číslo smlouvy objednatele
Číslo Smlouvy obstamtele: 183-200-10/05

Místo zapoěetí ochranného doprovodu a místo urěení ochranného doprovodu budespecìfikováno při požadavku objednatele na ochranný doprovod. Objednatel je povinenoznámit svůj požadavek na ochranný doprovod obstarateli faxem nebo e-mailem nejméně24 hodin před předpokládaným započetím výkonu.

Článek v.Povinnosti obstaratele
Obstaratel je povinen převzít od objednatele prostory, zařízení a dokumentací, kterésouvisí s plněním předmětu smlouvy dle či. II této Smlouvy, a to nejpozději do 8.12.2005(do jednoho týdne od podpisu smlouvy).
Služba, která je předmětem plnění této smlouvy dle ěl. lI smlouvy, bude zabezpečovánapodle „Objektové instrukce", která bude podepsána oběma smluvními stranami a popodepsání se stane též nedílnou součástí smlouvy jako přfloha ě. 2.
Zaměstnanci obstaratele budou při výkonu strážní služby dle ěl. Il, odst. 2.1. smlouvy,oděni a vybaveni takto: uniforma, tonfa a sprejov'ý slzný prostředek.
Zaměstnanci obstaratele budou při výkonu ochranného doprovodu dle ěl. IL odst. 2.2smlouvy, oděni a vybaveni takto: uniforma, tonfa, krátká kulová zbraň a sprejový slznýprostředek.
Před započetím služby dle ěl. ll odst. 2.2. smlouvy, se zaměstnanec obstaratele prokážesvým služebním průkazem osobě objednatele, které má být ochraımý doprovod poskytnut.
Zaměstnanec obstaratele převeıe v místě započetí ochranného doprovodu objednatele-zapečetěnou zásilku, kterou předá v místě určení. O předání a převzetí zásilky se vyhotovípředávací protokoly.

Čunek vI.Oprávněné osoby
Osobou určenou za obstaratele pro styk s objednatelem je:
1.1

1.2

Pro strážní službu:Jiří BrentOldřich ŠtampachPaedDr.RudolfSouka1
Pro ochranné doprovody:Jiří BrentOldřich ŠtarnpaehPaedDr.RudolfSouka1



Číslo smlouvy objednateleCsın smlouvy øbsemøıez ısa-zoo-ıO/os
1.3 Osobou točenou objednatelem pro styk s pověřeným zaměsmsne- obstaratele ie :Ing. Pavlína SuchánloováKarel Biem

čıánøh vn.Doba plnění
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1.12.2005. Smlouva může býtvypovězena kteroukoli zůěastněnou stranou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí1 měsíc azaěíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dní doručenípísemně výpovědi druhé smluvní straně.2. Platnost smlouvy lze dále ukončit:2.1. písemně dohodou na základě shodně vůle obou stran2.2. jednostranným odstoupením od smlouvy z podstatněho porušení této smlouvy,kterým se rozumí:2.2.1. ze strany objednatele:a) neplnění povinností obstaratele dle ěl. V této smlouvy,b) neplnění rozsahu a úrovně služeb dle čl. II této smlouvy,o) svěvolně poskytování informací chráněných objednatelem
2.2.2. ze strany obstaratele:a) opakované neproplácení nebo opožděně proplacení faktur vystavenýchobstaratelem dle čl. III odst. 3. této smlouvy,b) nezajištění nebo porušování povinností pro řádný výkon strážních služebuvedených v čl. IV této smlouvy.

Čunek vIII.Sankěni ustanovení
Pro případ jednosu'anněho odstoupení od smlouvy za použití některého z důvodůuvedených v bodu 2 čl. VII smlouvy, se smluvní strany zavazují vypořádat vzájemnézávazky a pohledávky, existující ke dni odstoupení od smlouvy, ve lhůtě jednohokalendářního měsíce po skončení smluvního stavu.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy jiným způsobem nebo zjiných'důvodů než je uvedeno v odst. 2 ěl. VII smlouvy, je povíme uhradit druhé smluvnísn'aně odškodné ve výši, která se stanoví výpočtem průměru posledních tří měsíčníchfakturaci dle ěl. lII této smlouvy.
Vpřípadě, že obstaratel nezabezpeěí řádný a kvalitní výkon služby ve prospěchobjednatele, může objednatel uplatnit vůči němu smluvní pokuty ve výši:

a) 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za chybějícího Strážněho a den v případě, žeobstaratel nedodrží naplnění počtu svých pracovníků podle této smlouvy;b) 3 000,- Kč (tři tisíce korun českých) za výměnu bezpečnostního pracovnflca prozávažné porušení povinností výkonu služby, přičemž výměna musí být provedenanejpozději do 3 (tří) hodin od vyrozumění;



Číslo smlouvy objednatele
Číslo smlouvy obstaratele: 183-200-10/05

e) 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých) za porušení základních povinností, odpovědnostía oprávnění vymezených touto smlouvou a jejími přílohami;d) 1 000.- Kč (jeden tisíc korun českých) za porušení obecných zákazů a zakázaných
činností pro zaměsmance při výkonu služby vymezených touto smlouvou a jejímipřílohami;e) 500,- Kč (pětiset korun českých) za neupravenost bezpečnostního pracovníka nastanovišti (neoholen, špinavá unifonna nebo boty).

Čıánek Dr.Odpovědnost za škody
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákonům,občanského zákoníku, čl. VI odst.1.-3. Všeobecných obchodních podmínek. Uhradaškody, na kterou se vztahuje pojistná smlouva, bude provedena přímo objednateli poposkytnutí plnění pojišťovnou.
Bezpečnostní služby budou zabezpečovány v souladu s podmínkami pojistných smluvobstaratele.
Obstaratel je pro výkon bezpečnostní služby pojištěn pro případ odpovědnosti zavzniklou škodu jinému v souvislosti s činností pojištěného, včetně zvláštního ujednání upojistných událostí, ke kterým dojde v důsledku zpožděněho nebo neprovedeněhozásahu, kdy příčinou selhání je technický nebo lidský faktor.

Článek x.Změna smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými číselně označenýrniuj ednáními, výslovně nazvanými „Dodatek ke smlouvě č. ...". Jiné zápisy, protokolyapod. se za změnu smlouvy nepovažují.
Tato smlouva bude formou dodatku ke smlouvč každoročně upřesňovat podmínkyplnění ve vazbě na prostředky uvolňovaně ze státního rozpočtu. Objednatel si vyhrazuje
pravo, vpřípadě vládního zásahu, krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu,dohodnout s Obstaratelem úpravu ceny a právo rozšířit, nebo zúžit rozsah prováděnýchslužeb podle aktualni potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředkůpřidělených ze státního rozpočtu při dodržení zásady, že hodinová sazba za ostrahu aposkytnutý ochranný doprovod nesmí být bez souhlasu obstaratele snižována. V případě
snížení nebo zvýšení celkově výše nákladů dle této smlouvy, bude mezi objednatele. a
obstaratelem uzavřen dodatek k této smlouvě.



Číslo Smlouvy objednatele
Číslo smlouvy obstaratele: 183-200-10/05

článek xI.Závěrečná uıtan'ovení
Obstaraıel se zavazuje zachovat přísnou mlčenlivost o skutečnostech důvěrné povahy,které se dozví v rámci plnění svých smluvních povinnosti vůči odběrateli, a to nejméněna dobu deseti let od konce účinnosti této smlouvy.
Tato smlouva byla sepsăna ve čtyřech vyhotoveních, která maji platnost originálu. Dvěvyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obstaratel.
Nedflnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro vykon bezpečnostní služby poskytovanéobstaratelern
č. 2 Objchová. instrukce
Tato smlouva je označena jako düveıná a účastníei se zavazuji ohledně smlouvy saméi jejího obsahu zachovávat mlčenlivost. Totéž platí ipro informace, které smluvní stranyzískají při realizaci této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti jejim podpisem poslední ze smluvních stran.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisempřečetly a že -louvu uzavřely po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodnévůle.

_.r -` _.: v. "' ."ı ł _.. A. ...-VPraze, dne ˇ'"........... VPraze,dne *'7'7'7'5 ľ

ı za objednatele: ıııııııııızaobstaratele IIIIIJUDr. Petra Buzková Lubomír ČtvrtečkaMinistryně předseda představenstva



Přiıøha č. 1Všeobecné obchodní podmínky skupiny společnostíWAKKENHAT
:i

b)

C)

ı.MMB!
Skupina společnosti WAKKENHAT (dáte jen 'WAKKENHATQposkytuje služby na základe smlouvy uzevtbná mezizákaznikem e konkretni spoieánosti ze skupinyWAKKENHAT; principy obchodně závazkovýoh vztahů se tidizejmena ustanoveními obohodniho zákoniku, oboanskehozákoniku. támtto všeobecnýml obohadnimt nodminksmie pravidly stanovenými v konkretni srniouvá.
WAKKENHAT je pi'i poskytován! sluzeb vázán obecnázávaznými právniml předpisy e v jejich mezioh i přikszyzákaznika s výjimkou prikazu týkeiioioh se odbomehoprovedeni výkonu đużby.
Zákaznik je povinen při' výkonu sluzeb zajistil podobnousoučinnost a zabezpečit smluvná dohodnutá podminky projeiioh realizaci.
Odohyiná Lyfednáni ve smiouvá o poskytován! služby mejlpřednost před znánim techto vieobemyoh obdiodniohpodmínek.

ti.mw
Ve viastnl smlouva lze dohodnout, zde a komu sezaměstnanci WAKKENHAT před nástupem k výkonu aiuzbyhiásl a prokazuji svoji totožnost.
Zamásh'ıenoi WAKKENHAT jsou pit výkonu sluzby odánia vybaveni snıiuvná dohodnutıtm způsobem.
WAKKENHAT si z důvodu bezpečnosti a ochrany zakaznik-aa viastnloh zaměstnanců vyhrazuie právo mánlt eioienlsvýoh zemástnenoů pověřených pinánim předmátu smlouvy.
U služeb. kde pináni ze strany WAKKENHAT spočhıá takévdodávoe nebo instalaci meliortáiu. je do zsplaoeni tentomateriál ve viastniotvl WAKKENHAT.
Podrobnosti poskytován! stráänl služby WAKKENHAT musibyl vzdy konkrstlzovány oniektovou zpracovanouWAKKENHATne zákisdá podkladů dodaným zdksznikem.
Podrobnosti poskytován! ukiidová služby WAKKENHAT musibýt vtdy konkretizovány ukiidovým plánem zpracovanýmWAKENHATne zákiadă podktadů dodanýoh zákaznikem.

Ill.mm
Zákazník se zavazuje:

urůtt osobu povářenou pro styk se zamás'tnenoiWAKKENHAT eposlnrtnout bezplatná nejpozdeji5 pracovnich dnů před započetim pinánl předmětu smlouvyinformace nezbytná pro řádný výkon služby.
při sjednávání podminek smlouvy nebo objednávky a dálepak po dobu pináni závazku ze sb'any WAKKENHAT.neprodleně lnton'novat WAKKENHAT o všech skutečnostech,která mohou mlt viiv na řádné pináni ptbdmătu smlouvy,
respektovat a podle povahy vidi ne vlastni náklady reailzovetpisemná dopomoenl WAKKENi-iAT k odstranění nedostatků,která podstatným způsobem ztáżuji nebo znemožňqii řádnýbezpečnostnl aiužby anebo zvysuji rizika ohroženlohrănánýoh zájmu zákaznlke.

dj prokazateine seznámit zemáatnenoe WAKKENHAT.ktei'i se podlteji na pináni předmátu smlouvy s přemisyo bezpečnosti s oohrsná zdravi při práci na praooviátí
ı požárni ochrane.

e) ıohváiit objektovou inatnikoi (úididový plán) nebo jejichzmeny do 7 preoomioh dnů ode dne průkaznáhopředánizákaznikovi.
Zákamik souhissl s ttıfnı eby povářeni zameatnenolWAKKENHAT v zájmu zvysevánl kveilty poskytovanýchslužeb samostatná kontrolovali zemásmenoe WAKKENHATpovářená pinănim předmilu smlouvy.
Zákaznlk aouhiasi aumistánlm loga WAKKENHATna objektu, kdejsou sluzby poskytovány.

iV.MM
Cena za vykon sluzby se stanovi zejmena sptlhiednutimk mzsahu.nároánostisnzikům vená aiužbyekespeotíoe daná koniuátniml podminkamlprojeji výkon.
Oenyjaou uváděny bez daná z pttdená hodnoty.

ıV.
Platebnipodminky vyohazi z piıtneho zneni zákona o DPH.
Pokud nebude ve smlouvű stanoveno jinak:
1.

I)

Vyúčtovenl sluzeb voetná DPH bude provedeno fakturou -daňovým dokladem. Tato faktura je splatná do 14 dnu od datevystaveni.
Za den zepieoeni se považuje.“
den. kdy byla tskturovená částka plipsána na bankami úáetWAKKENHAT.
den. koy byla fskturovaná částka předána v hotovosti protipotvrzen! do rukou oprávnáne osoby WAWCENHAT.
Zákaznik se zavazqie uhradit za kazdy den prodleni smiuvnipokutu ve výši 0,05 ,6 nesplacená ăástky.
Vsouvisiosti s Opatı'enim Ministerstva financi
čj. 271/84 064/2000, ja wAKKENHAT oprávnáns přinoi vedouci k vymożeni pohledávek po splatnosti,účtovat krome aiednanáho uroku zprodieni táż menipulatinipoplatek ve výsi 150,- Kč za každou oprávněná upominanoupoiożku (neuhrazenou fakturu).

Vi.musim'
1. Odpovědnost za ıškodu:
WAKKENHAT neodpovidá za připadnou majetkovou nebojinou ikodu vzniklou vdůsledku neruáenl objektu, kteránabylo zjekákoiiv přldiny na strane EZS zákaznikapřeneseno do systemu PCO. To pieti l vph'pedeoh, kdysignál o narušenl objektu nebyl přenesen na PCO proporuchu na telekomunikađni siti a pro ztrátu signálu GSMnebo pro zpoždáni přenosu zprávy v siti GSM.



I'Jl

G)

9)

WAKKENHAT omovldá za ph'padnou majetkovou nabojlnouákodu zákazníka vmı'kiou vdůaíadku namáaní objaktuzakamlka. jasdi'ża ka ákodá dojde víívam zavínánáhozpozdánáho zásahu anabo vdùaiadku zásahu. kterýneodpovídá adakvátnlm podmínkám zásahu, Malý umožňujíPlatná WMP-'Domy-
WAKKENHAT odpovídá za phpadnou majatkovou nabojinouškodu zákaznlka vzniklou vdůaladku namáaní objaktuzákaznlka. ktorá byb plokazałalná způsobano ılntkamInformací zWAKKENHAT. Odpovádnoat za škodu aa lídíobčanským a obchodním z . OdoovádhoatWAMENHATja vyloučana vpl'lpadá, za doslo k únikuinfomıaoíza strany zamásmanců zákazníka, popflpadájkıýohosob.

Odpovědnost za škodu u daláloh smluv o POI-'Mováníbezpečnostní sluzby jako např. poskytování strážníaochnınná služby. smlouvy o zabazpacanipíapravy záatlıka speciální nlaPľivy. úklidových aluzab, aa Hdí pflaluánýmlustanovınlmí obchodního a občanského zákoníku. popı'.tlnýchpłwýoh mmlđłpliđøłöů-
Smluvní atmny jsou ai plná vádomy. as dohoda rozsahazpúaob oohranyobjaktujanazákladá požadavkuzákazníka a odpovídá nabídca dodavataia bezpečnostníhopoaouzaníohjaktu.
WAMENl-MTja pťo výkon bezpečnostní alıđby pąilátána prophpad odoovádnosti za vzniklou škodu jh'ıámu vsouvlaíoatts đlnmatíqlátánáho voatná zvláátního ujadnání u pdfabıýohudálostí. ka kterým dojda vdůaíadku mcżdánáho nabonapmvadanáho zásahu z důvodu aaíhání taohníokáho đllldakáho laktcıu.

Úhrada škody, na ktarou aa vztahuje pojíatná smlouva, budaprovadana zákazníkowpo poskytnutí plnánlpqílátbvnou.
WAlGťENl-lAT aa zavazıđo. na základě zvláštníhopožadavku zákazníka vph'padá naruáanl cUaktu amknol'ádná událostí, vymzumát orgány poílcla. hasičů.íákaiakáryohíázáchrannáalułbyapod.

b)

a)

b)

0)

Povfrthcat mlčanllvoıtl
WAKKENHAT a zákazník jsou povlnni zachovávat mlcanllvoatoskuladnostadı tvořiolc'ı pı'admát obchodního tajemství podobuplatnoatlzávızkováho vztahu ajaátá aıoíçypcjahotkončanl'.
Zákazník ja povlnan ıdállt WAKKENHAT. ktorá akutaı'lnostlpovažuja za pl'aclmát aváho obchodního tajemství va mohukprovádáná bazoao'ıostrıisiużbá.
WAKKENi-MT a výhradou blížil apoclfikaoa daná konkrátnlmtpodmínkami poskytovaná služby povałuja za plbdmát aváhoobchodního tqíamsnıí váaohny lnlonnaoa a matanáhr obchodnípovahy pflpravovaná nabo uskutachovaná aa zákazníkem.zajmána obchodni plány a zámáry. kahtulaoí can. matodlkua avldancl výkonu aluiby. dála váachny dokumanty a plánytýkající sa tachrıiokáho zabazpaáanl pl'admátu ph'lánl arnlouw.jakož l osobni údaje o zamástnanclch WAKKENHATzabazpaćıdíoíoh výkon dohodnuto sluzby.

Pl'aruáanívykonualužbyıodaíoupaníodamíouvyWAKKENHAT má právo píaruáit plnánl pl'odmátu smlouvy,pokud zákazník nazabazpattí dohodnutou součinnost nabonadodrzí piatabni podmíníqv; tím nqiaou dotáana jiná právavyphlvqjícíz konlaatrıismiouw.
pľaruáaní vykonu amiuvná dohodnuté sluzby adáííWAKKENHAT zákazníkovi píssmnă alaapoň 3 dny pladam. Podobu pl'amáanl výkonu sluzby WAKKENHAT naodpovídá zaškodu vmíklou zákazníkovi v důaladku napinání piadmátuposlqvlovaná sluzby.
vpl'lpadá prodaníađhradou ceny za poskytnuta sluzby daiáína! 14 dnlmá WAlOGENHATprávo odamíouvyodatoupltprojqjípomtatná poruáanízákazníkem.

Vií.MMTyto váaobacná obchodnípodmínky vstupují vpíatnoat dnam1. corvanoa 2005.



Dodatek ke smlouvě obsteretele č.: 183-200-10105

DODATEK č.1ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyse sídlem: Kannelítská 528/7, 118 12 Praha 1zastoupená: IU'Dr. Petrou Buzkovou, ministryníIČ: 00022985DIČ: cz00022985bankovní spojení:(dále jen „objednatel'fl na stranějedné)
2. Obstaratel: WAKKENHAT ZIETTA, s.r.o., koncernzapsáno v OR, vedeného městským soudem v Praze, oddfl C, vložka 98023se sídlem: Praha 11, Roztyly, Komárkova 1204/23zastoupený: Lubomirem Čtvrtečkou, jednatelem společnostiIČ: 271 23 197DIČ: 0227123197bankovní spojení:

(dále jen „obstaratel", na straně druhé)
se dohodly

1. na úpravě článku III. Cena a platební podmínky, a to následovnë:
1.1. Dnem 1.červenee 2006 se upravuje čl. HI. Cena a platební podmínky takto:

Článek 111.Cena a platební podminky
1. Smluvní cena Za plnění předmětu smlouvy
1.1. Hodinová sazba za činnost zaměstnance obstaratele při výkonu strážní služby dle čl. IIodst. 2.1.1 této smlouvy činí:PÚVODNÍ CENA NOVÁ PLATNÁ cENA88,-Kč bez DPH 91,- Kč bez DPH16,72 Kč DPH 17,29 Kč DPH104,72 Kč včanč DPH. 108,29 Kč včbıznč DPHZvýšení ceny činí 3,41% z ceny původní, to je o 21,-Kč na hodinu.
1.2. Hodinová sazba za činnost zamčsmanoe obstaratele píi výkonu snážni služby dle čl. Ilodst. 2.1.2 této smlouvy činí:PÚVODNÍ cENA NOVÁ PLATNÄ cENA86,50 Kč bez DPH 90,80 Kč bez DPH16,44 Kč DPH 17,25 Kč DPH102,94 Kč vččınč DPH. 108,05 Kč včęmč DPHZvýšení ceny činí 4,97 % z ceny původní, to je o 4,30 Kč na hodinu.

Snana 1 (celkem 3)



Dodatek ke smlouvě obsnırstele č.: 183-200-10/05

1.3. Hodinová sazba za činnost zamčsmance obstaratele za činnost strážní služby dle čl. IIodst. 2.1.3 této smlouvy činí:PÚVODNI' cENA89,50 Kč bez DPH17,01 Kč DPH106,51 Kč včetně DPH.Zvýšení ceny činí 2,79 % z ceny původní, to je o 2,50 Kč na hodinu.

NOVÁ PLATNÁ cENA92,-Kč høz DPH17,48 Kč DPH109,48 Kč včetně DPH
1.4. Hodínová sazba za činnost zaměstnance Obstaratele při ochranném doprovoduzaměstnance objednatele přepravujících finanćní hotovost nebo oeniny dle čl. 11 odst.2.2 této smlouvy činí:PÚvODNí cENA120,- Kč bez DPH22,80 Kč DPH142,80- Kč včemë DPH.Zvýšení ceny činí 1,67 % z ceny původní, to je o 2,-Kč na hodinu.

NOVÁ PLATNÁ cENA122,-Kč høz DPH23,18 KčDPH145,18 Kč včetně DPH

1.5. Sazba za použití služebního vozidla obstaratele činí za 1 kmPÚvODNí cENA NOVÁ PLATNÁ cENA5,- Kč bez DPH cena se nemění0,95 Kč DPH5,95 Kč včetně DPH.

Nová měsiční DPH DPH celkemcena bez DPH 5% 19% vč. DPH
cena činnosti dle čl." 113 958,' Kč 21 652,02 Kč 135 610,02 Kčodst. 2.1.1 __cena činnosti dle cl." 71 067,- Kč 13 602,73 Kč 84 569,73 Kčodst. 2.1.2øøníăinnøsfl dla 3.1.11 67 208,- Kč 12 789,14 Kč 79 975,14 Kčodst. 2.1.3
cena činností dle či." 916,- Kč 185,44 Kč 1 161,44 Kčodst. 2.2

253 207,- Kč 46 109,33 301 316,33 Kčcena celkem

2. K ceně za poskytovanou strážní službu bude připočtena náhrada za svátky podle § 6odst. 1 zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrnémvýdělku, v platném znění, ve výši 50 %.
3. Platba bude prováděna na základě fakturace obstaratele. Faktura obstaratele musíobsahovat vyúčtování poskytovaných služeb včetně skutečného rozsahu poskytovanýchochranných doprovodů vždy kposlednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

Strana 2 (celkem 3)



Dodatek ke smlouvě nbstaratele C.: 133-200-10/05
Faktury mají l4~denni splatnost, lhůta splatnosti začíná Ode dne doručení faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsánl faktıırované částky z účtu objednatele.

2. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepıán ve čtyřech vyhotoveních, která
mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obstaratel.

3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčenıı a
v platnosti.

4. Tato dodatek nabývá platnosti po podpisu posledni ze smluvních stran a účinnosti
od 1.!ervence 2006.

V Praze, dne „2)4. gl.. 2006 V Praze,dne 29.června 2006

'za oDJeonateıe: ııııııııııııza ohıs'taı'etele .....
JUDr.Pęa Buzkova Lubomíıı Čtvrtečka

mlsüsu'yně jednatel společností
1, '*'ı Lf'ı'fí. .Mn '-ˇ(7) . '__'::. ' IL'J-»lQC

._5:.12:1ˇ702..: níž“. .1.3197m.: '_:2 P21 v'ťrz'. z '_ _. u. t

StrunaB (oellcmnB)
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Dodatek ke smlouvě obmıtele č.: 183-200-10/05DODATEK č.2ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb

Smiuvnístrany
1. Objednatei: Česká republika - Ministerstvo školství. mládežea tělovýchovyse sídlem: Kan'neiitská 528/7, 118 12 Praha 1zastoupená: na základě organizačního řádu ing. Vladimírem Ševelou. vrchnímředitelem sekce správy úřaduIČ: 00022985DIČ: 0200022985bankovní spojeni:(dálejen „objednateř'fl na straně jedne)

2. Obstaratei: WAKKENHAT ZETTA, s.r.o., koncernzapsáno v OR, vedeného městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 98023se sídlem: Praha 11. Roztylyl Komárkovı 1204123zastoupený: Lubomirem Čtvrtećkou. jednatelem společnostiIC: 271 23 197DIČ; 0227123197bankovní spojeni:
(dále jen „obstaratei'fl na straně druhá)

se dohodly

1. Na úpravě článku il. Předmět smlouvy, a to doplněním nového bodu č.23..který má následující znění:,Napojení na pult centralizované ochrany (dále jen PCO).Napojení na PCO spočívá v napojení elektrického zabezpečovacího systému (dáleIjen EZS) objednatele na PCO obstarateie a následné střeżeni pomoci PCO objektuobjednatele na adrese:
U Lužickáho semináře 90/13118 00 Praha 1 - Malá Strana."

2. Na úpravě článku V. Povinnosti obstarateie, a to doplněním nového bodu č.7.který má následující znění:.Obstaratel se zavazuje vykonávat nepřetržitý dozor nad EZS a v případě vznikumimořádně události nebo nadstandardní situace na tento stav přisiuěně reagovat.Za tímto účelem bude na objektu objednatele instalováno technicke zařízení. kterébude provádět přenosy signálu z EZS na PCO, a to pomocí GSM přenašeče. Druhypřenášených popiechových signálů:o vloupání
ı sabotáž
ı hlášení O zapnuti nebo vypnutí EZS
ı periodicky test funkčnosti

Strana l (celkem 3)



Dodatek ke smlouvě obstaratcle č.: 183-200-10ı'05
Obstarateí se zavazuje k přezkoumání vyvolaného poplachu zásahovouskupinou a k následnému fyzickému střežení do doby odstranění závady.Il

3. Na úpravě článku lll. Cena a platební podmínky, a to doplněním nového bodu1.6. který má následující znění:„3.1.
číní:Jednorázová položka - integrační poplatek za zavedení EZS na PCO13 000,- Kč (cena bez DPH)3.2. měsíční poplatek za monitorovací služby činí: 1 610,- Kč (cena bez DPH)3.3. cena výjezdu zásahové skupiny za každý dokonaný výjezd provedený nazákladě poplachového signalu přijatého na PCO z objektu činí:500,-Kč (cena bez DPH)3.4. cena fyzické ostrahy v případě narušení objektu činí za každou i započatouhodinu 250,- Kč (cena bez DPH)."

Dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, která majíplatnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží cbjednatel a dvě vyhotovení obstaratel.
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a dodatku č.1 ktéto smlouvě zůstávajítímto dodatkem nedotčena a v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti po podplsu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnempodpisu ı.Protokolu o napojení elektronického zabezpečovacího systému na PCO".Protokol je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne JQFJˇWÍ'.....

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııza objednatele:Ing. Vladimír Ševelavrchní ředitel sekce správy úřadu
:5"- Mše-_..- Ir- '4-'-w "IA ı ø-'.ı"1'- .ij 'ı 'v \I ` I nI '__.v ."-fı'l ÉII'1 o' ı '.'\ ._ 'M 14." F/.'n I` .vf _ın\ u. """ 'ˇ Í.

Strana 2 (celkem 3)
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za obstarateíe:Lubomír Čtvrtečkajednatel společnosti
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Dodatek ke smlouvě obstaratele č.: 183-200-10105

Protokol

V souladu s ustanoveními smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb číslo

Napojení bylo promeno

bylo provedeno napojení EZS zákazníka naspolečnosti wAKKENHAT ZE'íTA s. r.o., koncernpult centrální ochrany

dne 3.7.2007
Současně byla provedena zkouška zapojeného systému testevandaDan

Zkušební test Dřiiala obsluha PCO dne

hod. 11:28
sternI ktery' provedli

a pan
3.7.2007 11: 28

čas íhodlObjekt zákazníka byl napojen na PCO - po GSM - celkový poplachZávody nebyly zjištěny.
Napojení EZS do JTS provedla flrma Napojení do JTS nebylo provedeno, absence linky
Zákazník prohlašuje, že EZS není připojen do JTS na podvojné telefonní stanici.

Střežení objektu zákazníka začíná dne

objednatel
45': "Mě

ą-Jı/I 'xf '
ł“ ł.“q_ l l ,I-

/M'

3.7.2007 12:00v hod.

obstarabel
II'l ı I'r'o: Í.: .v'.(`;""" ł".- 1;.) ,lv""- i" -"“f' .1.v -71"3ıııf'l',

CI' .ı. CL _27132ııł.11011 'M F. 'mi u“ dr
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Dodatek č.3
ke Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb

č. 183-200-10105
Smluvní strany :

WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncernSfđıo: Komáxkovo 1204/23, Praha 11, PSČ 148 00Provozovna: Snzočská 560/8, Praha 10, PSČ 108 25Zastoupené: Lubomírem Čtvrtečkou, jednatelemIČ; 271 23 197DIČ: 0227123197zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským ıoudem v Praze, oddíl C,vložka 98023(dále jen obstaratel)

Čonká npnhuın -Minhťonıvo skomvi, nnıáfloız o fëıovýohovySídlo: Karmelitská. 528/7, 118 12 Praha 1zastoupená: na základě organizačním řádu Ing. Vladimírem Ševelou,vrchním ředitelem sekce správy úřaduIČ: 00022985DIČ: 0200022985bankovní spojení:(dále jen objednateı)
uzavírají tento dodatek smlouvy na poskytování servisních služeb:

I.Předmět smlouvy1. Předmětem této smlouvy jsou služby spojené s pozáručním servisem, opravami,periodickými revizemi a údržbou zařízení elektrické zabezpečovací signalizace (dále jenEZS) v objektu objednatele, tj.
U Lužického semináře 13/90118 00 Praha 1 Malá strana,

v rozsahu uvedeném dále v článku I a v příloze č.2
2. Služby, které jsou předmětem této smlouvy, zahrnují veškeré činnosti potřebnék bezporuchovému provozu uvedených zařízení. Prováděny budou vtermínech danýchplatnými předpisy.



Služby spojené s pozáručním servisem, opravami, periodickýmí revízemı' n údržbou zařízeníEZS, budou prováděny v následujícím rozsahu:
1) Pozáruční servis EZS na základě výzvy objednatele
2) Pravidelné prohlídky zařízení EZS 2x za rok, bez předchozí výzvy objednatele. Minimální
časové období mezi prohlídkarni je 6 měsíců.
3) Periodické revize zařízení EZS I x za rok, bez předchozí výzvy objednatele, svypracováním revizní zpravy dle platných ČSN. Minimální časové období mezi revizemí 10měsíců.

Objednatel obdrží po provedení revizí uvedeného zařízení písemný doklad o jejichprovedení a zjištěném stavu.
II.Platební podmínkyPo dobu mění lhůty je odstraňování závad vyplývajících zvýrobních vad a vadmontáže bezplatné. Za provádění pravidelných revizí dle podmínek této smlouvy hradíobjednatel dohodnutou cenu, viz. příloha č. 1, která je součástí této smlouvy. Náklady naopravy a dopravu budou vyčísleny zvlášť. Případné vícepráee budou hrazeny po jejichodsouhlasení a na daňovém dokladu a budou rovněž vyčisleny zvlášť.Právo fakturace vzniká dnem vykonání práce obstaratelern. Objednatel se zavazuje, žebude hradit náklady vzniklé zajišťovánírn uvedených služeb na základě doručeného daňovéhodokladu do 14 dnů po jeho obdržení. Obstaratcl je Oprávněn vyúčtovat úroky z prodlení vevýši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

HLZpůsob hlášení závadZávady budou hlášeny na telefonní číslo 266 021 452, popřípadě na mobilní telefon724 010 390 Za čas nahlášení závady se považuje čas, kdy se zodpovědný pracovnflšobjednatele telefonicky spojí s obstaratelem. Za čas nástupu na servis se považuje čas, kdy setechnik obstaratele dostaví do objektu objednatele. Kontakmí Osobou objednatele je MartinaFamerøvú, tel. 603 176 166.
IV.Povinnosti smluvních stran- obstaratel se zavazuje zajišťovat opravy a závady po jejich nahlášení telefonicky,písemně, vtermínu do 24 hodin. Tato lhůta je závazná vpřípadě, že objednatel poskytnenutnou součinnost při odstranění závady. Jedná se především o vstup do objektuv dohodnutou dobu. opravy na které se vztahují záruky budou upraveny bezplatně. Revizebudou provedeny v předem sjednané době, aby nenarušily provoz objektu,- obstaratel bude provádět servisní práce pouze pracovníky vlastní společnosti,« v případě změny spojení obstaratel oznámí změny,- obstaratel je povinen předat dílo v bezvadném stavu, který odpovídá technickýmparametrům zařízení a nese odpovědnost za provedení práce a vyměněné prvky,obstaratel je povinen dodržovat při výkonu svých prací bezpečnostní předpisy a odpovidavplném romahu za jejich porušení svými pracovníky. Stejným způsobem odpovídá zaškodu způsobenou svým jednáním objednateli nebo třetí osobě,



- obstarate] Se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících sezařízení, dispozičního řešení objektů objednatele a organizace činností v nich,- při neodstranění závady EZS v uvedeném termínu nebo neprovedení roční revize tohotozařízení a následných škod, které objednatel utrpěl díky nefımkčnost'ı EZS nebo jejich
částí, zavazuje se obstaratel všechny škody takto vzniklé uhradit do 15 dnů od uplatnění
nároků objednatele,- objednatel se zavazuje umožnit přístup obstaravateli do objektu k provedení dfla.Pracovníci obstaratele jsou povinni se prokámt případným služebním průkazem
obstaratele a občanským průkazem,v objednatel nebo jím pověření pracovníci smí s EZS manipulovat jen v rozsahu určenémobstaratclıı,- závady způsobené vnějším zásahem, úmyslně, vyšší mocí, nedbáním provozního návodu
nebo nesprávným zacházením opraví obstaratel proti úhradě.

V.Další ujednáníDále se smlouva řídí obchodním zákoníkem a platnými právními předpisy pro ČR a můžebýt měněna po dohodě obou stran celá, nebo písemnými dodatky.Tento dodatek může být vypovězen kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí3 měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení písemně výpovědidruhé smluvní straně.Dodatek obsahuje 3 strany a přílohu č. 1, 2, je vypracován ve třech vyhotoveních,z kterých obdrží objednatel dva výtisky a obstarateljeden výtisk.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostiprvním dnem měsíce následujícího po podpisu tohoto dodatku.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána dle jejich pravé asvobodně vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou stranua toto stvrzují svými podpisy.

v Pnze dne 12.9.2007 v Praze dne .flftrìı 2007

Za obstaratele Za objednatele

Ĺubomír Čtvrtečka -----------Ing. Vladimír Ševela _
jednatel společnosti vrchní ředitel sekce správy úřadu
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ta č. 1
Ceník prací
1. Pravidelná prohlídka EZS 2x za rok 4 570,-Kč [za 1 pmhlídkıı(včetně dopravních nákladů)
2. Revize EZS 1 x za rok 5 400,-Kč I za I revizi(včetně dopravních nákladů)
3. Opravy zařízení na základě Objednávak budou účtovány zvlášť podle skutečných nákladůkteré budou tvořeny těmito položkami z- hodinová sazba za práci jednoho servisního technika 420,-Kč/hod- Z ceny dodaného materiálu- z dopravních nákladů ve výši 10,-Kč/ l km

Cenyjsou počítány bez DPH. DPH bude fakturována dle platných předpisů.



Příloha č. 2
Rozsah prací prováděných při pravidelných prohlídkách a revizí systému EZS

Pravidelné prohlídky a revize EZS
aidęınć prohlídky a revize jsou provádšny pøđıe čSN ENsoıaı n ČSN 33 1500.Zkoušky činnosti zařízení EZS při provozu jsou dělány podle předpisů uvedených výrobcemv návodech k obsluze, montáží a kontrole funkčních Schopností.

V pravidelné prohlídce je looııtrolovúno :
všechny poplachové a zajišťující smyčkytísňové hlásičevšechna čidlafunkce ústřednykontrola zdrojů při signalizaci poplachuje pořizovan výpis událostí na ůstředně pro archivaci
ad 1. Všechny poplachové a zajišťující smyčky jsou kontrolovăny měřením na úsfledněvnějšími měřícími přípravky, nebo vnitřním měřícím programem v klidové poloze a ve stavupři rozvážení smyček (pohybu před čidly) a rozpojením zajišťující smyčky na jednom místě.
ad 2. Tísňové hlásiče jsou kontrolovány tak, že jsou vyzkoušeny a jejich funkce je měřena naústředně vnějšími měřícími přípravky, nebo vnitřním měřícím programem v klidové poloze ave stavu při rozvažení smyček.ad 3. Všechna prostorová čidla a čidla otevření oken jsou zkoušena pohybem před čidly aotevírání oken při současné konnole odezvy aktivace čidla na ústí'edně EZS měřením naústředně vnějšími měřícími přípravky, nebo vnitřním měřícím programem v klidové poloze ave stavu při rozváżení smyčky, dále kontrolou adresace. Čidla tříštění skla jsou kontrolovánaza pomocí imitátoru rozbití skla při současné kontrole odezvy na ústřednč EZS měřenímvnějšími měřicími přípravky, nebo vnitřním programem vklidové poloze a ve stavu přirozvážení smyčky, dale kontrolou adresace.
ad. 4. Funkce jsou přezkoušeny za pomocí návodů udávaných výrobcem při současnémpoužití předepsaných měřicích přístrojů.
ad. 5. Kontrola nap'ajecich zdrojů při signalizaci poplachu, je provedena měřením, kontrolanáhradních napájecích zdrojů je provedena odpojeníın napájecích zdroje během prohlídky podobu, po kterou je EZS ztohoto zdroje napájena a jeho měřením. Současně se měří aktuálníkapacita náhradního zdroje testovacím zařízením.
ad. 6. Archivace událostí na ústředně EZS je pořizována na klávesnici se záznamem určitéhopočtu událostí.
Veškeré závady zjištěné při prohlídce budou na místě odstraněny, pokud nejsou takovéhorozsahu, který vyžaduje speciální servisni zásah. Materiál použitý při této opravě budevyfakíuı'ován. Po skončení pravidelné prohlídky je provedena kontrola funkčnosti zařízeníEZS a jeho uvedeni do původního stavu ( připojení odpojených smyček apod. ), je nahlášenozpětné připojení EZS na PCO. Vykonaní pravidelné prohlídky zapíší servisní pracovníci do



provozní knihy zařízení technické ochrany objektu a vystaví o provedené práci zakázkový list..le-li vše v pořádku, ohlásí konec pravidelné prohlídky osobě odpovědné za provoz EZSv objektu.
Revize EZS

Revize jsou prováøıeny podle ČSN ENsoısı a ČSN 33 1500. Zkoušky činnøsflzařízení EZS při provozu jsou dělány podle předpisů uvedených výrobcem vnévodechk obsluze, montáží a kontrole funkčních schopností.
Roční revize zařízení EZS

ročně je zařízení EZS revizně provedeno :
1) měření náhrada zdroje ústředny EZS2) měření izolačních odporů3) kontrola a revize síťového přívodu4) kontrola fımkčnosti kompletního EZS obdobně, jako při pravidelné prohlídce
ad. 1. Měření náhradmho zdroje ústředny EZS je provedeno za pomocí testovacflıo a měřícíhozařízení. Měření je vyhodnoceno a určen stav zdroje vzhledem k ČSN EN 50131 čl.9, odst. 2.
ad. 2. Měření izolačního odporu jednotlivých smyček je provedııo na ústředné EZS protineutrální zemi měřícím přístroje., popřípadě jiným způsobem.l který určí výrobce.
ad. 3. Kompletní revize síťového přívodu ústředny včetně kontroly ochrany zařízení přednebezpečným dotykovým napětím je provedena jednak vizuálně a dále měřením tak, abyøúpøviáflın ČSN EN 50131.
ad. 4. Viz. pravidelné prohlídky.
Veškeré závady, zjištěné při roční revizi EZS, budou na místě odstraněny, pokud nejsourozsahu “' vyzadujíciho' speciální servisní zásah. Materiál použitý při této opravě budevyfakturován. Po skončení roční revize se revizní technik přesvědčí o uvedení EZS dopůvodnflıo stavu ( připojení odpojeny'ch smyček apod. ), je provedeno zpětné připojení EZSna PCO. Provedená revize se zapíše do provozní knihy zařízení technické ochrany objektu.Revizní technik vystaví zakázkovy' list O provedení revize a její konec ohlásí osoběodpovědné za provoz EZS v objektu. Revizní technik o provedené revizi vypracuje zprávu vedvojím vyhotovení a tuto předá na revidovaný objekt.



ı ".= 'flJ-'v DODATEK ČA-ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č.183-200-10/05
Smluvní strany

1. ohjeflnmı: česká republika _ mnisıersťvn škøıvi, mládeže n ıêınvýnhøvyse sídlem: Karmelitská 528/7, 118 12 Praha 1zastoupená: Mgr.0näejem Liškou, ministremIČ; 00022985bankami spojeni:(dále jen „objednateł“, na stranějedné)

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncernzapsáno v OR, vedeného městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 98023se sídlem: Praha 11, Roztyly, Komárkova 1204/23zastoupený: Jiì'lm Brantem, jednatelem společnostiIČ: 271 23 197DIČ: 0227123197bankovní spojeni:
(dále jen „ı'Jbstı'ırateıl“ł na straně druhé)

se dohodly

Strana l (celkem 2)



1. na úpravě článku III. Cııa a platební podmínky, a to následovnë:
hodinová cenabezpečnostní macovníkobjekt původní Novfi cena platnádodatek č.1 od 1.du'bna 2008Cena Cenacena DPH vč.DPI-l cena DPH vč.DPH

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v KčKarmelitská 7 91,00 17,29 108,29 93,55 17,77 111,32
Karmellteká 8 90,80 17,25 108,05 93,30 17,73 111,03

Cena se zvyšuje o 2,80 % ínflace.
2. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, kterámají platnost originálu. Dvě vyhotovení Obdrží objednatel a dvě vyhotoveníobstaratel.
3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejích dodatků zůstávají tímto

đodatkem nedotčena a v platnosti.
4. Tato dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

VPrazzdne, VPrazedne, (171". 'Zapf'
[(152 200!................zaobıednmıe zaobsmteıe

nonđrej Liška Lubomir Čtvnečkflministr jednatel společnosti

snnnn 2 (øøıkøm z)



DODATEK č.5ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č.183-200-10/05
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika -Ministerstvo školství, mládeže ı tělovýchovyse sídlem: Karmelitská 528/7, 118 12 Praha 1zastoupená: Mgr.0ndřejem Liškou, ministremIČ: 00022985DIČ: 0200022985bankovní spojení:(dále jen „objednateí“, na stranějedné)
a

2. Obstıratel: WAKKENHAT ZETTA, s.r.o., koncernzapsáno v OR, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98023se sídlem: Praha 11, Roztyly, Komárkova 1204/23zastoupený: Jiřím Brantem, jednatelem společnostiIČ: 271 23 197DIČ: cz27123197bankovní spojeni:
(dálejen „abstarateł“, na straně druhé)

se dohodly

Strana 1 (celkem 2)



1. S platností od dne podpisu tohoto dodatku se mění článek ILPředmět smlouvy,odstavec 2. Rouah služeb - pododstavce 2.1.1. se rozšiřuje o ostraha objektuobjednatele na adrese Karmelitská 528/7, detašované pracoviště v uliciJankovcova 63, Praha 7, ve dnech pondělí až neděle nepřetržitě po dobu 24 hodindenně jedním bezpečnostním pracovníkem, to je 168 hodin strážní služby týdně.
2. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsăn ve čtyřech vyhotoveních, kterámají platnost originálu. Dvdˇ vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotoveníobıtarstel.
3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejich dodatků zůstávají tímtododatkem nedotčena a v platnosti.
4. Tato dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

,_ .I '/1v Praze dne, .. . .59311. 2008 v Pnzfl dne, .....'_' ......... 2008
.....................,. _. ..za objednatele: za obstÁ'ateleMgr.0ndřej Liška Jiří Brantministr jednatel společnosti

liniínfiìıähı Z..T|x.'.r.- ,' -.'.' .'fl(7] Konármv-ˇ 12:) '23 _1" [ID PF-...ııfi A..IC.- 2712::1f'fDIC.“ 0227123157Tø-ı : 2:5 021 -.="'. 'ˇ-a.“ "nc 021 '53
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DODATEK č. 6ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č.183-200-10/05
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyse sídlem: Karmelitská 528/7, 118 12 Praha 1zastoupena: PhDrMiroslavou Kopicovon, ministryniIČ: 000 22 985bankovní spojení:(dáíejen „abjednateí'fl na stranějedné)
a

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncernzapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98023Se sídlem: Praha 11,Røzı:y1y, Komáxkøvn 1204/23, PSČ 148 00zastoupená: Lubomíreın Čtvrtečkou,jednate1em společnostiIČ: 271 23 197DIČ: CZZ7123197bankovní spojení:
(dálejen „obstaratel“, na straně druhé)

se dohodly

1. na úpravě článku III. Cena a platební podmínky, _a to následovně:
hodinová cenıbezpečnostní rıcovníkobjekt původní upravena Nova cena platnádodatek č.4 od 1.října 2009_ Cena Cenaoena DPH vč.DPI-l cena DPH vü.DPHv Kč v Kč. v Kč v Kč v Kč v KčKarmelitská 7 93,55 17,77 111,32 98,55 18,72 117,27Karmelitská 8 93,30 17,73 l l 1,03 98,55 18,72 117,27Cena se zvyšuje o 5,34 % z inflıce ve výši 6,3% - Karmelitská 7Cena se zvyIuje o 5,63 % z inflace ve vý!! 6,3% - Karmelitská 8

2. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, kterámají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dve vyhotoveníobstaratel.
3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejích dodatků zůstávají tímtododatkem nedotčena a vplatnosti, kromě dodatku č.5, který se týka] ostrahy
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detašovaného pracoviště objednatele na adrese Praha 7, Jankovcova 63, jehožplatnost vypršela dnem 30.čeı'vna 2008.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

'\ naVPrazednc, /. 7?- -Zł'ťý VPrazedne, f' f“ zm“

................zaobıă le: zaobstaiıałelè:..
PhDı-.Mıroälava Kopicová Lubomír Čtvrtečkarfiinìsüynë jednatel společnosti

Z 12'.-

ñ cz
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lWMKKENHI. fiEíTf'. 11.1211., koncern(7)' Horr- I'kova 1201931-11. [i Pra-'is 1'1|_r:: 27123157mo“. 0227113197-252 FP.: 2ı6 '2-21 l1'53 DODATEK čı 7ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č.183-200-10/05
Smluvní strany

1. ohjeđnsseıı česká republika - ministerstvo škøısıvi, mládeže s sčınvýehøvyse sidııız Praha ı, Ksnneıitská 528/7, PSČ 118 12jednající: Mgr. Josefem Dobešem, ministremIČ: (100 22 985bankovní spojení:(dálejen „objednateł'fl na stranějedné)
ıı

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncernzapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98023se sidıem: Praha 11,Rez1y1y,Kemár1‹evn 1204/23, PSČ 148 oojednající: Jiřím Brantem, jednatelem společnostiIČ: 271 23 197DIČ: CZZZ 123197bankovní spojení:
(dále jen „ızıbsı'aratel'“ı na straně druhé)

se dohodly

1. Stávající ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odst. 2 Rozsah služeb - pododstavce2.1.1. se ruší anahrazuje novýmzněním takto:V objektu MŠMT na adrese Karmelitská 7, Praha 1 - v rozsahu a to :
Budova B: pondělí až pátek: Od 7:00 hod. do 19:00 hod., vobsazení třemizaměstnanci obstaratele,pondělí až pátekr od 19:00 hod. do 7:00 hod. vobsazení jednim zaměsmanc-obstaratele,sobota, neděle a svátky: od 7:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne, v obsazení jednímzaměstnancem obstaratele.
Budova D: pondělí až neděle, svátky: od 7:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne,v obsazení jedním zaměstnancem obstaratele.

2. Stávající ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odst. 2 Rozsah služeb - pododstavce2.1 .1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:v øhjeksn MŠMT ns adrese Ksımeıissısá 8, Prshs 1 - v sezsshu s 10 z
Budova A: pondělí až pátek od 7:00 hod. do 19:00 hod., vobsazení dvěmazaměstnanci obstaratele,
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pondělí až pátek: od 19:00 hod. do 7:00 hod. vobsazerıf Jedním zaměstnancemobsta ratele,sobota, neděle a svátky: od 7:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne, v obsazení jednimzaměstnancem obstaratele.
3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejich dodatku zůstávají timto dodatkemnedotčena a v platnosti.
4. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, která majíplatnost originálu. Dvě vyhotovení obdıží objednatel a dvě vyhotovení obstaratel.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VPrazedne, /qá/Í VPrazedne, W-ñ-'ZO'M

'Ähjeđnnteız' " øhsıamøı:Mgr. Josef Dobeš Jiří Brantministr jednatel společnosti
ltł'KliElílÍ-'zT .ZETTL mo.: .'.un.*.(7; Ko..'ı.+ıi.c'.'.`- 1104/2..'ı-'C 00 Pin-.he 11IC; 27123117'UIL'n' (3227123107T51.:.'lbo 021 452. F'x: 2x,; '321 ”
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DODATEK č. 8
ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č. 183-200-10h5

Smluvní strany
1. Objednatel: Česká republika - Mlnlsterstvo školství, mládeže a tělovýchovyse sıdıern: Praha 1, Karmelitská 528/7, PSČ 118 12zastoupená: prof., PhDr. Petrem FIALOU, PhD., LL. M., ministremIC: Doo 22 985bankovnl spojení:

(dále jen „objednatel'fl no straně jedné)

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZEITA s.r.o., koncernzapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98023se sídlem: Praha 11, Røzıyıv, Komárknva 1204/23, PSČ 148 00zastoupená: .Ilřlm Brantem, Jednatelem společnosti
ıč: 271 23 197DIČ: c227123197bankovní spojení:

(dále jen „obstarateľfl na straně druhé)

se dohodly na níže uvedeném doplnění Smlouvy.

1. V článku Il. Předmět smlouvy odst. 2 Rozsah služeb se měnl pododstavec 2.1.1. tak, ženová úprava znl:
V objektu MŠMT na adrese Karmelitská 7, Praha 1 -v rozsahu :
Budova B: pondělí až pátek: od 7:00 hod. do 19:00 hod., vobsazení dvěmazaměstnanci Obstaratele,

Strana 1 (celkem Zl



pondělí až pátek: od 19:00 hod. do 7:00 hod. vobsazení jedním zaměstnancemobstaratele.
sobota, neděle a svátky: od 7,00 hod. do 7,00 hod. následujícího dne v Obsazení jednímzaměstnancem obstaratele
Budova D: pondělí a! pátek: od 6,00 hod. do 18,00 hod. vobsazení jednímzaměstnancem obstaratele

2. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávajítímto dodatkem nedotčena, v platností a účinnosti.
3. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé splatností origlnălu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě obstaratel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oprávněnýml zástupcl obousmluvních stran.

V Praze dne, 01.08.2012 V Praze dne, 01.08.2012

Za objednatele ČR - MŠMT Za-obstaratele WAKKENHAT ZEITA s.r.o., koncern
WAKKENHA'I' ZETTA ı.r.o.. koncırrıí 14) Komărkova 1204/23148 00 Praha 11IC: 27123197DIG.- 0227123187hl.: 288 021 452. Fu: 268 021 453

Strana 2 (celkım 2)



vý05921.w §11“ as,vęëg DODATEK č. 9`
ı 5 1 `.Í Jagıůđı05'"

ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č.183-200-10105
Smluvní strany

1. Objednıtel: Česká republika - Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovyse sídlem: Praha 1, Karmelitská 528/7, Psć 118 12zastoupená: Ing. Vladimírem Ševelou, vrchním ředitelem sekce správy úřadu
ıčz 000 22 985ba nkovnl spojeni:

(dále jen „oblednııteľfl na straně jedné)

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZE'iTA s.r.o., koncern
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98023
se sídlem: Praha 11, Roztyly, Komárkova 1204/23, PSČ 148 00
provozovna: Praha 10, Sazeěská 560/8, PSČ 108 25zastoupená: Jiřím Brantern, jednatelem společnostiIČ; 271 za 197DIČ: 0227123197
bankovní spojení:

(dále Jen „obstoruteífi na straně druhé)

uzavíralí spolu tento dodatek ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb

1. Předmětem tohoto dodatku je změna sídla obstaratele, která nově zní Praha 10,sızetıkà 560/8, Psč 108 25.
2. Dále se tímto dodatkem prodlužuje lhůta splatnosti faktur dle článku lll. Cena a

platební podmínky, odstavec 3. smlouvy, která nově činí 21 dní.
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3. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají ínadále v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem Jeho podpisu oběma smluvnímistranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vy'tiscích majících platnost originálu. Popodpisu oběma smluvními stranami obdrží každá z nich po dvou výtiscích.

V Praze dne..„Sa/....Í .Šflfgm V Praze dne, Jiří,“.......

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııı!ıılfıollıı Ilııııııııı ıııııın ı ıııııııııııing. Vladimír Ševela WAkKENHAT ZE'lTA s.r o., koncernVrchní ředitel sekce správy úřadu wgmıııu'l' IET'I'A ı.r.o„ koncırn(u) ımcıııı sıurı100 2! Praha 'iíilo; znam?Did: 0221123101
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