Přidělené první signální číslonA A53A
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Městská část Praha-Kunratice

Objednatel: Městská část Praha- Kunratice

Doručeno: 24.06.2020
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Sídlo: K Libuši 7/10 , 142} 00 Praha 4
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DodavatelzRTH Security s.r.o.
Zastoupena: Ivanem Třešňákem - jednatelem
Sídlonaurisova 4,Praha 4,Nusle,l40 OO

ičo: 24762237

Tel/fax

DIČ:CZ24762237

jsme plátci DPH.

Učetz4

uzavírající níže uvedeným dnem následující

Rámcová smlouva 0 za 'ištění ostrah ob 'ektu na o 'enim
na Pult
centrální ochrany firmy RTH Security
1)Firma RTH Security s.r.o. (dálejen RTH) se zavazuje zajišťovat
službu technické ostrahy objektu objednatele _na adrese uvedené
v objektových listech s přiřazenou službou .
_
Tuto ostrahu bude provádět vyhodnocováním a reagováním na zprávy
přijaté na Pult centrální ochrany (dálejen PCO)ze
zab *zpečovacího zařízení objednatelePCO je homologován a schopen
vyhodnocovat přijaté zprávy Zabezpečovací zařízení (dále
jen EZS)ob_jednatele musí být však provozuschopné a zapnuté do
hlídacího režimuEZS hlásící chybu musí být v co nejkratší době
opraveno , neřešení závady může být důvodem k odpojení od PCO .Systém
EZS musí být Ix ročně prověřen s výchozí
zprávou."Felefonni vedení není součástí EZS ajeho poškození lze přenést
pouze radiově.
2)Ostraha bude prováděna 24 hodin hodin denně,včetně sobotmedě
lí a svátkůServis zabezpečovacích zařízení není touto
smlouvou řešen.
3)Dodavatel není odpovědný za funkčnost komunikačních tras třetích
stran, jako jsou pevné linky,internetove' připojení, GPRS či
GSM síť, Dodavatel provádí kontrolu komunikace objektového EZS s
PCO dle intenzity nastavené v EZS a specifikované
v objektovém listu „v kterém může být upřesněn i postup při výpadku této
testovací zprávy . SIM karty RTH nemají povolené
fonicke' volání . pokud bude SIM karta zneužita mimo stanoveny účel ,
budou takto vznikle náklady přeúčtovány odběrateli.
4) Formou služby RTH dle této smlouvy je:
—přijmout hlášení z EZS objednatele na PCO ,vést evidenci těchto zpráv
-prověřit správnost a typy údajů , postupovat dle specifikace v objektové
m listu .
—při splnění podmínek provést rychlý výjezd k narušenému ob_jektu,zjistit příčinu
narušení a provést oprávněné zákroky v souladu
ze zákony ČR vedoucí k ochraně zdraví a majetku objednatele
-dle požadavků informovat majitele, policii v případě trestného činu
—spolupracovat s policií a orgány činnými v trestném řízení k objasnění pachatelů
—u firem kontrolovat večer stav aktivace EZS s postupem upřesněným v objektov
ém listě.
5)Ob_jednatel zmocňuje dodavatele touto smlouvou ke svému zastupování
při řešení bezpečnostní situace v objektu ,zejména při
provádění zákroků k ochraně zdraví a majetku objednatele.
6)Vstup do střežených objektů:
-v případě zjištěného narušeníje RTH objednatelem oprávněna ke vstupu do
střeženého objektu za účelem zajištění pachatele ,či
zjištění přítomnosti pachatelů.Jde pouze o násilně zpřístupněné objekty.
-je povolen tam.de objednatel ze své vůle svěří klíče od objektu RTH za účelem
kontrol,vypnutí sirén EZSJokalizace požáru „nebo
jiné důvody
Takto svěřené klíče musí být zalepeny v zapečetěné obálce tak,aby bylo možné
kontrolovatjejich užití .Užití klíčů RTH objednateli
oznámíRTH se zavazuje svěřené klíče chránit a značit tak,aby ijejieh zneužití
cizí osobou nebylo možnéKlíče od přístupů
k objektu (chodby.zahrady,dvory)
jsou označeny anonymně a nejsou pod zvýšenou ostrahouvzhledem k nutnostijejich
rychlého užití.

;

7)Ob_jednatel je povinen zajistit pro RTH přístup ke všem vnějším částem střeženého objektu ,aby výjezdová skupina mohla
zasahnout,nebo prověřit kompletní nepoškozenost ob_jektuNemožnost takového přístupu může způsobit prodlevu zásahové
_jednotky,neboť budeme čekat na příjezd objednatele ,nebo pověřených kontaktních osob.Takto vznikající škodu RTH nemůže
ovlivnit.
8)Cena za výjezdy a služby specifikované v objektovém listě je tamtéž stanovena. Částkaje splatná do lOdnů od vystavení dokladu
nebo faktury. Faktura nebo doklad je vystavován první den poskytnutí služby v měsíci na aktuální měsíc, výjezdy a opravyjsou
doúčtovány za předchozí období..Cena za úhrady telefonu nebo rádií určených k přenosu zpráv není touto smlouvou
řešena.Fakturaceje standardně zasílána elektronicky .

_ Výjezdy z důvodů technického problému u záručních instalací nejsou účtovány, jakož i výjezdy kdy došlo k fyzickému narušení
ob_jektu.Tísňová voláníjsou vždy placenou službou.Vý_jezdem se rozumí dojezd vozidla k objektu po obdržení zprávy,která takové
řešení vyžaduje.Tísňove' volání lze zrušit pouze je li toto nastaveno v OL.Zneužití tísňového volání bude pokutováno částkou 500,Kč k ceně výjezdu.Cena a způsob přístupu k výpisu zpráv objektu je stanovena v objektovém listu. Ceny ostatních služeb , které
nejsou stanoveny v objektovém listě se řídí platným ceníkem dodavatele .
Neplacení částek za ostrahu v termínech úhrad má za následek smluvní pokutu ve výši 1% za každý den prodlení po době dluhu
přesahující 3 měsíce má dodavatel právo ostrahu ukončit nebo pozastavit. Ceny podléhají změnám cen PHM a inflačním změnám
oznámeným úřady ČR. Uvedené ceny jsou bez DPH. Pokudje dle OL sjednáno bezplatné období, po jeho skončení automaticky
smlouva přechází do hrazení smluvních cen.
9)P0 zjištěném narušení objektu,nebo nejistotě hlídky při kontrole objektu ,bude k objektu volán objednatel,nebo_jím pověřené
osoby.Pokud dojde k narušení objektu tak,žeje nutnojej fyzicky střežít,pak do ] hodinyje střežen hlídkou PCO,tato službaje
v ceněPo této době bude objekt střežit oddíl fyzické ostrahy a částka najednoho nutného strážného činí 180,-Kč/hod.Cena bez
DPH.

lO)Objednatel je povinen informovat dodavatele o delší nepřítomnosti, psovi v ob_jektu,nových kontaktech , změně vzhledu objektu,
změně oplocení , změně zámků a klíčů apod.
Lze si dohodnout patrolní kontroly objektu v době nepřítomnosti,přičemž cena kontrol je shodná s cenou výjezdu.Lze aktivovat i
služby dle aktuální nabídky RTHDojde li v době nepřítomnosti objednatele k poškození objektu ,je zajištěna oprava tak,aby bylo
možno objekt dále střežit pouze elektronicky .Takto vzniklé náklady jsou objednateli vyúčtovány samostatně.
l l)0b_jednatel bude aktivně spolupracovat s RTH,ze_jména včasným hlášením změn a upozorňováním na vzniklá rizika ,nebo
podezření s objektem související Dále ihned hlásit závady
na EZS telefonní linky RTH provádí každodenně u rirem kontrolu aktivace EZS se snahou vyrozumět objednatele, nebo osoby
pověřené () stavu nezapnutého EZS. Nepodaří li se na uvedené kontakty dovolat, nebo na základě dohody bude objekt automaticky
v době 00. OO—— 04 00 hod zkontrolován patrolní hlídkou (u neobdržené zprávy o zapnutí EZS) Tento postup může býtjínak

specifikován v objektovém listu aje pak nadřazen tomuto obecnému postupu.
12)RTH odpovídá za včasné a důkladně provádění činnosti dle bodu 4 této smlouvyNeodpovídá za škody vzniklé objednateli
konkrétní trestnou činnosti ,která předcházela zákroku pracovníky RTH.
RTH odpovídá za škody vzniklé vlastní činností v objektu objednatele způsobené např.zadržováním pachatele ,atp.Ostatní
oprávněné pohledávky RTH podpoří u pojišťovny.
RTH bude udržovat mlčenlivost o objektu a_jeho EZS a to i po ukončení této smlouvy.

13)Kontaktní data:

]
14)Tato smlouva nabude účinnosti dnem napojení objektu na PCO.
15)Tato smlouvaje oboustranně vypověditelná na základě písemné výpovědí se lhůtou dva měsíce počínajíc prvním dnem v měsíci
následujícím po doručení výpovědi.Po ukončení smluvního vztahuje objednatel povinen umožnit odpojení EZS od PCO
dodavatelcPokud toto neumožní a vyšle li EZS ,které není předmětem aktuálního střežení „zprávu na PCO dodavatele,vznikne
dodavateli právo účtovat smluvní pokutu 5000,-Kč.
16).lakékoli další služby ,které je možno aktivovat jsou v aktuální nabídce RTH.
l7)Předpokládaná doba k zásahu po přijetí zprávy na PCOje stanovena v objektovém listu. Zásahový čas je ovlivněn sjízdnosti
vozovky, dopravní situaci na trase, zákroky policie a podobnými neovlivnitelnými faktory. RTH má zájem i snahu na co nejkratších
zásahových časech Zásah může provádět třetí strana ,jako smluvní partner dodavatele Samotný Zásahovýcas začíná vysláním hlídky
k objektu. Pokud je v objektovém listu stanoveno jiné pořadí úkonů u poplachových stavů, může být tento čas prodloužen o
stanovený postup. např. voláním pověřeným osobám.
l8)0bjednatel se seznámil s obecnými směrnicemi pro zásah a nemá proti těmto výhrad. Taktéž byl seznámen s postupem,jak lze
výjezd odvrátit .Ú daje o objednatelijsou evidovány dodavatelem který k tomuto dává podpisem smlouvy svůj souhlas.
Prohlídku systému EZS objednatel umožní ix ročně .Cena prohlídkyje účtována samostatně
19)Jednorázový poplatek za napojení na PCOje stanoven v objektovém listu. Ceny v objektovém listu jsou bez DPH.

20)Další ujednání :
-smlouva bez objektového listuje neplatná , objektový listje nedílnou součástí smlouvy.K jedné smlouvě
může být více objektů a
tedy i více objektových listů
-ostraha zahájena dne:27.5.2020
-tato smlouva má 3 strany a alespoň jeden objektový list. Těchto může být i vice dle počtu objektů
zahrnutých ke střežení
objednatelem
-na důkaz svobodné vůle připojují obě strany své podpisy
-početjiných dodatků :!
V Praze dne 27.5.2020
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Dodatek č. 1

ke smlouvě 0 „zajištění ostrahy napojením na PC “

OBECNÁ SMĚRNICE PRO ZÁSAHY VÝJEZDO VÝCH SKUPIN
RTHSECURITYs.r.o. .
1)Zásah výjezdové skupinyje proveden na základě poplachové,sabotážní
,tísňové,požární ,nebo ústní zprávy ze
střeženého objektu přijaté na centrální dispečerské pracoviště ,nebo PCO
(pult centrální ochrany) a nebyly
splněny požadavky pro zrušení výjezdu.
2)Výjezdemje rozuměno co nejrychlejšíjízdajednoho,nebo více vozidel
ke střeženému objektu ,členové
výjezdu mají spojení s dispečerským pracovištěm ,kteréjim poskytuje
konkrétní údaje o objektu,místě narušení a
zásahovým specifikůmRidič je povinen dodržovat dopravní předpisy.
3)Prvním ukolem hlídky po příjezdu k objektuje ověřitjde li o správný
objekt,dále o rychlé prověření míst
hlásících narušení nebo tíseň.Všechna tato prvotní zjištění hlídka předává
ihned dispečerskému pracovišti,které
dle nutnosti vyšle další vozidla,policii ,záchranou službu ,nebo hasičeDle
vyhodnocené situace hlídka provádí
zákrok,směřující k odvrácení nebezpečí újmy na zdraví ,nebo životě osob
v objektu a dále na zabránění vzniku
škody na majetku,případně k zadržení pachatele,jé Ii v objektu zjištěn.Hlídkaje
oprávněná pachatele omezit na
osobní svobodě dle § 76 trest.řádu.Dále hlídka postupuje dle § 29 ,28 trestního
zákona.
4)Je li zjištěno narušení objektu,nebo je li stav možného prověření objektu
nedostatečný a hlídka nemá jistotu,že
objekt narušen není povolá na místo pověřeného pracovníka objektu,dle zadaných
kontaktních telefonů.V
případějistoty ,že k narušení nedošlo není majitel 0btěžován.Hlídka nechává
k prokázání kontroly v objektu na
místě nálepku s časem a značkou hlídky.
5)V případě tísňového volání ,nebo požáru které bylo možno potvrdit se hlídka
do objektu dostane i násilným
způsobem.Takový vstup není vloupáním ale zákrokem dle §28 trest.zákona.V
případě požáru se hlídka snaží do
příjezdu hasičů hasit dostupnými prostředky.V případě tísně může hlídka dle vyhodnoc
ení použít slzných
prostředků pro bezpečnost zákroku.V případě nutnosti hlídka poskytne první
pomoc osobám,které takovou
pomoc potřebují.
6)Hlídka užívá bezpečnostních prostředků pro svou ochranu a účinnost pomoci
osobám v objektu.K těmto
ůčelůmjsou členové výjezdu školeni a cvičeni v užití zbraní,slzných prostřed
ků,donucovacích prostředků a psů.
7)Vyhodnotí li pracovník výjezdu situaci jako natolik závažnou,že není vjeho
možnostech účinně
zasáhnout,aniž by tím neohrozil zdraví a životy osob v objektu,nebo sebe vystavil
neúměrnému riziku,zákrok
neprovádí,zabrání vstupu a odchodu z objektu a vyčká příjezdu policie,hasičů
a zapisuje všechny nutné údaje pro
další postup.
8)Při nutnosti vyvést výtržníka z objektu,dle situace vyčká pracovník výjezdu
dojezdu posily .Pak pomocí
dostupných prostředků provede hlídka vyvedení .Do te' doby zabrání,aby výtržník
napadal personal
objektu.Hlídce musí být tento požadavek jasně sdělen a pro zápis policii potvrzen.
9)Pracovníci střežených objektů jsou povinni doložit hlídce svou totožnost
k ověření.
10)Je li znemožněn přístup k objektu vyšší zákonnou mocí musí jej pracovníc
i RTH dodržet.(Jde o krizové
,kalamitní nebo válečné stavy,zákroky policie).
] 1) Odvrácení výjezduje možné dvěmi způsoby :
,
a)objédnatel nemá stanovené komunikační heslo — musí přijít na PCO zpráva o vypnutí
a operátor pak
pozdrží výjezd a volá na kontaktní telefony k ověření
b)objednatel má komunikační heslo w objednatel může kdykoli zavolat a po sdělení
platného heslaje výjezd

zrušen

V Praze l,l2.20|0

RTH Security

