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Veřejná zakázka č. VZ 85.18 

 

Postup realizace služby, požadavky na dokumentaci kamerového 
systému - Příloha č. 2 smlouvy (dle harmonogramu) 
 

Postup realizace služby a požadavky na dokumentaci kamerového systému byly 

zpracovány ve spolupráci se společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., 

sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 25884646, na 

základě poskytnuté poradenské činnosti dle objednávky č. O/3794/2017/OBH ze dne 

18.10.2017. 

 

Postup realizace služby 

1. Zhotovitel je povinen se před instalací Kamerového systému zúčastnit Jednání na místě. Výzvu 

k Jednání na místě doručí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne účinnosti Smlouvy a zároveň nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak.  

 Výzva bude obsahovat: 

˗ určení a specifikaci Bytového domu, 

˗ čas jednání na místě samém. 

2. Z Jednání na místě pořídí Zhotovitel zápis, který podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

Obsahem zápisu bude zejména: 

˗ označení typu domu dle Cenové nabídky, 

˗ zakreslení návrhu umístění jednotlivých kamer v Místech záznamu s vyznačením 

sledovaného prostoru a umístění Úložního systému do plánku Bytového domu, 

˗ návrh ceny, 

 (dále jen „Zápis z jednání na místě“). 

3. Na základě Zápisu z jednání na místě, je Zhotovitel povinen vypracovat konečný návrh, jehož 

obsahem bude: 

˗ umístění kamer v Bytovém domě s vyznačením sledovaného prostoru a umístění 

Úložního systému v takových Bytových domech, 

˗ cena stanovená dle Cenové nabídky, tedy jak je Cena výše definována,  

˗ určení termínu pro zahájení a dokončení instalace Kamerového systému, ty musí být 

v souladu s Návrhem harmonogramu instalace, 

(dále jen „Konečný návrh“). Zhotovitel je povinen doručit Konečný návrh Objednateli 

do 2 pracovních dnů od konání jednání na místě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

      U kamer v kabinách výtahů je Zhotovitel povinen zajistit si součinnost stávajícího dodavatele, 

provádějícího servis a údržbu výtahu. Rozsah a cena součinnosti budou srozumitelně uvedeny 

v nabídce na realizaci Kamerového systému. Objednatel je oprávněn tuto část nabídky zrušit a 

vyžádat si novou nabídku bez realizace některých nebo všech kamer v kabinách výtahů.  

4. V případě, že Objednatel s Konečným návrhem souhlasí, sdělí to emailem do 3 pracovních dnů 

zhotoviteli, tím dojde k akceptaci konečného návrhu. Pokud se do 3 pracovních dnů od doručení 

Konečného návrhu objednatel nevyjádří, platí, že s Konečným návrhem souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li Objednatel se zněním Konečného návrhu, zašle výtky písemně se stanovením úprav 

Konečného návrhu Zhotoviteli, který je povinen do 2 pracovních dnů doručit opravený Konečný 

návrh. V případě, že Objednatel s opraveným Konečným návrhem souhlasí, sdělí to emailem do 3 

pracovních dnů zhotoviteli, tím dojde k akceptaci konečného návrhu. Pokud se do 3 pracovních 
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dnů od doručení opraveného Konečného návrhu objednatel nevyjádří, platí, že s opraveným 

Konečným návrhem souhlasí. Tento postup se opakuje, dokud Objednatel Zhotoviteli nesdělí, že 

s Konečným návrhem souhlasí.  

6. Zhotovitel je povinen zahájit instalaci Kamerového systému nejpozději do 30 kalendářních dnů 

ode dne účinnosti Smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen provést instalaci Kamerového systému dle Akceptovaného konečného 

návrhu. V případně nutnosti prací Zhotovitele mimo vnitřní prostory Objektu záznamu se lhůta 

pro dokončení instalace Kamerového systému při nepříznivých povětrnostních podmínkách 

(zejm. venkovní teploty pod +5°C) pro dotčený bytový dům adekvátně prodlužuje po dohodě 

Objednatele se Zhotovitelem.  

8. Zhotovitel je povinen zahájit poskytování Kamerového monitoringu v plném rozsahu do 3 

pracovních dnů od dokončení instalace Kamerového systému v Bytovém domě. Má se za to, že 

poskytování je zahájeno dnem podpisu protokolu o zahájení Kamerového monitoringu 

oprávněnou osobou Objednatele a Zhotovitele. 

 

Požadavky na zkoušky a předání kamerového systému 

Zhotovitel je povinen po realizaci provést funkční zkoušky Kamerového systému a po jejich úspěšném 

provedení vystavit protokol o funkční zkoušce  

Funkční zkoušky musí být provedeny v denním režimu i v nočním režimu při sepnutém IR přísvitu 

kamer.  

V rámci funkčních zkoušek budou provedeny zejména následující činnosti: 

- kontrola a ověření nastavení všech kamer, záběrů, zaostření; 

- kontrola detekce pohybu, výpadku, zakrytí a změny záběru všech kamer; 

- kontrola správné funkce záznamu, přehrávání a exportu; 

- kontrola nastavení přístupových kódů a oprávnění; 

- kontrola signalizace a automatického přenosu poruch; 

- kontrola správné funkce a dodržení požadované doby při provozu na záložní zdroj.  

Požadavky na dokumentaci kamerového systému 

Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci se skutečným provedením kamerového systému. 

Součástí dokumentace budou referenční snímky se skutečnými záběry všech instalovaných kamer jak 

v denním režimu, tak v nočním režimu při sepnutém IR přísvitu kamer.  

Dokumentace kamerového systému bude současně obsahovat i přijatá technicko – organizační 

opatření dle Přílohy č. 3 – Technické požadavky na kamerový systém, včetně Nastavení parametrů 

služby - povinnosti zpracovatele.  

Dokumentace bude uložena v prostoru umístění Úložního systému a současně v archivu Zhotovitele 

po celou dobu poskytování služby.  

Ukončení poskytování služby 

V případě ukončení poskytování služby zhotovitel provede bez zbytečného odkladu odpojení 

Kamerového systému z provozu. Následně provede Zhotovitel demontáž všech kamer, zdrojů a 

záznamového zařízení.  
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V případě, že zhotovitel provede částečnou nebo úplnou demontáž kabeláže, kabelových tras a 

souvisejícího instalačního materiálu, zajistí uvedení souvisejících částí Objektu do původního stavu – 

zejména zapravení otvorů, průrazů, začištění a přemalování.  

 


