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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Objednatel prohlasme, že:
je veřejnoprávní korporací podle zákona č. 131/2000 Sb, o hlavním městě 
Praze, ve zněni pozdějších předpisu:
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že:
je právnickou osobou řádně založenou Objednatelem jako jediným 
zakladatelem, která existuje |x>dle právního řádu České republiky a jejímž 
jediným akcionářem je Objednatel:

poskytování plněni dle této Smlouvy je jednou 
Poskytovatele;
dlouhodobě s Objednatelem spolupracuje při vytváření a rozvíjení 
technických, personálních, ínlraslrukiurálnich. organizačních, znalostních 
předpokladu Objednatele, městských části hl. m. Prahy, jakož i příspěvkový ch 
a dalších organizaci Objednatele;
splňuje veškeré ostatní podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené, a
ke dni uzavřeni léto Smlouvy vůči němu neni vedeno řízeni dle zákona 
č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
vězněni pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat:

ke dni uzavření této Smlouvy vykonává podstatnou část své celkové činnosti 
ve prospěch Objednatele jako veřejného zadavatele ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisu (dále jen .2ZVZ"). přičemž Objednatel má v osobě Poskytovatele 
výlučná majetková práva a disponuje sám veškerými hlasovacími právy 
ply noucími z. účasti v osobě Poskytovatele, čímž je splněn předpoklad dle § 11 
ZZVZ pro uplatnění tzv. vertikální spolupráce a v lélo souvis losli prohlašuje, 
že bude dlouhodobě vyvíjel svou činnost lak. aby byly permanentně splněny 
tyto předpoklady pro uplatněni izv. m-house výjimky dle současných práv nich 
předpisu i právních předpisu budoucích po celou dobu (rváni lélo Smlouvy, 
dojde-li v průběhů trvání lélo Smlouvy ke změně relevantní právní úpravy.

Poskv lov alel se zavazuje udržoval lálo svá prohlášení odst. 1.2 lélo Smlouvy v platnosti 
pro celou dobu účinnosti lélo Smlouvy.
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ÚČELSMLOUVY
Účelem této Smlouvy je stanoveni podmínek pro řádné a včasné poskytování plnění dle 
této Smlouvy, tj. zajištění malé a nepřetržité provozuschopnosti Městského 
kamerového systému (dále též .JVI KS IIMP") Objednatele

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plněni spočívající v:
poskytování služeb dohledu nad řádným provozem MKS HMP, vč. 
monitoringu MKS HMP (dále též jen jako .Služby dohledu");
poskytování služeb revize, preventivní údržby (profylaxe) a maintenance 
MKS HMP (dále též jen jako .Služby preventivní úchžby");
poskytováni služeb oprav vad a poruch MKS HMP (dále též jen jako .Služby 
odstraňování vad a poruch");
poskytováni služeb aktualizace databázi kamer MKS HMP (dále též jen jako 
.Služby aktualizace databází kamer“);
poskytování služeb zabezpečov ání správy datových úložišť a správy šitě MKS 
HMP (dále též jen jako .Služby správy datových úložišť a sítě");
poskytování služeb zabezpečování správy software (dále též jen jako .Služby 
s pravý SW”);
poskytování služeb spočívajících v integraci kamer a ucelených kamerových 
systémů do MKS HMP dle požadavku Objednatele po celou dobu účinnosti 
Smlouvy, a to na základě objednávek Objednatele učiněných postupem podle 
této Smlouvy (dále jen ..Služby integrace”); a
činnostech spojených se závěrečným ukončením poskytování služeb podle 
léto Smlouvy a spočívajících v přípravě a předáni MKS HMP Objednateli 
nebo novému poskytovateli na konci smluvniho vztahu podle pokynů 
Objednatele, které zahrnují zejména: poskytnutí potřebné součinnosti podle 
pokynu Objednatele novému poskytov ateli. předáni veškeré dokumentace a 
potřebných informaci, řádné předáni všech dat. včetně dat doplňkových a 
vypracování exitového plánu v dostatečném předstihu a poskytnutí nezbytné 
součinnosti k jeho realizaci (dále jen .Služby exilu").
a to vše v rozsahu a způsobem popsaným v této Smlouvě a v Přiloze č. I léto 
Smlouvy (dále jen ..Technickáspecifikace")
(Služby dohledu. Služby preventivní údržby, Služby odstraňováni vad a 
poruch. Služby aktualizace databázi kamer. Služby správy datových úložišť a 
sítě, Služby správy SW dle této Smlouvy dále společně též. jako ..Paušální 
Služby"); veškeré služby dle léto Smlouvy dále společně též jako .Služby" či 
jednotlivě jen ..Služba").

Posky tovatel dále bere na vědomi, že na základě plněni léto Smlouvy muže získat 
přistup k osobním údajům třetích osob. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele jako 
správce osobních údajů zpracovával osobni údaje koncových uživatelů MKS HMP. a 
to dle podmínek stanovených v čl 15 léto Smlouvy
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Poskytovatel se Smlouvou zavazuje posky tovat Paušální Služby a Služby integrace po 
celou dobu účinnosti této Smlouvv.
Místem plněni, resp. poskytování Služeb dle této Smlouvy. je primárně území hlavního 
města Prahy, a dále jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se 
mohlo vztahovat poskytováni Služeb dle léto Smlouvy. Objednatel je oprávněn tato 
místa svým písemným oznámením specifikovat, a to nejpozději do 14 dnu před 
požadovaným datem zahájeni poskytováni Paušálních Služeb z tohoto místa.
Pokud to povaha poskytováni Služeb dle léto Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči 
lomu nemá výhrady, je Poskv tovalel oprávněn poskytoval Služby dle této Smlouvy také 
vzdáleným přístupem.

Poskvtovalel se zava/uje zahájil posky tování Paušálních Služeb od nabytí účinnosti této 
Smlouvy.
Paušální Služby budou poskytovány nepřetržitě až do data skončeni účinnosti léto 
Smlouvy podle čl 20-PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY.

Poskytovatel se zavazuje:
poskytoval Paušální SluŽbv s odbornou péčí a s péči řádného hospodáře 
odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-h se 
Posky tovalel do prodleni s povinnosti poskv lov at Paušální Služby řádně bez 
zaviněni Objednatele či v důsledků překážky vylučujících povinnost 
k náhradě Škod) po dobu delší 10 pracovních dnu od prvního dne. kdy se 
Poskvtovalel doslal do prodleni, je Objednatel oprávněn zajistil posky tování 
Paušálních Služeb dle této Smlouvy' po dobu prodleni Poskytovatele jinou 
osobou v takovém případě nese náklad) spojené s náhradním plněním Služeb 
Poskv tovalel;

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskvtnout Poskvlovaleli nezbytnou 
součinnost při poskytování Služeb Posky tovatelem v rozsahu, který- je vymezen 
v Technické specifikaci. Nezbytnou součinnost a komunikaci se společností Z.L.D. 
s.r.o, se sídlem Vánková 796/6. Čimice. IXI (X) Praha X. IČO: 256 31 365. je v rámci 
poskytování Služeb nicméně povinen zajistil sámPoskvtovalel
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas 
poskv tnuté SluŽbv. a to vždy po poskv tnuli Služeb a za podmínek touto Smlouvou dále 
stanovených.
Poskvtovalel se zavazuje alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy personální 
kapacity Poskytovatele.
Poskvtovalel se zavazuje poskytovat plněni dle teto Smlouvy sám. nebo s využitím 
poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 léto Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna 
osob)- poddodavatele nebo rozsahu plněni svěřeného poddodavateli musí byt předem 
písemně schválena Objednatelem ledaže bv plnění původně svěřené poddodavateli 
realizoval Poskvtovalel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytováni 
plněni dle léto Smlouvy prostřednictvím jakékoliv třetí osob) dle tohoto odstavce má 
Posky tovatel odpovědnost, jako by plněni dle léto Smlouvy realizoval sám
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na své nákladx a s péčí řádného hospodáře podporoval, spravovat a udržovat 
veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal do 
užívání.

poskytovat Paušální Služby v rozsahu dle Technické specifikace a v kvalitě 
definované v jednotlivých Senice Lcvel Agreements(dálejen .SLA"), které 
jsou součásti Technické specifikace a/nebo v kvalitě odpovídající popisu 
jednotlivých dílčích Paušálních Služeb a závazných činností definovaných pro 
jednotlivé Paušální Služby’ v Technické specifikaci v případě, že daná dílčí 
Paušální Služba nemá definované SLA;

Poskytovatel se zavazuje k Paušálním Službám zprovoznit nejpozději ke dni zahájení 
jejich posky továni řešeni pro monitoring provozu MKS HMP. které bude sloužit 
k dohledu nad poskytováním Paušálních Služeb. Zprovozněné řešení monitoringu 
umožní předáváni a přijímáni informací ke sledováni kvalitativních a kvantilativnich 
parametru Paušální Služby v středisku technické podpory (dále jen .Senice Desk")a 
současně také sledování kvalitativních a kvantitativních parametru Paušální Služby 
(dále jen ..Monitoring"), přičemž bližší specifikace tohoto systému Monitoringu je 
uvedena v Technické specifikaci.

Na základě Monitoringu budou vy pracovány a Objednateli doručovány přehledné a 
kompletní výkazy a výsledky Monitoringu informace ze Service Desku a další 
informace relevantní pro poskytováni Paušálních Služeb, a to formou písemné zprávy 
o poskytováni Paušálních Služeb (dále jen .Zpráva"), ze který ch bude jednoznačně 
zřejmé, jaké byly počty a parametry jednotlivých zařízeni v MKS HMP provozované 
v daném kalendářním čtvrtletí v členěni uvedeném v Příloze č. 5 léto Smlouvy, zda byly 
Paušální Služby poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této 
Smlouvy, aneni-li pro určitou Paušální Službu SLA definováno, zda splňuje specifikaci 
takovéto Paušální Služby sjednanou v této Smlouvě.

Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období I kalendářního čtvrtletí 
(dále jen ..Vyhodnocovací období"), které započne dnem nabyti účinnosti této 
Smlouvy, a budou Objednateli doručeny nejpozději do 10 pracovních dni od ukončeni 
daného Vy hodnocov acílio období

Zprávy podléhají schvalováni Objednatelem Nebyly-li Paušální Služby posky tnuty 
řádně, bude Zpráva vy číslovat příslušnou slevu z ceny Paušálních Služeb.

Služby dohledu spočívají ve výkonu trvalého dohledu na MKS HMP. přičemž trvalým 
dohledem se rozumí přijeti takových technicky a organizačních opatřeni, který mi bude 
zajištěno, že:

jakákoliv závada či nefunkčnost některého zařízeni MKS HMP. která muže 
být identifikována obsluhou kteréhokoli monitorovacího pracoviště, bude 
Poskytovatelem neprodleně zaregistrována: a

zjištěná závada či nefunkčnost některého zařízeni MKS HMP bude 
neprodleně telefonicky, nebo e-mailem nahlášena na určené pracoviště 
Objednatele.

Služby preventivní údižby spočívají v:

pravidelném čištěni jednotlivých zařízeni MKS HMP umístěných ve 
venkovním prostředí, která nejsou v záruční době dle zvláštní smlouvy , a to 
alespoň 2x ročně;
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pravidelné kontrole rozhodujících technických parametru jednotlivých 
zařízení MKSHMP, která nejsou v záruční době dle zvláštní smlouvy, a jejich 
případné nastavováni dle servisních manuálu výrobců

pravidelné údržbě jednotlivých zařízeni, která nejsou v záruční době dle 
zvláštní smlouvy, a to jak z hlediska mechanického, taki elektrického;

pravidelné údržbě a aktualizaci všech databází uložených na monitorovacích 
pracovištích MKS HMP;

zpracování dokladu o poskytování Služeb dle léto Smlouvy, zpracování 
kontrolních a měřících protokolu, revizních zpráv, dokumentu vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisu a jejich předání Objednateli: a 

konzultační činnosti pro Objednatele k problematice MKSHMP.

Služby odstraňování vad a poruch spočívají v řešeni a odstraňováni zjištěných závad 
či nefunkčností jednotlivých zařízeni MKS HMP. která nejsou v záruční době dle 
zvláštní smlouvy.

Za účelem poskytování Paušálních Služeb, pro příjem servisních požadavku a příjem 
Objednávek ve smyslu čl 6 odst. 6.1. pododst 6.1.1. této Smlouvy a další připadnou 
komunikaci ohledně poskytování Služeb integrace je Poskytovatel povinen udržovat po 
celou dobu účinnosti léto Smlouvy či po dobu poskytováni Paušálních Služeb rozhraní 
(Senice Desk). v rámci kterého budou moci uživatelé na straně Objednatele 
komunikovat v Českém jazyce a jemuž budou moci formou stanovenou v Technické 
specifikaci zasílat své servisní požadavky a Objednávky ve smyslu odst 6.1.1 této 
Smlouvy.

Ve vztahu k poskytování Paušálních Služeb se Poskytovatel dále zavazuje:

udržovat vlastni technické prostředky, které slouží k poskytování Paušálních 
Služeb, ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz a zabezpečeni garantované a 
dohodnuté kvality poskv(ováných Paušálních Služeb a prostředky dle tohoto 
odstavce Smlouvy bezodkladně uzpůsobit případným vyšším nárokům na 
zajištěni řádného provozu MKS HMP a poskytování Paušálních Služeb, které 
mohou nastat v průběhů trváni této Smlouvy v důsledku realizace Služeb 
integrace Poskytovatelem:

5.12.2 přijmout potřebná technická a věcná opatření tak. aby byla zajištěna integrita, 
důvěrnost a dostupnost uložených dat v souladu s účelem této Smlouvy:

5.12.3 písemně oznámit Objednateli požadovaný termín a rozsah odstávky MKSHMP 
a též požadované termíny výluky Paušální Služby prováděné za účelem 
plánované údržby MKS HMP (dále jen jako ..odstávka MKS HMP"). alespoň 
10 pracovních dnu předem OdstávkaMKS I IMPje možná pouze se souhlasem 
Objednatele Pokud nebude souhlas udělen ve vztahu ke konkrétnímu terminu, 
není Poskytovatel oprávněn takovouto odstávku MKS HMP provést a 
Objednatel je povinen bezodkladně navrhnout nový termín pro provedeni 
údržby MKS HMP. Takto sjednaná doba odstáv ky MKS HMP se nezapočítává 
do procentuální dostupnosti Paušální Služby. Další podmínky doby odstávky 
MKS IIMP jsou upraveny' v Technické specifikaci;

5.12.4 provádět nepřetržitý Monitoring provozu MKS HMP a Paušálních Služeb dle 
podmínek čl. 5 odst. 5.4. Smlouvy a zajišťoval průběžně správu pro optimální 
provoz MKS HMP a Paušálních Služeb;
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5.12.5 poskytovat Objednateli konzultační služby související se MKS HMP. a to 
v rozsahu nejvýše 10 hodin za měsíc, přičemž nebude-li tento počet hodin 
konzultačních služeb v daném měsíci vyčerpán, převádí se nevyčerpané 
konzultační služby Poskytovatele do dalších měsíců. Cena za tyto konzultační 
služby je jíž zahrnula v ceně za Paušální Služby.

Nabídka musí přinejmenším obsahovat:

dostatečně podrobný popis požadovaného plněni Služeb integrace včetně 
objektivně stanovených akceptačnich kritérii obsažených Technické 
specifikaci nebo stanovených Poskytovatelem (odpovídá-li to povaze plnění); 
alternativně muže být v Nabídce uvedeno, že tato část řešeni bude blíže 
konkretizována v rámci realizace plnění Služeb integrace ve stanovené Ihutě za 
součinnosti obou Smluvních stran, přičemž finální podrobný popis realizace 
plněni Služeb integrace včetně objektivně stanovených akceptačnich kritérii 
bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem:

požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plněni Služeb 
integrace:
dobu poskytnutí nebo harmonogram realizace plněni Služeb integrace; 
harmonogram musí respektovat v Objednávce určený termín plnění Služeb

termín dodání Služeb integrace:
za Služby integrace stanovenou v souladu s cenovými 

podmínkami uvedenými v této Smlouv ě.
V reakci na přijatou Objednávku Objednatele  je Poskytovatel povinen do 10 pracovních 
dnu doručil Objednateli písemné upřesnění realizace formou nabídky jakožto návrhu 
konkrétního dílčího plnění Služeb integrace (dále jen ..Nabídka ), nebo sdělil 
Objednateli vady ve vymezeni Objednávky bránici Poskytovateli Nabídku vypracovat. 
Vadou dle tohoto odsl. 6.2 této Smlouvy je zejména neurčitost zadání, kterou není 
Poskytovatel schopen technicky překonat; vadou Objednávky také je. pokud obsahuje 
nepřiměřeně krátký termín plněni Služeb integrace, přičemž v lakovém případě je 
Poskytovatel povinen tylo skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. 
Objednatel je povinen odstranit případné vady Objednávky, které budou řádně 
specifikované Poskytovatelem a Objednávku opětovně předložit Poskytovateli. 
Neodstraní-li Objednatel vady v Objednávce, je Poskytovatel povinen průběžně na 
trvání tohoto stavu Objednatele upozorňoval, a to až. do té doby. než. Objednatel 
rozhodne, že svoji Objednávku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní. Pro 
vyloučeni pochy bnosti platí, že za vy pracováni Nabídky nevzniká Poskytovateli nárok 
na odměnu.

Služby integrace budou Objednatelem objednávány dle následujícího postupu.
6.1.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhů účinnosti léto Smlouvy formou 

objednávek písemně zadat Poskytovateli požadavek na poskytování Služeb 
integrace (dále jen ..Objednávka") a Posky tovatel je povinen dle Objednávky 
nabídnout takové plněni, přičemž, lato Objednáv ka musí obsahovat:

konkrétní označení a bližší specifikaci Služeb integrace, které je 
zadáno;
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Součásti Služeb integrace jsou rovněž i licence nezbytné pro řádný provoz 
integrovaného kamerového systému v rámci MKSI I VIP.

Pro vyloučeni pochybností se stanoví, že Objednatel neni v průběhu trvání léto 
Smlouvy povinen poptat Žádné Služby integrace.

V ceně Služeb integrace jsou rovněž i licence, vždy pro jednu integrovanou kameru, 
nezbytné pro řádný provoz integrovaného kamerového systému v rámci MKS I IMP. 
Jedná se o následující licence:

pro integraci jedné kamery do záznamového serveru (Geutebriick)

pro integraci kamen do virtuální matice (Geutebriick)

pro integraci pevné kamen, do SW nadstavby (ECCs)

pro integraci otočné kamen do SW nadstavby (ECC s)

pro integraci kamen do portálu MKS

pro integraci kamen do systému inteligentních videoanaKz (IVA)

integrace, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Poskytovatel tuto 
skutečnost v Nabídce dostatečně odůvodni s návrhem nejbližšího možného 
termínu plněni Služeb integrace, který je realizovatelný:

vy mezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran 
podílejících se na realizaci plnění Služeb integrace dle Objednávky;

konečnou cenu za realizaci plněni Služeb integrace dle Objednávky stanovenou 
v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

V případě, že Objednatel souhlasí s předloženou Nabídkou, bude Poskytovatele o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informoval. Objednatel je opráv něn i bez 
udáni důvodu Poskytovatelem předloženou Nabídku odmítnout, nebo si vyžádat její 
úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároku vznikajíc ich 
v této souvislosti Poskytovateli.

V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Nabídky, je Poskytovatel povinen tuto 
úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst 6.2 léto Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje realizoval jakoukoliv Objednávku nebo požadavek vznesený 
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou

Objednávka se stává součástí odsouhlasené Nabídky v rozsahu, v jakém ustanovením 
Nabídky neodporuje, a pro výklad ustanovení Nabídky se použije společně s touto 
Smlouvou subsidiárně.

Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskvtnout veškerou potřebnou 
součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě 
třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedeni všech činnosti spojených 
s poskytováním Paušálních Služeb nebo Služeb integrace na Objednatele a/nebo 
nového poskvlovatele. tedy poskvtnout Služby exilu.

Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje ve Ihulách dle odst. 7.3 léto 
Smlouvy vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující postup
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provedeni Služeb exilu (dále jen ..Exitový plán"). a poskytnout plnění Služeb exilu 
nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použiti vhodných 
ustanoveni léto Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení pláli i po uplynulí doby trváni 
této Smlouvy, a to nejméně 6 měsíců po jejím ukončeni.

Objednatel je oprávněn požádal o vypracování Exilového plánu nejdříve I rok před 
řádným ukončením účinnosti léto Smlouvy, kdykoli spolu s odstoupením Či výpovědí 
této Smlouvy, nebo i po odstoupeni či výpovědi této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje 
vypracovat Exilový plán do I měsíce od doručeni takového požadavku Objednatele, 
nestanov i-li Objednatel jinak. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho schváleni 
Objednatelem v souladu sčl. 9 odst. 9.2. této Smlouvy. Posky tovatel se zavazuje 
poskytnout plněni Služeb exitu nezbytných k realizaci Exitového plánu ve Ihulách 
stanovených v Exitovém plánu.

Kterákoli ze Smluvních stran je rov něž. oprávněna navrhnout změnu Paušálních Služeb, 
a to za přiměřeného užili odst. 8.1 až. 8.2 léto Smlouvy.

Každý výsledek Služeb integrace nebo Služeb exitu, který představuje samostatný 
předmět způsobilý přejimky (dále jen ..dílčí plnění"), bude Objednatelem akceptován 
na základě akceptačni procedury. Akceptačni procedura zahrnuje ověření zda 
Poskytovatelem poskytnuté dilči plněni je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel 
zavázal a to porovnáním skutečných vlastnosti jednotlivých dílčích plněni 
Poskytovatele s jejich závaznou specifikaci uvedenou v Technické specifikací Nabidce 
či jiném dohodnutém závazném dokumentu za využiti akceptačnich kritérií tam 
stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluv nimi stranami.
Akceptace dokumentů

Dokumenty, které máji by t podle této Smlouvy vy pracované Posky tovatelem a 
předané Objednateli, budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu 
s akceptačni procedurou definovanou v tomto odst. 9.2 léto Smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotoveni dokumentu 
s Objednatelem. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas 
lak. aby mohly by l dodrženy navazující terminy.
Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do 10 
pracovních dnu ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo 
připomínky k dokumentu, zavazuje se Poskytovatel do 10 pracovních dnu

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Technické 
specifikace. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat Posky tovatel se 
zavazuje vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu 
požadovanou Objednatelem akceptoval.
Poskytovatel se zavazuje provést hodnoceni dopadu kteroukoliv Smluvní stranou 
navrhovaných změn na terminy posky továni Služeb, cenu a součinnost Objednatele. 
Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez. zbytečného odkladu, nejpozději do 
5 pracovních dnu ode dne doručeni návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní 
straně.
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Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně 
proseděného dílčího plněni bude probíhal postupně akceptací jednotlivých 
dílčích plnění, a to v terminech uvedených v této Smlouvě nebo stanovených 
v souladu s touto Smlouvou.

provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 
Objednatele a takto upravený' dokument předat Objednateli k akceptaci Pokud 
výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje 
výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat [xxlle tohoto 
odst. 9.2.3 i opakovaně.

V případě. Že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrad}-, zavazuje 
se ve Ihulě I0 pracovních dnu od předložení dokumentu k akceptaci tento 
dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný předávací protokol

Bude-li trváni akceptační procedur}- ovlivněné vznesením výhrad nebo 
připomínek Objednatele k dokumentu a potřebou jejich vyřešeni, nebude to mít 
vliv na dohodnuté termín} pro akceptaci dokumentu.

Akceptace jiných dílcích plnění než dokumentů

Umožňuje-li to povaha dílčích plněni Poskytovatele a nestanovi-li tato 
Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění provedena 
v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 9.3 léto 
Smlouvv.

Jestliže jednotlivě dílci plněni splní akceptační kritéria akceptačnich testu. 
Posk} lovalel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení

Akceptační procedura zahrnuje ověřeni řádného provedení jednotlivých dílčích 
plněni porovnáním jejich skutečných vlastnosti s jejich specifikaci stanovenou 
touto Smlouvou. Objednávkou nebo Nabídkou; specifikaci se rozumí i 
akceptační kritéria, jsou-li stanovena Akceptační procedura zahrnuje také 
ověřeni že dilči plněni k danému dni plně odpovídá platné legislativě a že 
nevyžaduje provedeni jeho údržby

Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační test}-, které budou probíhat 
na základě specifikace akceptačnich testu připravených Poskytovatelem. 
Nedohodnou-li se Smluv ni stran} jinak, připrav u scénářů, přikladu a dal na 
akceptační test zajistí Poskytovatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to 
s ohledem na účel akceptační procedur} dle očist 9.3.3 léto Smlouvy. 
Objednatel má právo vyjadřoval se a požadovat zapracováni svých 
odůvodněných připomínek ke specifikaci akceptačnich testu a dalším 
parametrům testováni

Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační procedufe a 
tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně 5 pracovních dnu před 
zahájením akceptační procedur}. Pokud se Objednatel nedostaví v terminu 
určeném pro provedeni akceptačnich testu, přestože byl Poskytovatelem 
k účasti řádně vyzván, je Poskytovatel oprávněn provést příslušné akceptační 
test}- bez.jeho přítomnosti. O průběhů akceptačnich testu v} hotoví Posk} lovalel 
písemný záznam v němž zejména uvede, zda lest} prokázal} chyby 
posk} tnutého dílčího plněni. Objednateli budou posk} tnul} originál} 
veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačnich 
testu.
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Smluvní sírany si sjednávají '/e náhradní díly či jiné komponenty nezbytné pro 
poskytování Služeb integrace dle této Smlouvy Poskytovatelem zajistí Objednatel a to 
na základě písemných požadavku Poskytovatele Po dobu od doručeni písemného 
požadavku Poskytovatele Objednateli do předáni vyžádaných náhradních dílu či jiných 
komponent Poskytovateli sestaví Ihuty pro odstraňováni těch vad. k jejichž, odstranění 
jsou tylo náhradní díly či komponenty nezby tné. Běh Ihut pro zahájení řešení vad tímto 
není dotčen.

akceptačnich testu umožnil Objednateli toto dilči plnění převzít a Objednatel 
se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 10 pracovních dnů. Smluvní strany se 
zavazují o tomto převzetí sepsal předávací protokol.
Nestanov i-li specifikace akceptačnich testu jinak, má se za to. že dilči plněni 
splňuje stanovená akceptační kritéria za předpokladu, že toto dilči plněni nemá 
žádnou vadu kategorie A nebo B a současně nemá více než. tři vady kategorie 
C ve siny slučí. 13odst. 13. 4. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn dílčí plněni 
převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh vad překračuje maximální počet 
stanovený pro splněni akceptačnich kritérii

Pokud kterékoliv z jednotlivých dílčích plněni nesplňuje stanovená akceptační 
kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné, sdělí Objednatel své 
připomínky písemně Poskytovateli: pokud Objednatel lakové dílčí plněni 
současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení 
připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na 
povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranil, pokud oni ví. dodatečněji zjisti 
či mu bude dodatečně oznámena.
Poskytovatel je povinen vypořádal připomínky Objednatele bez. zbytečného 
odkladu a neprodleně předložit příslušné dílčí plnění k opakované akceptacidle 
léto Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto čl 9 
Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testováni a případných 
následných oprav, se bude opakoval, dokud příslušné dilči plnění nesplní 
akceptační kritéria pro příslušný’ akceptační lest V případě. Že se jedná o 
vypořádání připomínek k dílčímu plnění, které již. bylo akceptováno, namísto 
předávacího protokolu Smluvní strany potvrdí písemně. Že připomínky byly 
vypořádány.

9.3.10 Dohodnuté terminy pro akceptaci dílčího plnění nejsou dotčeny trváním 
akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodů vad 
bránících akceptaci.

9.3.11 Nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého dílčího plněni je 
Poskytovatel povinen předat Objednateli provozní uživatelskou 
a admimslrátorskou dokumentaci k dílčímu plněni

U Paušálních Služeb akceptace probíhá písemným schválením Zprávy Objednatelem.
Lhůty uvedené čl. 9 této Smlouvy platí, pokud se Smluv ni strany nedohodnou písemně 
jinak.
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10.5.6 i bez pokynu Objednatele provést nutné úkon). které, ač nejsou předmětem této 
Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro poskytováni Služeb 
dle léto Smlouvy nezbytné nebojsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde- 
li o zamezeni vzniku škod nezapřičiněny ch Poskytovatelem, má Poskytovatel 
právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladu.

10.5.7 postupovat při poskytováni Služeb dle této Smlouvy s odbornou péči a 
aplikovat procesy .běsipractice'\

10.5.8 v případě potřeby průběžně komunikovat sObjednatelem a třetími osobami, 
vyžaduje-li to řádné poskytnutí Služeb, přičemž veškerá laková komunikace 
bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo za využití 
překladatele do českého jazyka);

Pro vyloučeni pochybnosti platí že materiál vč. náhradních dílu či jiných komponentu 
nezbvtných pro poskytování veškerých Služeb dle této Smlouvy s výjimkou Služeb 
integrace zajišťuje vlastním jménem a na vlastní účet přímo Poskytovatel.

Poskytovatel se dále zavazuje přijmout potřebná opatření tak. aby byla zajištěna časová 
dostupnost běžně používaných či jiných komponentu umožňující splnění podmínek dle 
čL 13 odst. 13.4. této Smlouvy. Za tímto účelem je Poskytovatel povinen poskytovat 
Objednateli informace a součinnost při definování lakových běžně používaných 
náhradních dílu či jiných komponent. Náhradní díly a komponenty dle tohoto odstavce 
musejí týt v I. jakostní třídě a odpovídat všem platným souvisejícím technickým 
normám a obecně závazným práv nim předpisům.

V případě, že v rámci plněni léto Smlouvy' dojde k vyřazeni některého dílu či jiné 
komponenty, je Poskytovatel povinen zajistil jeho ekologickou likvidaci, přičemž cena 
za tuto ekologickou likvidaci je zahrnula v ceně za Paušální Služby dle této Smlouvy .

Posky tovatel se dále zavazuje:

10.5.1 poskytoval Služby podle léto Smlouvy vlastním jménem na vlastni 
odpovědnost a v souladu s poky ny Objednatele řádně a včas, zejména se 
zohledněním délky trváni akceptačni procedury ;

10.5.2 poskytovat Služby podle této Smlouvy sodbornou péči odpovídající 
podmínkám sjednaným v léto Smlouvě; dostanc-li se Poskytovatel do prodleni 
se svým plněním beztoho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující 
povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 dnu. je Objednatel oprávněn 
zajistil náhradni plněni po dobu prodleni Poskytovatele jinou osobou, 
v takovém případě se Posky tovatel zavazuje nahradil v plném rozsahu náklady 
spojené s náhradním plněním;

upozorňoval Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého 
plněni, jakož, i posky tovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro 
posky továni Služeb dle léto Smlouvy nezby tné:

10.5.4 neprodleně oznámil písemnou formou Objednateli překážky, které mu bráni v 
posky tování Služeb dle Smlouvy a výkonu dalších činnosti souvisejících s 
plněním předmětu léto Smlouvy:

10.5.5 upozornil Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle 
svých možnosti provést laková opatřeni která riziko vzniku Škod zcela vy louči 
nebo sníží;
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Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv* třeli osobě 
písemně pověřené Objednatelem veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která 
je nezbytná pro účeh provázání MKS HMP s dalšími informačními systémy užívaný mi 
nebo provozovanými Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, a to i 
ve formě vypracování rozboru dopadu změny MKS HMP na další informační sy stémy 
a prostředí Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že cena takovéhoto plněni je 
zahrnuta v ceně Paušálních Služeb podle této Smlouvy. Pro vyloučeni pochybnosti se 
stanoví, že v této souvislosti nevznikne Poskytovateli nárok na dodatečné finanční 
plněni ze strany Objednatele.

I0.5.9 informoval Objednatele o plněni svých povinnosti podle léto Smlouvy 
a o důležitých skutečnostech, které mohou mil vliv na výkon práv a povinnosti 
Smluvních stran;

10.5.10 zajistit, aby všechny osoby podílejíc i sena plněni jeho závazku z léto Smlouvy, 
které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, 
dodržovaly účinné práv ni předpisy o bezpečnosti a ochraně zdrávi při práci a 
veškeré interní předpisy Objednatele, snimiž Objednatel Poskytovatele 
obeznámil;

10.5.11 chránit osobni údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
10.5.12 upozorňoval Objednatele na možné rozšířeni Či změny Paušálních Služeb za 

účelem jejich lepšího využíváni pro jejich účel;
10.5.13 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na připadnou nevhodnost 

poky nu Objednatele.
Poskytovatel se dále zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy udržovat 
v platnosti certifikačni osvědčeni ECC’sadalší předpoklady pro práci se systémem 
ECC*s v rozsahu nezby tném pro řádné a včasné poskytování Služeb dle této Smlouvy, 
a to i s využitím Či prostřednictvím poddodavalelu
Posky tovatel se dále zavazuje udržoval v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu 
způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak. že limit 
pojistného plněni vyplý vající z. pojistné smlouvy, nesmi být nižší než 50.(XX).()(X).- Kč 
za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavřeni lakové 
smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavřeni lakové smlouvy je Posky tovatel 
povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnu po uzavřeni této 
Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádáni Objednatele. 
Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do 10 pracovních 
dnu po uzavření Smlouvy nebo do I měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká 
právo Objednatele na odstoupeni od Smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny postupovat v souladu se způsobem organizace, který tvoři 
součást Technické specifikace a který' upravuje organizaci při plněni této Smlouvy 
včetně vymezeni projektových roli a základních principu rozhodováni a dále též 
procesy řízeni projektu, apod.
Posky tovatel se zavazuje zajistit nejpozději do pěti (5) pracovních dnu ode dne 
provedeni jakékoli změny MKS HMP Poskytovatelem na základě léto Smlouvy 
aktualizací Dokumentace.
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Cena Paušálních Služeb a její hrazení
11.1.1 Cena Paušálních Služeb je dohodou Smluvních stran stanovena rozpisem ceny 

jednotlivých Paušálních Služeb v Příloze č. 4 této Smlouvy.
11.1.2 Cena Paušálních Služeb bude stanovena vždy pro konkrétní kalendářní čtvrtletí 

na základě jednotkových cen Paušálních Služeb násobených skutečným počtem 
příslušných kusu zařízeni MKS HMP. k nimž, se Paušální Služby vdaném 
kalendářním čiv rtletí vztahují, s výjimkou Služeb dohledu, u nichž, není cena 
závislá na počtu kusu zařízeni

11.1.3 Cena Paušálních Služeb bude zaplacena vždy po skončeni kalendářního 
čtvrtletí, ve kterém byly Paušální Služby poskytovány, a to na základě 
daňového dokladu (dále jen ..faktura") řádné vystaveného Poskytovatelem. 
Poskytovatel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 5 pracovních dnu po 
schválení příslušné Zprávy. Přílohou faktury musí být kopie schválené Zprávy. 
V případě. Že Paušální Služby nebyly posky továny po celý kalendářní čiv rtletí 
(např z důvodů jejich zahájeni uprostřed čtvrtletí apod ). náleží Poskytovateli 
alikvotni část čtvrtletní ceny Paušálních Služeb Obdobně se muže cena 
Paušálních Služeb přiměřeně snížil, pokud dle příslušné Zprávy bude zřejmé, 
že Paušální Službv nebyly poskytovány v celé dohodnuté šíři a rozsahu

Cena Služeb integrace a její hrazení

11.2.1 Cena Služeb integrace je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, a to za I 
integrovaný- kamerový systém

11.2.2 Cena za Služby integrace bude zaplacena vždy po akceptaci dílčího plněni 
Služeb integrace způsobem dle čl. 9 Smlouvy, a tona základě faktury vyslavené 
Poskytovatelem, a bude stanovena následovně:
a) Cena za Služby integrace vychází ze součinu rozsahu poskytnutého dílčího 

plněni Posky tovatele vyjádřeného v jednotkách uvedených v Příloze Č. 4 
léto Smlouvy, a příslušné sazby za loto plněni Služeb Integrace.

b) Poskytovatel ve Ihutách stanovených ve schválené Nabídce předloží 
Objednateli spolu s fakturou seznam realizovaných prací, včetně uvedeni 
jmen konkrétních osob, které se na jeho realizaci podílely (dále jen „Výkaz 
plnění").

c) Objednatel je povinen ve Ihulě splatnosti dané faktury přiložený Výkaz, 
plněni schválil nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti.

d) Cena Služeb integrace se muže přiměřeně snížil, pokud dle příslušného 
Výkazu plněni bude zřejmé. Že Služby integrace byly realizovány s menši 
pracností

Cena za poskytnutí Služeb exitu je stanovena Smluvními stranami v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. Cena za posky tnutí Služeb exitu je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění 
Služeb exitu dle Smlouvy v rámci posky továni Služeb exitu Smluvní strany sjednávají, 
že cena za poskytnutí Služeb exilu bude stanovena max. ve výši 4 % z. celkové 
nabídkové ceny uvedené Posky tovatelem v Příloze č. 4 této Smlouvy . Cena za Služby 
exitu bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Posky tovatelem do 5
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II 6.7 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy 
nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH (dále jen ..nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne 
o lom že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o

II 6.5 V případě prodleni kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky 
vzniká oprávněné Smluv ni straně nárok na úrok z prodleni ve výši jedné setiny 
procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodleni. Tím není 
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škod)'.

11 6.6 Objednatel bude hradit přijaté fakturv pouze na bankovní účty Posky tovatele 
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu 
§ 96 odsl. 2 zákona o DPH V připadě, že Poskytovatel nebude mil svůj 
bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli 
pouze základ daně, přičemž. DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejněni 
příslušného účtu Posky tovatele v registru plátců a identifikovaných osob 
Poskytovatelem

dnu ode dne akceptace dílčího plnění nebo řádného ukončení poskytování Služeb exilu 
podle této Smlouvy.
Ceny za plněni Služeb stanovené touto Smlouvou jsou stanoveny jako pevné a úplné, 
tj zahrnující veškerá plněni a jiné náklady Posky tovatele s plněním Služeb dle této 
Smlouvy spojené, nestanov í-li tato Smlouva (zejm v odsl. 11.5 této Smlouvy) výslovně 
jinak.
Smluvní sírám- se dohodl) na lom. že cena za plnění Služeb dle léto Smlouvy bude 
každoročně zvyšována o procento odpovídajíci kladnému procentu meziroční inflace 
vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. a to vždy 
s účinnosti od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž, došlo k tomuto 
vyhlášení.

Platební podmínky
11.61 Splatnost jednotlivých plateb dle léto Smlouvy je stanovena na 30 dni od 

doručení faktur)' Objednateli Poskytovatel odešle fakturu Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po vyslavení faktury .

11.6.2 Všechny faktur) musí splňoval všechny- náležitosti daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen .zákon o DPH"), avšak výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje označeni Smluvních stran a jejich adresy. IČO. 
DIČ. údaj o lom. že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku 
včetně spisové značky, označeni léto Smlouvy, označeni posky tnutého plněni 
Služeb. Číslo fakturv. den vyslavení a lhůta splatnosti faktury, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou Částku, 
razítko a podpis oprávněné osob);

11.6.3 Nebude-li faktura obsahoval stanovené náležitosti či příloh) , nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve 
Dnně její splatnosti Poskytovateli V lakovém připadě se přeruší běh Hnily 
splatnosti a nová Ihuta splatnosti počne běžet doručením opravené fakturv.

11.6.4 Platby se provádí bankovním převodem na účel druhé Smluvní strany uvedený 
ve faktuře.
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tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dni. Stane-li se 
Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze 
základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po 
písemném doloženi Posky lovalele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně.

V připadě, že součásti plněni Služeb Poskytovatele podle léto Smlouvy jsou movité 
věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele (s výjimkou věcí uvedených v odst. I2. 
2 léto Smlouvy), nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předáni 
takového plněni Služeb Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného 
oprávněnými osobami obou Smluv nich stran. Nebezpečí škody na předaných věcech 
přechází' na Objednatele okamžikem jejich faktického předáni do dispozice 
Objednatele, pokud o lakovém předáni by l sepsán písemný záznam podepsaný 
oprávněnými osobami stran.

Vzhledem k tomu, že součásti plněni Služeb dle této Smlouvy muže být i plněni, které 
naplňuje znaky autorského díla ve smy slu zákona č. I2I/2(MX) Sb. o právu autorském, 
o práv ech souv isejícich s právem autorským a o změně některý ch zákonu (autorský 
zákon), ve zněni pozdějších předpisu (dále jen ..autorský zákon"), je k těmto 
součástem plněni poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy.

Jedná-li se o tzv. firmware, který je součásti Posky tovatelem dodané a instalované 
kamery, posky tuje Poskytovatel Objednateli licenci v rozsahu potřebném 
k plnohodnotnému použili kamery v rámci MKS HMP. vždy však alespoň v rozsahu 
potřebném k naplněni účelu této Smlouvy. Účinnost této licence nastává okamžikem 
akceptace výsledku Služeb dle léto Smlouvy, která tzv firmware obsahuje.

Objednatel je oprávněn veškeré ostatní výstupy Služeb dle léto Smlouvy (vyjma tzv. 
firmware dle odst I2. 3 této Smlouvy) považované za autorské dilo ve smyslu 
autorského zákona (dále jen ..autorská díla") užívat dle níže uvedených podmínek

12.4.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti posky tnutí licence k autorskému 
dílu dle odst. 12.4.3 léto Smlouvy užíval loto autorské dilo k jakémukoliv účelu 
a v rozsahiL v jakém uzná za nezby tné, vhodné či přiměřené. Pro vy loučeni 
pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo 
v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu 
přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trváni 
majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dilu. Součásti licence 
je neomezené oprávněni Objednatele prováděl jakékoliv modifikace, úpravy, 
změny autorského díla tvořícího výsledky Služeb dle léto Smlouvy adie svého 
uváženi do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorský ch děl. zařazovat 
ho do děl souborných či do databází a pod . a to i prostřednictvím třetích osob. 
Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svoleni Poskytovatele oprávněn 
udělit třetí osobě podlicenci k užili autorského dila nebo svoje oprávněni k užiti 
autorského dila třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je posky lov ána 
jako neomezená nevýhradni. Objednatel není povinen licenci vy tížit.

12.4.2 V případě počítačových programu se licence vztahuje ve stejném rozsahu na 
autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné
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Poskytovatel poskytuje záruku že každá část výsledku Služeb dle této Smlouvy má 
ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména 
v Technické specifikaci, a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě 
nebo v souladu s touto Smlouvou. Dále Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku. Že 
pokud mají byl na základě Služeb integrace rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti 
MKS HMP, budou výsledné vlastnosti v souladu se zadáním Objednatele a MKS IIMP 
si zachová svoji použitelnost.

Poskytovatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části výsledku Služeb dle této 
Smlouvy od okamžiku její akceptace podobu 24 měsíců od akceptace výsledku Služeb 
dle této Smlouvy jako celku. Tato záruka se prodlužuje po každém rozšíření výsledku 
Služeb dle této Smlouvy realizovaném formou Služeb integrace či jiné úpravě 
funkčních vlastnosti MKS HMP provedené na základě Služeb integrace tak. že bude 
trvat až. do uplynutí 24 měsíců ode dne akceptace takového rozšířeni či úpravy 
provedené v rámci Služeb integrace.

materiál), a to i na případné další verze počítačových programu obsažených 
v MKS l IMP upravené na základě léto Smlouvy.

12.4.3 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům 
dle odst. 12.4.1 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává 
okamžikem akceptace výsledku Služeb dle léto Smlouvy, která příslušné 
autorské dílo obsahuje: do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užit 
v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti 
výsledku Služeb dle této Smlouvy'.

12.4.4 Uděleni licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá 
i po skončeni účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany 
výslovně jinak.

12.4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytováni Služeb dle léto 
Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautoru a 
nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to. že je 
Objednatel oprávněn vykonával majetková autorská práva k dílu spoluautoru 
lak. jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil 
Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jiné mu zásahu do dila spoluautoru. 
Cena Služeb dle této Smlouvy dle čl. 11 této Smlouvy je stanovena se 
zohledněním tohoto ustanoveni a Poskytovateli nevzniknou v případě 
vytvořeni díla spoluautoru Žádné nové nároky na odměnu

12.4.6 Poskytovatel je povinen postupoval lak. aby uděleni licence k autorskému dílu 
dle této Smlouvy včetně oprávněni udělil podlicenci a souvisejících oprávněni 
zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mil vliv na 
oprávněni udělená v rámci léto Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.

Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence (či podlicence) 
k autorským dílům je zahrnula v ceně Služeb dle léto Smlouvy. Poskytovatel je vždy 
povinen zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou a to bez. 
ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele 
majetkových práv k takovým autorským dilum
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Podobu poskytováni Paušálních Služeb budou veškeré záruční i mimozáruční vady 
MKS HMP řešeny plněním Poskytovatele poskytovaným v rámci těchto Paušálních 
Služeb, l im není dotčeno použili uvedených ustanoveni po skončení poskytováni 
Paušálních Služeb, loto ustanoveni se dále žádným způsobem nedotýká práv 
Objednatele z. v adného plněni.

Neni-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak, platí pro 
posky tování Paušálních Služeb tato prav idla:

13.4.1 Poskytovatel zahájí řešeni odstraněni vady kategorie A. tj. vady, která zcela 
nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání MKS HMP či jeho 
jednotlivého zařízení do 4 hodin pojejim nahlášeni, stim. Že vadu do 96 hodin 
od jejiho nahlášeni odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešeni.

13.4.2 Poskytovatel zahájí řešeni odstraněni vady kategorie B. tj. vady , která nebráni 
užíváni MKS HMP či jeho jednotlivého zařízeni, ale omezuje jeho provoz, 
maximálně do 48 hodin od jejího nahlášeni s lim. že vadu do 15 dnu od jejího 
nahlášeni odstraní nebo posky tne akceptovatelné náhradní řešeni.

13.4.3 Poskytovatel zahájí řešení odstraněni vady kategorie C. tj. vady, která neni 
vadou kategorie A ani B. maximálně do 7 dnu od jejiho nahlášeni s lim že 
termín odstraněni vady bude předmětem dohody Smluv nich stran, nepřekročí 
však dobu 30 dnu od jejího nahlášeni.

13.4.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B 
a náhradní řešeni vady kategorie B se považuje za nahlášenou v adu kategorie 
C. přičemž náhradní řešení vady je výjimečným postupem a Posky tovatel je 
povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit;

13.4.5 pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že ve stanovené Ihulě poskytnuté 
náhradní’ řešeni vady neni akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost 
Poskytovateli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní 
(vyšší) kategorie stim. že Poskytovatel je povinen tuto vadu odstranit 
v původně stanovené Ihulě.

Pro vy loučeni pochybnosti se uvádí, že Ihuty pro zahájeni řešeni odstranění vad a pro 
odstraněni vad dle jednotlivých kategorii jsou počítány v režimu 24x7. V případě, kdy 
Paušální Služby , již nejsou z důvodů ukončeni účinnosti Smlouvy či její části 
poskytovány , jsou Ihuty pro zahájeni řešeni odstraněni záručních vad a pro jejich 
samotné odstranění počítány dle výše uvedených kategorii a rov něž. v režimu 24x7.

Objednatel je oprávněn vady MKS IIMP nebo jiného výsledku Služeb dle této Smlouvy 
nahlásil Poskytovateli kdy koli bez ohledu na lo. kdy je zjistil. aniž by lim byla jeho 
práva ze záruky Či práv a z vad jakkoli dotčena.

Doba od xjistění vady do jejiho odstraněni se do trváni záruční doby nezapočítává.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jim poskytnuté Služby dle télo Smlouvy budou 
prosté právních vad a zavazuje se odškodnil v plné výši Objednatele v případě. Že třetí 
osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutých Služeb dle této Smlouvy. V případě, že by nárok třeti osoby vznikly 
v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatelem podle této Smlouvy, bez ohledu 
na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezeni 
užívání MKS HMP či jeho Části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a 
minimalizovat dopady takovéto situace, a lo bez dopadu na cenu za Služby sjednanou
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Oprávněné osoby dle čl I4 odst. I4.12 teto Smlouvv jsou oprávněny jménem 
Smluvních stran prováděl veškeré úkony v rámci akceplačních procedur dle této 
Smlouvy a připravoval dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schváleni osobám

Každá ze Smluvních síran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby budou zastupoval Smluvní stranu ve smluv nich, obchodních a 
technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
I4I.I osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést 

s druhou Smluvní stranou jednáni obchodního charakteru a měnit či rušit tuto 
Smlouvu a uzavírat k ni dodatky dle čl. 22 odst. 22.1 této Smlouvy: osoby 
oprávněné jednat v záležitostech smluv nich jsou oprávněny podávat 
Objednávky a potvrzovat Nabídky;

14.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou 
Smluvní stranou jednáni obchodního charakteru, jednat v rámci změnového 
řízení dle čl. X léto Smlouvy, jednal v rámci akceplačních procedur při 
předáváni a převzetí plnění dle čl. 9 léto Smlouvy, zejména podepisoval 
příslušné akceptačni. předávací Či jiné protokoly' dle této Smlouvy: osobv 
oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny podávat 
Objednávky, nejsou oprávněny-, potvrzovat Nabídky, měnit či rušil tuto 
Smlouvu ani k ni uzavírat dodatkv dle čl. 22 odst. 22.1. léto Smlouvv;

14.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést 
jednání technického charakteru, poskytoval stanoviska v technických otázkách 
a jednal jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňováni 
záruky podle čl. 13 Smlouvy: tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto 
Smlouvu měnil či rušil ani k ni uzavírat dodatky dle čl 22 odst. 22.1 této 
Smlouvv.

podle léto Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na 
náhradu škody’.
Posky tovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autoru k autorským dilum. která budou součásti plněni podle této 
Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence 
k autorským dílům podle čl. 12 léto Smlouvy , loto prohlášeni zahrnuje i laková práva, 
která by vytvořením autorského dila teprve vznikla.

13.10 Smluvní strany se dohodly. že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynuli záruční 
doby k výsledku Služeb dle této Smlouvy požádal Poskytovatele o posouzeni 
Objednatelem zamyšlené změny MKS HMP. Poskytovatel se vlakovém případě 
zavazuje bez. zbytečného odkladu posoudit zamy šlenou změnu MKS HMP z hlediska 
zachováni řádné funkčnosti ostatních součásti MKS HMP a MKS HMP jako celku a 
Objednatel se zavazuje uhradil Poskytovateli prokázané účelně vynaložené náklady 
takovéhoto posouzeni Pokud provede Objednatel změnu MKS HMP nad rámec 
posuzovaný Poskytovatelem, v rozporu s instrukcemi Poskytovatele a/nebo bez. 
předchozího posouzeni změny Poskytovatelem záruka za vady MKS HMP provedením 
změnv MKS HMP zaniká.
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Ochrana osobních údajů, kieréjsou zpracovávány dle léto Smlouvy, bude upravena 
smlouvou o zpracováni osobních údajů. Ve smlouvě o zpracování osobních údajů 
budou stanoveny povinnosti smluvních stran, bude stanoven předmět a doba trvání 
zpracování osobních údajů povaha a účel zpracování. typ osobních údajů a kategorie 
subjektu údajů. Smlouva o zpracováni osobních údajů bude uzavřena podle či. 28 odst. 
3 nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních 
údajů) a zákona č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisu.

Srním ní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocněni zástupce oprávněné osoby 
musí byt písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

oprávněným zavazovat Smluvní
zplnomocněným zástupcům
Oprávněné osoby dle čl. 14 odst 14.1.2 a 14.1.3 této Smlouvy nejsou zmocněny 
k jednáni, jež by nvělo za přímý následek změnu léto Smlouvy nebo jejího předmětu.
Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č 2 této Smlouvy a jejich role stanov i 
tato Smlouva.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni závazku z této Smlouvy:
16.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, kteié 

budou považovány za důvěrné (dále jen ..důvěrné informace").
16.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postaveni získal vědomou 

Činností druhé strany nebo i jejím opominutím přistup k důvěrným informacím 
druhé strany .

Smluvní strany se zavazuji, že žádná z nich nezpřístupni třetí osobě důvěrné informace, 
které při plněni této Smlouvy získala od druhé Smluv ni strany

Za třetí osoby podle odst. 16.2 této Smlouvy se nepovažuji:
zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení
orgány Smluvních stran a jejich členové.

ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Posky tovatele.
ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé 
Objednatele, a to i potenciální.

za předpokladu že se podílejí na plněni této Smlouvy nebo na plněni spojeném 
splněním dle léto Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 
tímto účelem a zpřístupněni důvěrných informaci je v rozsahu nezby tně nutném pro 
naplněni jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám 
v léto Smlouvě.

strany (statutárním orgánům), nebo jejich
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Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Posky tovateli se považují za důvěrné, 
neni-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se 
považuji za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele 
předem písemně upozornil a objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek 
důvěrnost těchto informaci zachovával. Pokud jsou důvěrné informace Posky tovatele 
poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souboru na elektronických 
nosičích dat (médiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost 
takového materiálu též. jejím vy značením alespoň na titulní stránce nebo přední straně 
média.

Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné 
pro plněni dle této Smlouvy, obsahovat osobni údaje, zavazuje se Poskytovatel 
zabezpečit splněni všech ohlašovacích povinnosti, které platná a účinná právní úprava 
vyžaduje a které mohou být dle platné a účinné právní úpravy splněny zpracovatelem 
osobních údajů, a obstaral předepsané souhlasy subjektu osobních údajů předaných ke 
zpracování, pokud jsou takové souhlasy dle platné a účinné právní úpravy v konkrétním 
případě vyžadovány.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a 
přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné 
úsilí, jako by se jednalo o její vlastni důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je 
nezbytný pro plnění léto Smlouvy, se obě strany zavazuji neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebuji by t seznámeni, aby 
mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazuji nepoužit důvěrné informace 
druhé strany jinak, než. za účelem plněni této Smlouvy

Bez ohledu na výše uvedená ustanoveni se veškeré informace vztahující se k předmětu 
této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace 
Objednatele a Poskytovatel je povinen ty to informace chránil v souladu s touto 
Smlouvou Poskytovatel při tom bere na vědomi, že povinnost ochrany těchto informaci 
podle tohoto článku se vztahuje pouze na Posky tovatele.
Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považuji veškerá data, která 
MKS IIVIP obsahuje, která do něj máji být. byla nebo budou Poskytovatelem, 
Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána Bez ohledu na 
ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány 
též. zdrojové kódy MKS HMP. jejichž poskytnutí třeli osobě by mohlo ohrozil 
bezpečnost dal Objednatele v MKS HMP. vyjma případu, kdy Objednatel dá 
Poskytovateli výslovný písemný souhlas se zveřejněním kódu nebo jejich části třetím 
osobám.

Bez ohledu na výše uvedená ustanoveni se za duvěnié nepovažuji informace, které:
16.10 I seslaly veřejně známy mi. aniž by jejich zveřejněním došlo k porušeni závazku 

přijímající Smluvní strany či právních předpisu.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovával povinnost mlčenlivosti a 
povinnost chránil důvěrné informace vy plývající z léto Smlouvy a též. z příslušných 
právních předpisu Smluvní strany se v léto souvislosti zavazuji poučit veškeré osoby, 
které se na jejich straně budou podílel na plněni léto Smlouvy. o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazuji vhodný m 
způsobem zajistil dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími sena plnění 
léto Smlouvy.
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Za důvěrné informace se ve smyslu odsi. 16.10.5. léto Smlouvy zejména nepovažují:
16.11.1 ustanoveni této Smlouvy včetně jejích příloh.

16.10.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 
Smluv nimi stranami uzavřené smlouvv o ochraně informaci.

16.10 3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímajíc i strana dospěje nezávisle 
a je to schopna doložil svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí 
stranv.

16.10.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takov ém nakládáni s informacemi.

16.10.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem 
včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné 
moci.

16.11.2 výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy v jednotlivém kalendářním roce. 
Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 
povinnost poruší kterákoliv zosob uvedených v odst. 16.3. léto Smlouvy, které daná 
Smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé Smluvní strany.
PoruŠí-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z. této Smlouvy ohledně ochrany 
důvěrných informaci, je povinen zaplatil Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- 
Kč za každé porušení takové povinnosti.
Ukončeni účinnosti léto Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanoveni tohoto 
článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez. omezeni i 
po ukončení účinnosti léto Smlouvy.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. 14 této Smlouvy, statutárních orgánu Smluvních stran, popř. 
jimi písemně pověřených pracovníku.
Všechna oznámeni mezi Smluvními stranami, která se vztahuji k této Smlouvě, nebo 
která mají bý t učiněna na základě této Smlouvy, musí bý t učiněna v písemné podobě a 
druhé straně doručena bud osobně nebo doporučeným dopisem či jmou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, 
není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnulo jinak. Nemá-li 
komunikace dle předchozí věty mil vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se 
též doručeni prostřednictvím e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č 2 této

Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracoval a předával si veškeré informace 
potřebné pro řádné plněni svých závazku Smluvní strany jsou povinny informoval 
druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plněni této Smlouvy

Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z. léto Smlouvy tak. aby 
nedocházelo k prodleni s plněním jednotlivých termínu a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazku.



Smlouvu o zajixtviií prout/usdiopiosti Mřstsk&o kamerového sy stému hlavního města Prahy

17.5

17.6

17.7

17 8

NÁHRADAŠKODY18.
IX I

1X2

IX.3

18 4

1X5

Stránka 23 z 29

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu 
finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisu

Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodiv, že prostřednictvím e- 
mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 
9 této Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem 
prostřednictvím datové schránky. Poskytovatel bere na vědomi, že dle zákona č. 
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu, vězněni 
pozdějších předpisu, je Objednatel povinen v zásadě doručovat veškerou 
korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, 
prostřednici vím datové schránky.

Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, muže být doručen buď 
v tištěné podobě, nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu
Smluvní strany se zavazuji, že v případě změny své poštovní adresy, nebo e-mailov é 
adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 5 
pracovních dnu.
Poskytovatel se zavazuje ve Ihutě 5 pracovních dnu ode dne doručení odůvodněné 
písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Posky tovatele dle čl. 14 odst. 
14.1. 2 a 14.1.3 této Smlouvy podílející se na plnění této Smlouvy, sniž Objednatel 
nebyl z jakéhokoliv důvodů spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající 
kvalifikací

Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných a 
účinných právních předpisu a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazuji k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
Posky tovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody. způsobené porušením této 
Smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, 
které mu v důsledku porušeni povinnosti Poskytovatele vzniknou na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu Či jiného státního orgánu
Žádná ze Smluv nich stran není povinna nahradil škodu, která vznikla v důsledků věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadáni, které obdržela od druhé Smluvní strany. 
V případě, že Objednatel poskytl Posky tovateli chybné zadání a Poskytovatel 
s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby dle léto Smlouvy s odbornou péčí mohl 
a měl chy bnost lakového zadání zjistil, smí se ustanoveni předchozí věty dovolával 
pouze v případě, že na chy bné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval 
na původním zadání.
Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinnosti vy plý vajících z této Smlouvy , brámla-li ji v jejich splněni některá z. překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smy slu §2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se zavazuji upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránici řádnému plněni léto 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji k vyvinuti maximálního úsilí k odvráceni 
a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
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Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadoval náhradu Škod}1 i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti. na kterou se vztahuje smluv ni pokuta či sleva z ceny, a to 
v celém rozsahu.

Smluvní strany se dohodiv; že omezuji právo na náhradu škod) , která muže při plněni 
této Smlouvy jedné Smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídajíc i 
150 % z. celkové ceny všech Služeb po celou dobu trváni této Smlouvy. Ustanoveni § 
2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno.
Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodil) kurs České národní bank) ke dni v zni ku 
škodv.

Smluvní stran) se dohodly, že:
v případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Paušální Služb) dle 
této Smlouvy nejsou Paušální Služb) poskytovány v souladu s Technickou 
specifikaci, má Objednatel nárok na slevu z.ceny ve výši 20 % cenv za 
poskytování dané Paušální Služb) po celou dobu Vyhodnocovacího období.
v připadě prodlení Poskytovatele s dokončením Služeb integrace podle 
jednotlivé Nabídky vzniká Objednateli nárok na slevu z.ceny Služeb integrace 
dle Nabídky ve výši 8.000,- KČ za každý i započat) den prodlení.

Smluvní stranv se dále dohodly. že:

v případě prodleni Poskytovatele s vyřešením vad) kategorie A alespoň 
poskvtnutím náhradního řešeni vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5.000.- Kč za každou i započatou hodinu prodleni;
v připadě prodleni Poskytovatele s vyřešením vad) kategorie B alespoň 
poskytnutím náhradního řešeni vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2.000.- Kč za každý i započatý den prodlení;
v připadě prodleni Poskytovatele s vyřešením vad) kategorie C alespoň 
poskytnutím náhradního řešeni vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodleni;

19.2.4 v připadě prodleni Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy, pojistky 
nebo pojistného certifikátu Objednateli ve Hnité dle čl. 10 očist. 10.7 této 
Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10. (XX).- Kč za 
každý i započatý den prodlení;
v připadě prodlení Posky tovatele s provedením aktualizace Dokumentace 
v termínech stanovených dle čl. lOodsl. 10.9 léto Smlouvy vzniká Objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý i započatý den prodleni;
v případě prodlení Poskytovatele s vy pracováním Exilového plánu nebo 
v připadě prodlení s poskv tnutím plněni nezbytných k jeho realizaci do 
I měsíce od doručeni požadavku Objednatele dle čl. 7 odst. 7.2 této Smlouvy 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.(XX),- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

19.2.7 v připadě porušení povinnosti Poskytovatele poskytoval plnění dle léto 
Smlouvy nebo poskytovat Služb) dle léto Smlouvy s využitím poddodavalelu
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Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankci odstoupil od této Smlouvy v případě:
20.3.1 prodlení Poskytovatele s předáním výsledku Služeb integrace po dobu delší než

15 pracovních dnu oproti termínu plněni stanovenému ve Smlouvě nebo na 
základě této Smlouvy, pokud Poskxlovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících duvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisu do této Smlouvy a všech jejich jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souboru tvořících v souhrnu Smlouv u). oběma Smluv nimi stranami

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisu, a 
uzavírá se na dobu určitou v trvání 36 měsíců od zahájení poskytováni Paušálních 
Služeb.

uvedených v Příloze Č. 3 léto Smlouvy dle čl. 3 odst. 3.6 této Smlouvy vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10,000.- Kč za každé jednotlivé 
porušeni takovéto povinnosti.

19.2.8 v připadě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou 
Zprávu nejpozději do 10 dni od ukončeni daného Vyhodnocovacího obdobi, 
dle čl. 5 odst. 5.6 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluv ni pokutu ve 
výši 1.000.- Kč za každé jednotlivé porušeni takovéto povinnosti:

19.2.9 V připadě. Že Poskytovatel poruší svoji povinnost reagoval na požadavek 
Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle 
čl. 10 odst. 10. 10 či 10.11 této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnu ode 
dne doručení takovéhoto požadavku, je Objednatel oprávněn po něm požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý i započatý den prodleni s plněním 
této smluvní povinnosti:

19.2.10 v připadě porušeni povinnosti Poskytovatele zřídit Monitoring ve Ihulě dle čl. 
5 odst 5.4 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5.000.- Kč za každý i započatý den prodleni; a

19.2.11 v připadě porušeni povinnosti Poskytovatele dodržel veškeré záruky 
o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů dle čl. 15 télo 
Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000.- Kč za každý jednotlivý případ lakového porušeni. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani 
povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav.

Smluvní pokutv a/nebo úroky z prodleni jsou splatné 30. den ode dne doručeni písemné 
výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě pov mnou Smluv ni stranou, neni-h ve 
výzvě uvedena Ihuta delší. Slevy z. cenyje Poskytovatel povinen zohlednil při fakturaci, 
nestane-li se tak. je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou 
obdobně jako v připadě smluvní pokut} .
Není-li dále stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvní pokut} nezbavuje 
povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
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přiměřené Ihutě. kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke 
splněni povinnosti. přičemž tato Ihuta nesmi být kratší než 10 pracovních dnu 
od doručeni takovéto výzvy.

20.3.2 že Poskytovatel po/byde licenci dle čl. 10 odst. 10.6 této Smlouvy, pokud 
Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené Ihutě, kterou mu 
ktomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 
tato Ihuta nesmí být kratší než 10 pracovních dnu od doručeni takovéto výzvy.

20.3.3 nedodrženi sledovaných parametru SLA u Paušálních Služeb majících za 
následek slevu ze čtvrtletní ceny Paušálních Služeb ve výši nejméně 20 %; 
dosaženi výše slevy z ceny se pro účely odstoupeni dle tohoto ustanoveni 
Smlouvy vyhodnotí za posledni 3 měsíce.

20.3.4 že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplaceni by měl Objednatel dle 
této Smlouvy nárok, dosáhne výše čtvrtletní ceny za poskytování Paušálních 
Služeb.

20.3.5 trváni závady kategorie A. B nebo C po dobu delši než je trojnásobek sjednané 
maximální doby pro její odstraněni.

20.3.6 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací či osobních údajů dle této 
Smlouvy ze strany Posky tovatele.

Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupil od této Smlouvy, pokud:

20.4.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plněni 
této Smlouvy;

20.4.2 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Posky tovatel sám podá 
dlužnicky návrh na zahájení msolvenčního řízeni.

20.4.3 Poskytovatel vstoupí do likvidace: nebo

20.4.4 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stiháni pro trestný čin podle zákona č. 
418/2011 Sb . o trestní odpovědnosti právnických osob, ve zněni pozdějších 
předpisu.

Posky tovatel je oprávněn odstoupit od léto Smlouvy v případě prodleni Objednatele se 
zaplacením jakékoliv splatné částky dle léto Smlouvy |x> dobu delši než. 60 (biu. pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené Ihutě. kterou mu k tomu 
Posky tovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž lato Hnila nesmi 
být kratší než 15 pracovních dnu od doručení takovéto výzvy.

Účinky odstoupeni od Smlouvy nastávají (biem doručeni písemného oznámení 
o odstoupeni druhé Smluvní straně.

Po uplynutí 9 měsíců po nabytí účinnosti léto Smlouvy je Objednatel oprávněn tuto 
Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a los výpovědní dobou 3 měsíců ode 
dne doručeni písemné výpovědi Poskytovateli, které počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpov ědi.

Výpověď dle odst. 20.7 této Smlouvy muže být i částečná a Objednatel muže Smlouvu 
vypovídal ve vztahu k jakékoli části plnění Poskytovatele.

Ukončením účinnosti léto Smlouvy nejsou dotčena ustanoveni Smlouvy týkající 
se licenci, záruk, práv z vady, povinnosti nahradil škodu a povinnosti hradil smluvní
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Technická specifikace 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodav atelu 
Cena

Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupraveně se řídi 
občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporu 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporu 
o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešeni nejprve smírně prostřednictvím 
jednáni oprávněných osob nebo pověřených zástupců Tím není dotčeno právo 
Smluv nich stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

V souladu s § 43 zákona č 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších 
předpisu, tímto hlavni město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada 
hlavnílio města Prahv usnesenímč. 2881 ze dne 14.12.2020.

pokut}, ustanovení o ochraně informaci a osobních údajů, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povah} vyplývá, že mají trvat i po zámku účinnosti této Smlouvy.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních strano předmětu léto Smlouvy. 
Tuto Smlouvu je možné měnil pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními 
platnými a účinnými právními předpis} a podepsanýchosobami zastupujícími Smluvní 
strany, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
Veškerá práv a a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na práv ni nástupce Smluv nich stran.
Posk}tovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla lato Smlouva uveřejněna v Centrální 
evidenci smluv (CES). vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná Dále 
Poskytovatel prohlašuje. Že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svoleni 
sjejich uveřejněním.
Smluvní stran} výslovně sjednávají Že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisu zajistí Objednatel, tj. hl. m. Praha.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tylo příloh} :
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Objednatel Poskytovatel

V Pra/e V Praze

Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Tomáš Jílek

předseda představ enstva
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své platné uznávané elektronické podpisy ve 
smyslu platných a účinných právních předpisů.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Tomáš Novotný 

místopředseda představ enstv a

Mgr. Jiří Károly 

ředitel odboru informatické infrastruktury 
MHMP
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(Dle Přílohy č. 5 Zadávací dokumentace k veřejně zakázce ev. č. Z2018-006913. 
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Příloha č. 1 Smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
„Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti

Městského kamerového systému hl. m. Prahy"

ZADAVATEL:

Hlavní město Praha

odbor: informatické infrastruktury

se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

PRA HA 
PRA GUE
PRA GA
PRA G



I. průvodní zpráva

1.) VŠEOBECNÁ ČÁST

IDENTil IKAČNÍ ÚDAJE

Akce Mčstskx kamerovx svstem hl. m. Prah v

Místo u/.cmí hlav tú ho města Prah\

Zadavatel:

mlrastruktinv

1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY

1.3.1 Zakladni informace o MKS
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dne Jo. I. 2o17 a následného usneseni Zastupitelstva HMPč. 2o/5 l ze dne 20. |O. 2016 bvla schválená 

..Koncepce rozvoje a zajištěni provozu Městského kamerového svstemu hlavního města Prah v na obdobi 

10 let**.

Městskx kamero v v svstem hlavního města Prali v je budován od roku 1997 jednot h\ v mi mčstskvmi 

částmi jako nástroj pro zajištěni bezpečnosti 11 a územ i hlavni ho města Prahy Rozvoj s> Stému MKS 

zahrnuje va stavbu kamerowch stanovíšt. monitorovacích a klicntskvch pracovišt. prcnosovvch tras, 

samostatně bezpečnostní ethemerově šitě a infrastruktur} . Od roku 2000 na základě usneseni Rad> HMP 

c. 1032 ze dne 5. 9. 2000 bvla schválená ..Koncepce Městského kamerového s\ sternu hlavního mésta 

Prahv*. kten b\ I jako metropolitní svstěm schopen poskvtovat službv policejním organum s působnosti 

nejen ve vvmezenvch částech HMP. ale i policejním orgánům s celoměstskou působnosti a byl 

nápomocen neien složkám Integrovaného záchranného s\ sternu, ale také složkám Záchranného 

bezpečnostního sv sternu. Koordinaci a financováni v vstav bv převzalo HMP.

Na základě usneseni Radv HMP c. 479 ze dne V 3. 2() 16 revokov aného usnesením Rad\ HMP č I 7 ze

podkladv výrobců zařízeni, které jsou uvedenv dále v textu, 

základní ČSN. které isou uvedenv v textu 

související ČSN. kterejsou uvedenv v textu.

1.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Všeobecná část Technické specifikace (dále jen ..TS *) stanoví pozadavkv na dodávku služeb spoči vajici 

v zaústění trvalého dohledu nad provozem Městského kamerového svstému hl. m. Prahv (dále ion 

...VI KS“). preventivní íidržbv. odstraňováni vad a poruch, integrace instalovanvch kamer včetně 

poskytovaní poffebnvch licencí Dále tato TS stanoví pozadavkv na zabezpečování správ v 

nadstavbového SW ECCs a pozadavkv na činnosti spoicné s ukončením poskvtování služeb.

Hl město Praha. Mariánské nam 2/2. 110 Ol. Praha I. odbor informatické



♦ Do sx stému MKS bv la prov edcna integrace usckov v ch měření rv chlosti.

Rok 2OQK:

V i finalizace klíčových seňoru MKS.

V x tvoření centrálního datového úložiště MKS.

Kok 2010

Rok 2011

Rok 2015

Rok 2017

Rok 20IX
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♦ Integrovaný s\ stém městské policie (dále icn ..ISMP**) v x uživ a inliastrukturx MKS

• Integrace do informačního svstčimi zdravotní záchranně službx (dále jen . 1SZZS”)

• Vx budovaní kamerového a záznamového sx sternu dopravního podmku hlavního města 

Prahx (dále jen „DP ) po vzoru MKS a jeho následná integrace do systému MKS.

• Vv budov ani centrálního datového úložiště MKS do prostor Datového centra Chodovce

• Postupná digitalizace sítě MKS (obměna analogov vch kamer za IP včetně souvisejicich 

prvku)

• Integrace kamer z autobusového nad razí Praha Florenc

♦ MKS je určen jako hlasní kamerové bezpečnostní systém. všechny další městské 

sx stem v (DP. TSK. atd.) budou nadalo budovanv a rozšiřován v po jeho vzoru a mohou 

vvužívat |cho infrastruktur.

♦ Integrace kamer 

sxstcmu MKS

♦ Integrace kamerov čho sx sternu městské časti Prahx X . Bezpečna osmička** do systému

MKS

z kamerového komplexu Rlanka á dalších tunelových staveb do

• Integrace nox vch platforem pro záznam a nadstavbové SW.

• Úprava stávajících sxv a platforem v závislosti na změnu náxaznvch informačních 

a bezpečnostních $vstému

• Instalace nox e generace multifokalnich kamer s velmi vvsokxm rozlišením

Důležité milníky vývoje MKS:

Kok 2007:

♦ Digitalizace a integrace kamerového sx sternu Technické sprav\ komunikaci hl. m. 

Prahv. a s. (dále icn .TSK”) do svslému MKS.

♦ Operační program doprava (dále jen .OPD)** v v užívá infrastrukturu MKS. jedna se 

o přenos obrazu detekčních a přchlcdovvch kamer, řízení dopravv svctclnvch 

signalizačních zařízení (dále jen . SSZ**) a křižovatek.



Rok 2o IV

• Integrace kamer z hlavního nádraží
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Zdravotnická záchranná služba hl. tu Prah\ (dále ien ZZS).

Hasičský záchrannv sbor hl ni. Prahv (dále jen HZS).

Bezpečnostní složkv Záchranného bezpečnostního svstému (dále ien ,.ZBS**).

Správ a služeb HMP.

Technická sprav a komunikaci hl. in. Prahv. a.s..

Dopravní podnik hl. m. Prahv. akciová společnost, 

vvbranč městské části (dalc jen ..MČ").

Pražské vodovodv a kanalizace a další.

Kamcrovv svstem HMP ie budován iako tec hniek' otevřen v metro polit ní svslern za ložen v na jednotné 

platformě Gcutebiíick Tato platforma je otevřena pro integraci kamer od dalších provozovatelů 

kamerových svstému. Hlav nim účelem ie monitorování veřejného prostranství s cílem zvvšíl bezpečnost 

občanu a návštěvníku hlavního města Prahv. Dále bv la vvbudovana pro potřebv uživatelů MKS jednotná 

graiicka nadstavba s mapovými podklady na platformě ArcgGis Esri. Obrazová data, sou poskytována 

klientům MKS dle stanovených prav a priorit určených provozovatelem svsternu Mezi klícnlv MKS 

patří převážné bezpečnostní složkv. zejména:

• Policie ČR (dále jen PGR).

• Městská policie HMP.

Zdrojem obrazového signálu v metropolitním kamerovém svstému jsou analogové nebo IP kamvrv. 

Obraz z kamer je veden komunikačními optickvmi a radiovvmi trasami přes svatem sdružovacích bodu 

(dále jen . SB**) v žd\ do místně příslušné budov v Obvodního ředitelství Policie ČR. která plní funkcí 

primárních monitorovacích pracovišt. Dále je obraz distribuován do dalších monitorovacích pracovisl 

PČR. Městské pohcic. ZZS. HZS a operační středisko oddělení krizového řízení, která plní funkcí 

supcrvizora. Do svstému MKS ic pnpoicno přibližné 100 klientu.

Na těchto základních bodech isou v vtvořcnv vedle primárních monitorovacích pracovišť i operativní 

datová íi loží sté pro záznam a distribuci obrazu (dále jen . ODl?) Kamerv isou veden v šití MKS přímo 

do ODU a odtud je živý obraz nebo záznam k dispozici vybraným klientům

Svstém MKS se skládá z rad' hardwarových (HW) zařízeni pracujících na analogovém i digitálním 

|1 rí nc i pu. Natec hto září ze n leh i c i n stalov ána řada so fhvaivi v v c h (S \V) |1 rodu kt u.



ZJEDNODUŠÍ NÉ SCHÉMA STRUKTURY MÉSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU HMP

mjhi

ÍFFF-FF
MAnW e>(»u«r

UKHUZ.UIMM*

Ke dni 30. 9. 2020 byla zabezpečována nepřetržitá provozuschopnost:
• 1196 bezpečnostních kamer

• 103 monitorovacích pracovišť

633 sdružovacích bodů

1.3.2 KAMERY A KAMEROVÁ STANOVIŠTĚ MKS

Zdrojem k zachyceni obrazového signálu jsou použit} analogově nebo IP (digitální) kamery. Kamerové
stanoviště je složeno z jednoho nebo více zdrojů (kamer). Tato kamerová stanoviště jsou osazena buď
pevnou kamerou (stacionární) nebo otočnou (typu Dome. PTZ s rotátory) anebo také kombinaci obou
typu.
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Umístěn i kamer a kamerových stanovišť MKS

Pro uch\cení kamer a technologických skříni na KS v sx sternu MKS se používají originální držák v. 

které i soli přímo uvedené od v < robce jako příslušenství kvvbranemu expu kamen a skříně. anebo 

držáky ověřených vxrobcu dle požadavku na uch)Cení k nosně konstrukci: nástěnné držáky, sloupové 

držák\. rohov č držakx. střešní (parapetní) dižakv. trubkové držakx a podhledové držákx.

Kamcrv umístěné na KS jsou xždx od renomovaných v v rob cli a splňuji přísná kriteria naspolehlixx 

provoz v riiznvch Světelných, klimatických 1 mechanických požadavku S vhledem na místa instalace, 

které mí isou:
Sloupv:

• Sloupy světelné signalizace (\ majetku hlavního města Prahy, ve spraxě TSK HMP)

• CD (v iTuiictku Ccskvch drah)

• VO (\ m aj etk u h I ax 11111 o i ně sta Prah \)

• DP (v majetku hlavního města Prahv. ve spraxě jednotky dopravních cest tramvaje)

Kamerové stanov istč MKS (dále jen ..KS**) je xždx navrženo x souladu s klimatickými i mechanickými 

požadaxkx místa instalace jeho jednotí iwch kvmponenlu Prvkx sxstému, instalované ve vnéišich 

) vnitřních prostorách a svxm provedením v v hov ují prostředí, ve kterém jsou instalovány. Při návrhu 

systému na KS je kladen důraz na mechanickou odolnost a vlastnosti komponentu. Vlastnosti kamer 
Splňuj! přísné požadavky na spolehlivý provoz v ruznvch světelných a klimatických podmínkách Prvkv 

sxsternu KS jsou instalovány tak. abx bvla maximálně ztížena možnost nepovolenu manipulace 

S kamerou a lim i změny snímané scenv. jakož 1 poškozeni či odcizeni jednotlivých komponentu KS 

v úct né kabelažc.



Sedlové i rovnu střech v. střešní nastav bv. v vlaho ve a odvčtrávací šach Iv. balkón v. zábradlí

rohu nebo rovné), podhledové konstrukce (DP .Metro)

Zmisobv naoaicni a ieiich zálohováni:

Distributor elektrické energie, obvvkle PRE as samostatný měřen v odbor KS MKS.
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Atvpieké:

• Vlajkové a reklamní stožan. konstrukce mvtnvch bran (Jižní spojka. Podolské nábřeží atd). 

přechodové lávky. konstrukce zastřešení zastávek ČSAD, tunely, komunikační podjezdy ale 

i na ochozu fotbal o weh stadionu atd

Slaboproudé rozvody KS MKS

Slaboproudé rozvody na kameroweh stanovištích MKS v rozhraní kamera (kamciv) a technologická 

skříň MKS jsou vv hradně metalické (kabel v koaxiální a kabel v U IP). uložené buď v ohebnvch tni bk ach 

FXP (vysoká mechanická odolnost i odolnost prou chemickým látkám) pod a na omítce anebo v PVC 

záklopnich lištách, vviimccnc pomoci závěsného vedeni:

• Koaxiální kabelv isou ukončenv obvvklc konektorem BNC (Bavonct Nut Couplcr) nebo K - 

konektorem.

• Datově kabely VTPócatjsou ukončenv konektorem RJ-45 (KPKC) nebo datovými svorkami. 

Obraz z kamer a data pro poloh o v ani otočnvch kamer z KS MKS jsou vedena komunikačními 

Opticky mi. radiovými nebo metalickými trasami přes svstém propojovacích uzlu šitě (sdruzovacích 

bodu) nebo přímo do místné příslušné budov v Obvodního ředitelství Policie CR.

• Kamerové sloupy (v majetku HMP nebo MČ)

Budov v:

• Pod ru ž n v cl ck tro m ě r - i ně íei i ý odbé r cl. en e rg ie 2 3 0 V ze sláv aj i ci h o ■ ně ře> i e ho od bé ru obi e k tu. 

umístěn v samostatné anebo na DIN’ lištu ve skříni MKS. podružné pšténí 23UV ve skříni MKS.

• Stávající měřené odběr (objektové elektroměr, světelná sil'sloupu VO) - odběr cl. energie 23OV 

ze stávajiciho okruhu objektu, smlouva/dohoda $ majitelem objektu.

• N áh radn í napá| cc í zd roj 11 PS - p ro l okal itv be z možnost i zaj i stě n i t rvaléh o napaj en i 2 3 0 V (n ap ř. 

sloup VO - vybaven pouze režimem napájeni pro 110011 i osvětleni)

Instalace KS včetně zařízení bvla a jsou budovaná v souladu s predpisv. normami ČSN a katalogy 

platnými v dobé |c.|ího zpracovaní.

ochozu, parapetv. fasadv (umístěni na 

atd.

Základní napáječi zdroj (zdroj energie) na KS MKS

Technické parametr* a požadavky na provedení napaicní 23()V kamerového stanoví sté' MKS se dají 

rozdělit na 4 zpusobv. které jsou popsánv níže, dle konkrétní možnosti pn wběru místa a lokalín 

umístění kamerového stanoviště Rozhraním je technologická skříň MKS (Ana 32. Rack atd.) KS. ve 

které isou ukončenv optické nebo metalické kabelv pro přenos videa a tele met ne mezi kamerou a prvkv 

ínfiastruktiirv MKS ve skříni.



B.

C

D

Tclemetrie - datow kabel twist UTP Cat?o

o

o
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Ke dm 30 9 2020 bxla zabezpečována nepřetržitá provozuschopnost u 633 sdružo vacích bodu.

Typy propojení

Tvp propojeni aktivních prvku pro přenos obrazových dat a tel on e tne používané v sternu MKS ic 

analogoxé nebo digitální, adie zxolené technologie přenosu muže bxt pomoci metalického, optického 

nebo radiového propojeni.

Analoeoxě nronoieni

Instalace na kamcrovveh stanovištích svstemu MKS včetně zařízení bvla a isou budovami v souladu 

s předpise, normami (* SY akatalogv platnxmi v době jejího zpracováni.

1.3.3 SDRUŽOVACÍ BODY MKS

Pro přenos obrazovveh datjev analogovénormč PAI. (Phase Altcmatmg Tmu - Střídán í fáze po řádcích) 

s v vstupním napětím iVpp. pro přenos tclemetrie je na sériovém rozhraní tvp RS 232. 

RS 422

♦ Metalické propojení

? Obraz koaxiální kabel 75Q ukončené BYC konektorem.

• Optické pro pojem:

Analogovo signál obrazu i tclemetrie je mezi optickxmi prevodnikv přenášen společné 

pomoci optického v lákna

Radiové propojení:

Analogový signál obrazu a tclemetrie je mezi převodnikx MKS přenášen pomocí 

radioxvch pojítek (pOniMO-pOint) Obraz je přenášen \C volném pásmu líiGHz

na sériovém

Sdružovací bodv šitě MKS (dále ..SB MKS") jsou bodv určenc pro propojeni technologii zachvcení 

obrazu a technologii pro zpracovaní obrazu To znamená, ž.c SB MKS jsou místem Ixz.ického rozhraní, 

kde bez ohledu na tvp potíži (vch přenošen vch médii nebo prvku, dochází k propojováni v vše zmincnvch 

pfcnosoxxch technologu.

Vlastni rozhraní ic umístěno v technologické skříni racku MKS. která je v v baven a trval v m napálením 

a v případě nutnosti i chlazením. Technologicko skříně se umístni i v prostorách, které odpovídají svou 

charakteristikou a možnostem pro provoz podobných zařízeni (seiverovnv. technické místnosti, 

místnosti optickvch zařízeni. atd.) SB sile MKS isou naxržcnx s možnosti rozpoi ování nebo nav ví ován i 

technologie ethemetove sítě MKS.

SB MKS .jsou /. hlediska integrací kamer rozděleny do následujících kategorii:

A SB. ve kterém jsou integrováiiv maximálně -Ikamerv

SB. ve kterém je integrováno 5-10 kamer

SB. \e kteicm je imegroxano 11 a více kamer

SB. ve kterém se nacházeli sen erv a hlas ni siiox e pn kv svstemu MKS
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Z pohledu roli a rozsahu poskv tovanvch služeb MKS jsou členěn v na následující dva základní tvpv 

monitorovacích ptacov isi*. a to $ "Celoměstskou“ a "Obvodní" působností:

Monitorovací práčovi šle s celoměstskou působnosti

• Tato pracoviště mají právo přistujiovat k obrazu všech kamer svstěmu MKS. Dopravního 

podniku HMP. Technické správ v komunikaci I IMPa MČ bez omezení

Monitorovací práčovi šle s obvodní působností:

• S táv ai ic i mě rcn v od ber (obj c klov v c I c kt roní cr. své tc I na s i t s lou p u V O) • od bé r c l. c ncig i c 2 3 0 V 

ze stávajícího okruhu objektu, smlouva/dohoda s majitelem objektu.

Instalace SB MKS včetně zařízeni bvlaajsou budovaná v souladu s předpisy. normami CSN a katalog 

plalnvmi v době ici i ho zpracováni.

1.3.4 monitorovací pracoviště mks

v souladu s požadavkv ČTL1. tc leme tne v pásmu MKS 4<K)MHz. K při pojeni slouží 

konektory BNC. KJ 45 (XPXC). hC konektor nebo senový pon.

Datové oroooiení

Pro přenos obrazových dat i tc lome tne slouží dalova sít tvpu Elhcmcl na protokolu TCP/IP

• Metalicke propojeni:

:> Obraz i tclcmctrie -datové kabel twist UTP ukončený konektorem RJ45 (SPSC)

• Opti ckě pro poj c n i

■: IP signál obrazu i tclcmctrie je mezi optickými převodníky přenášen společné pomoci 

optického vlákna

• Radiové propojeni:

■: IP signál obrazu i tclcmctrie je mezí prevodníkv MKS přenášen společné pomoci 

radiových poiitck (pomt-to-pomt) ve volnem pásmu 10GHz v souladu s požadavkv 

CTU K připojeni slouží konektory RJ 45 (KPKC)

Základní napájecí zdroj (zdroj energie) na SB MKS

Technické parametre u požadavkv na provedeni napájení 230V SB MKS se dap rozdělil na 3 zpusobv. 

ktcíc jsou popsanv níže, dle konkrétní možností při výběru místa a lokalíh umístění SB MKS. 

Rozhraním je technologická skříň MKS (Ana 32. datové rozvaděč atd.). SB MKS. ve které jsou 

ukončeny optické nebo metalické kabel v pro přenos videa a tclcmctrie mezi prvkv infrastruktury MKS. 

Zpusobv nanaiení:

Distributor elektrické energie, obwklc PRF as - samostatný měřený odběr KS MKS

Podružil v elektroměr měřen v odběr el. energie 23OV ze stavujícího měřeného odběru objektu, 

umístěni samostatně anebo na DIN lištu ve skříni MKS. podružně jištěni 230V ve skříní MKS

Monitorovací pracoviště svstěmu MKS (dále icn ..MP MKS") isou umístěna na práčovi šlích klientu 

s\sternu MKS. Dislokace MP MKS je volena s ohledem na organizační členěni složek jednotlivých 

klientu MKS
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MP MKS s přístupem k obrazu /.c všech kamer MKS $ možnosti lepch ov ladání a bez možnosti 

ukládáni obrazu z těchto kamer

MP MKS s přístupem k obrazu ze všech kamer MKS bez možnost) jepeh ovládání a ukládání 

obrazu z těchto kamer.

MP MKS somezenvm pravém přístupu k obrazu kamer MKS pouze stanovené městské časti

HMP. na kteivch uživatel tohoto monitorovacího pracoviště zajišťuje wkon. s možností

Ovládání těchto kamer, ale bez možnosti ukládání obrazu z těchto kamer

Po digitalizaci |C obraz z kanící' ;1 jejich ovládáni zaústěno prostředních ím stávající datově síti všem 

klientům MKS. Klient) MKS (monitorovací a operační pracoviště) jsou rozdělen) do několika logickvch 

skupin podle způsobu a účelu v\ užívaní sv stem li MKS. Někteří klienti obsahuji rozhraní vlastních 

systému organizace přímo v rámci grafické nadstavby MKS. Jedná se především o Informační systém

• Tato pracoviště maií právo přístupu omezené, a to pouze ke kameram MKS. TSK a DP 

z příděle ne mostské časti HMP.

Oprávnění pracovišť v $v$tému MKS:

Přidělené oprávnění icdnotlivveh pracovišť k přístupu k svstému MKS se 

provozovatele svstěmu. Oprávnění k přístupu do sv sternu MKS lze rozdělit dle těchto základních

MP MKS isou vv bavena slandartmm) di speče rakvím stol v operátoru a monitorovou nebo projekční 

technikou. Tato jednotlivá monitorovací pracoviště jsou v v bavena SW a HW prostřed kv v rozsahu 

povolenvch funkcí pro volbu a ukládáni zvoleného obrazu. Mezi HW prostrcdkv patři zobrazovací 

zařízeni LCD momtorv. LCD projektore, plazmové televizore nebo svslemv zpětně projekce. V šechu v 

zařízení jsou přizpůsobené k provozu 24/7 Dále pracox ištč obsahuji ovladači jovstick s klávesnicí pro 

volbu a ovládáni KS MKS a klientské Stanice (PC) v konfiguraci prav klienta. Klientské Stanice jsou 

v v baven v SW pro v v hledaní a uložení zvoleného obrazu, ale ) ruznvm nadstav bowm SW. Přidělenému 

rozsahu povolenvch funkcí a rozsahu služeb odpovídá i technické v v bavení monitorovacích pracovišť. 

Rozsah povolených SW a HW funkcí a služeb Se řídí interní směrnicí provozovatele svstému MKS. 

Ke dm 3o. 9. 2020 bvla zabezpečovaná nepřetržitá pro v ozuschopnosl u 103 monitorovací pracox išt.

parametru:

• MP MKS bez omezení práv přístupu k žněmu obrazu ze všech kamer MKS včetně možnosti 

jcuch ovládáni a ukládání Tvto pracoviště mají právo přistupovat k obrazu /.kamerového 

sv sternu Dopravního podniku HMP. Technické správ v komunikací HMP a MC

• MP MKS s omezenvm právem přístupu k obrazu a ovládání kamer MKS pouze stanovené 

městské časti HMP. na ktcivch uživatel tohoto monitorovacího pracoviště zajišťuje wkon. 

s možností ukládání obrazu z těchto kamer.
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Speciální klienti MKS
Součásti aplikačního jádra MKS jsou speciální klienti, kteří jsou provozováni ve veřejných sítích 
voláním služeb aplikačního jádra MKS přes bezpečnostní přístupovou vrstvu systému. Ty to klienti jsou 
vyvinuti pro různá prostředí a operační systémy, připadne mobilní technologie. Každý speciální klient 
je provozován výhradně v bezpečnostní datové šiti MKS prostřednictvím demilitarizované zóny a tím 
je zabezpečen, aby nedošlo k zneužiti dat v sy stému
Offlinc klient MKS:

Městské policie (ISMP). Informační systém kozového řízeni (ISKŘ) a Informační sy stém zdravotnické 
záchranné služby (ISZZS).

Klient monitorovacího pracoviště MKS je určeny pro provoz na zařízeních typu notebook ve veřejných 
šitích. Tento klient umožňuje všechny funkcionality klienta MKS s výjimkou živého obrazu kamer.

Klienti MKS jsou rozděleni podle způsobů přístupu ke službám MKS do těchto kategorii - skupin:
• Klienti MKS na monitorovacích pracovištích OŘ PÓR a odděleni technického zabezpečeni 

bezpečnostního sy stému a odděleni krizového managementu HMP
• Klienti MKS na ostatních monitorovacích pracovištích organizaci a složek Záchranného 

bezpečnostního sboru (dále jen "ZBS") v hl m Praze.
• Klienti MKS na operačních střediscích MP HMP.
• Klienti MKS na operačních střediscích v šiti MP s integrovaným rozhraním ISMP HMP.
• Klienti MKS s integrovaným rozhraním ISKŘ HMP.

• Klienti MKS s integrovaným rozhraním ISZZS HMP.

• Klienti TSK.

■

'' v?

A _
------- ............. -

v /



MP IIMP (kamcrow svsténi a funkčnost monitorovacích středisek).

Stranka 12 z 30

Infrastrukturou MKS se rozum i autonomní bezpečnostní ethemetová sít' MKS. včetně vše aktivních 

a pasivních pivku, bezpečnostní a přístupová vrstva. distribuční visu a. sw nadstav b\. zaztiamova 

a integrační vrstva Do vvic uvcdenécli vrstev spadá polřebnv HW í SW. Xčkleré prvkv sile jsou vsak 

v majetku třetích stran jakoie ISK. MČ Praha l. MČ Praha X a další. Steine tak síť kamer I SK je závislá 

na infrastruktuíc MKS

DP HMP (funkčnost vvbranéch monitorovacích pracovišt kamerového svátému).

SS HMP (kamej o v v svstěm a s v stem odtahoxvch parkovišť).

Protože ic MKS bran tako hlavni kamerové bezpečnostní svslěm. je jeho autonomní bezpečnostní 

infrastruktura používaná dalšími bezpečnostními, informačními a okolními svstemv na území HMP. 

Jedna se o následující systémy:

• TSK HMP (kamero w svslěm. dotek ion a analvtíka řízení doprav \. přenos dal ze všech 

tunelovvch staveb, funkčnost Hlavni Dopravní Řídící Ustrednv a monitorovacích středisek 

tunelovvch staveb a pozemních komunikaci, říze ní doprav v).

Pražské Vodovodv a Kanalizace (monitorovací pracoviště).

Policie ČR (monitorovací pracoviště Speciálních složek).

ISKR (monitorovací pracoviště a pracoviště* krizového managementu).

Rczpečnostni svstein IIMP.

ISMP (monitorovací pracoviště a aplikační svv).

Mobilní klient sv sternu pro provoz na mobilních zlí řízeních tepu Tablet. SmarlPhonc apod. Tento klient 

ie tzv. tenké. t|. jedná se owebovou aplikaci, ke které se pnpo|Li|C uživatel současné s icho autentifikací 

a autorizaci. Dik v nav ržene architektuře, technologii je možné provozovat na široké paletě zařízení bez 

nutnosti instalaci, klicnlskvch aktualizaci apod.

1.3.6 INFRASTRUKTURA SÍTĚ MKS

v tomto klientu

• OPD (obraz Z detektoru a analvtika řízem doprav V. data ze Svčtelnvch Signalizačních Zařízeni 

do Oblastních Dopravních Řídicích ústředen).

• tunelové komplex Blanka (kamerovv svstěm včetnč návazností na Řídicí Svstěm).

Datová (IP) infrastruktura sítě V1KS

Sil MKS je rozdělena na několik páteřních oblastí, které isou vzaicmnč propoicnv redundantními 

páteřními linkami. V centru každé oblastí jsou dva centra) ní směrovače pracujíc i v redundantním 

režimu. Do těchto smerovaču jsou pak přípojem přepínače, umístěné v hlavních distribučních bodech, 

tvpickv v budovách Obvodních ředitelství Policie CR Tvlo hlavni distribuční bodv dalo slouží 

k připojení jcdnotlivéch sdružovacích bodu akamerovvch stanovišť.

přístupu k záznamu kamer a ovládám tclcmclnc kamer. Kamcrv MKS isou

re prezentován v aktualizovanv mi snimkv kamer z konverzních a integračních serveru s\ sternu.

Mobilní klient ZBS:
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Analogová infrastruktura sítě MKS
Obraz z analogových kamer je veden komunikačními optickými a minoritně radiovými trasami vždy do 

budovy poslušného Obvodního ředitelství Policie ČR.

Úsekové měření rychlosti (UMR)

Na vybraných úsecích měřeni rychlosti (dále jen „UMR“) na území HMP jsou instalovány přehledové 

kamery, které jsou integrován) do systému MKS a zároveň slouží jako transportní' v rstva pro přenos dat 

z UMR, která jsou následně vyhodnocována příslušnými orgány složek HMP

Operační projekt doprava (OPD)

Operační projekt doprava (dále jen ..OPD") využívá z včtši části infrastrukturu TSK. která je jeho 

nedílnou součásti. Jedná se o přenos obrazu detekčních a přehledových kamer, řízeni dopravy světelným 

signalizačním zařízením (SSZ) a křižovatek. Funkčnost těchto prvku je přímo závislá na infrastruktuře 

TSK a MKS.

Operativní datové úložiště (ODÚ)
ODÚ jsou h ořena záznamovými servery, datovými úložišti, digitalizačními a distribučními jednotkami. 

Tato ODÚ jsou uložena na operačních střediscích PČR. ODÚ jsou využívána k záznamu a distribuci 

obrazových výstupu z kamer přivedených po datové šiti systému MKS. Záznam z kamerje uložen po 

dobu 30 dnu. ODÚ a jeho jednotlivé prvky' neustále udržuji originální identifikátor) dat.

Virtuální prostředí sítě MKS

Vzhledem ke snaze o maximální využiti provozovaných serveru (aplikačních a databázových) v šiti 

MKS bylo přistoupeno k uplatněni virtualizace serveru. Jedná se o nasazeni virtualizačního softwaru na 

fyzické stroje a virtualizaci současných senem. Celý systém byl navržen s ohledem na bezpečnost 

a vysokou dostupnost provozovaných aplikaci. Je tedy možné jakýkoliv virtuální server spustit, na
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Systém MKS je ovládán skrze nadstavbové SW. které přímo či nepřímo zajišťuji přistup uživatelů MKS 

k celkovému systému MKS Rozsah služeb MKS je široký a je orientován na poskytováni základních 

služeb kamerového systému - obraz, záznam, telemctric a doplňkových služeb nadstavby jako jsou 

mapa, polohy prostředku složek, lokalizační služby, trasováni, adresní služby, vyhledávání, logy apod. 

Jedním z hlavních bodu nadstavbových svv je zajištěni bezpečnostních politik a hierarchii jednotlivých 

uživatelů ve vztahu přístupu k systému. Tato bezpečnost a hierarchie je plně propojena s uživatelským 

přístupem a bezpečnosti dalších bezpečnostních, informačních a doprav nich systému, které s MKS plné 

spolupracuji ajsou vzájemné propojené,

Informační podpora krizového managementu je realizována cestou informačních systému ISKŘ. Portálu 

Bezpečnosti a krizového řízeni HMP a Podpora výkonu služby MP HMP realizovaná formou ISMP. 

které byly vyvíjeny na základe zkušenosti a provozu nadstavbového svv MKS a vycházely z jeho 

funkčnosti. Systém MKS a jeho nadstavba byla v době vývoje těchto informačních systému jedním 

z hlavních systému kozového řízení HMP a proto jsou tyto systému úzce propojeny a na sobě závislé. 

Dilči části svv nadstavby MKS jsou implementovány a využívány výše uvedenými systémy. V případě 

úpravy jednoho systému jsou automaticky vyvolány požadavky na úpravy dalších systému a funkčnost 

jednotlivých systému ovlivňují funkčnosti dalších systémů.

MKS je jedním z hlavních zdrojů dat pro bezpečnostní systémy a svv HMP v oblasti krizového řizeni 

a zajištění koordinace bezpečnostních složek v krizových situacích

3
Management Coosole 

vCenter Standard Server

Server 2 
ESX2

Server 3
ESX3

Server 4 
ESX4

Server 1
ESX1

kterémkoliv fyzickém serveru, spustit více virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru atd. Některé 

kritické aplikace jsou provozovány jako MS clustcr. Diky virtualizaci senem a sofistikovaným 

funkcionalitám (HA. DR....) systém zvýšil bezpečnost provozovaných serveru ve zcela 

automatizovaném systému.
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• Výstup obrazu kamer na mobilní prostředky oprávněných klientu např. mobilní PC nebo 

mobilní telefon, umožňuje výběr obrazu kterékoliv kamen oprávněným uživatelem městského 

kamerového systému bez závislosti na jeho místě. Jediným předpokladem je dostupnost mobilní 

šité operátora.

Sy stém MKS také slouží jako jeden ze zdrojů dal pro řízeni dopravy na území HMP. Zároveň jsou SW 

MKS nedílnou součásti dopravních systému a zajišťují řízení dopravy jak na povrchových, tak 

i v tunelových stavbách.

Na základe výše uvedených skutečnosti jsou zpracovávány předem definované scénáře, které jsou 

používány jak v krizových, tak v dopravních situacích, ať už samostatné nebo společně.

Jednotná grafická nadstavba ECC®s

Řízeni a ovládáni funkci celého Městského kamerového systému z určených monitorovacích pracovišť 

řídicím nadstavbovým SW ECCs CCTV je považováno za základní vrstvu služeb. Tento řídicí 

nadstavbový SW umožňuje celou řadu provozních i servisních funkci, například

• Automaticky výběr obrazu z libovolné kamery a její ovládání v závislosti na přidělené prioritě.

• Kalibrace monitorovaného prostoru do mapového podkladu, která umožňuje obsluze okamžitou 

reakci na nahlášení události bezpečnostního rizika podle ohlášeného místa - adresy. přičemž 

po označení tohoto místa na mapě se všechny kamery (pokud je označené místo 

v monitorovaném prostoru kamerami) nastaví tak. aby nahlášená událost - bezpečnostní riziko 

by lo v jejich záběru a zaznamenáváno. Tato funkce je vy užívána i ve spolupráci se sy stémem 

GPS pro monitorováni polohy služebních vozidel městské policie.

SW ECCs ('C7V
Jednotná grafická nadstavba (dále jen JGN MKS") pracuje s mapovými podklady z institutu plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy.

• dává úplný přehled všem monitorovacím pracovištím o kamerách v provozu nebo mimo provoz 

a to přímo v mapovém podkladě, jak v systému MKS. tak i kamer integrovaných z jiných 

systému.
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• poskvtujc informaci o uzamčeni obrazu nebo ovládání kamen s určením uživatele, klen* funkci 

převzal a dává prostředkv klientům s vvšši prioritou funkci převzít a klientům s nižší prioritou 

požadat a uvolnění Jedna se tedy o systém s plné zabezpečenou distribuci i ovládáním.

• umožňuje ovládání kamer a přístupu mvší nebo jovstickem.

• umožňuje vvbčr obmzu na jednotlivé monitorx nebo současné zobrazení více kamer dle 

přednastavených lavoutu.

• umožihi|e automatické polohovaní kamer v mapovvch podkladech z hlediska ulice, čísel 

popisných. čísel sloupu, souřadnic GPS apod.

• umožnuie přimv přístup do zaznamu v č. přístupu do datového archivu formou plné zabezpečené 

distribuce s rozlišením priorit klientu.

• umožnuie vzáicmnou komunikaci klientu po síti MKS.

• G l S je modu I geog rafi c kcho i nfo nn ač n i ho sv s tc mu. k tc rv p řed s tav u i c zak ladn i ma povou v rstv u 

aplikace ECCs CC I V

♦ CCTV |c modul určenv pro zobrazení a Ovládám kamer $ využitím mapových podkladu. 

Ovládat kamen* ic možné pomocí mvši nebo pomoci HW a SW lovsticku.

STA ti štika VYužití KAmer umožňuje zadávat slatislikv o vvléžováni kamer 

MKS ve prospěch objasnění zločinnosti a jinveh sledovanvch aktivit.

• umožňuje organizaci automatizovaných opatření na vznik krizowch situaci šupinou 

nápovědou klientům. Operátorovi dále umožnuie vvužilí. nebo připojení modelovacích 

expertních programu, nebo icpch v vstupu pro podporu všech procesu krizového řízeni.

Rozsah služeb serveru JGN MKS |c širokv a je orientován na poskvtovani základních služeb 

obraz, zaznam. tělem cíne a doplň kovvch služeb nadstav bv jako jsou mapa, 

polohv prostředku složek, lokalizační službv. trasováni. adresní službv. v shledáváni, logv apod 

Stručná charakteristika modulu JGN MKS

• GPS ve spojem s bezdrátovou komunikační cestou (rádiová $íf Tetra Městského rádiového 

svstčmu HMP) přenáší údaje o poloze a provozních stavech jednollivvch objektu Městsko 

policie HMP na dispečink Městské policie H.MP včetně jejich přehledného zobrazení na 

dispečerském terminálu

• ADRESY zpřístupňuje funkce pro rvchlé a snadné v vhlcdavání a lokalizaci adres podporující 

jak standardv (* R- HIR ADR.tak mezinárodni foímátv adres a zpracováni nepřipojených adres.

• vystupy obrazu z MKS určené provozovatelem jsou k dispozici vedle stacionárních 

monitorovacích pracovišt i mobilním prostředkům pfipojcnvch prostřednictvím virtuální 

privátní sitč skrze sitč GSM nebo mtemetovvm připojením.

Tento subsystém je jádrem funkcionalit pro interní klientv MKS wbavenvch JGX MKS na 

monitorovacích pracov ištich a zdrojem vvcbovvch služeb pro klientv ostatních bezpečnostních systému 

HMP 1SMP. ISKŘ HMP. IS ZZS.



místa A do místa B podle

N at i v n í S\V z ázn a m o vv c h scrv crú G cu tcb r u c k - G SC V i c w, G - Víc w. G -S1M
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Nativní aplikace vvrobce záznamových serveru Gcutebrúck slouží především uživatelům MKS 

k p roh li že ni obrazu z kamera přístupu k jejich záznamům. Aplikace GSCVicw je kompali bilni se všemi 

serverv firmy Geutehrúck

• POI tento modul intcgruic databazi záimovvch obicktu ČR poskytovanou firmou Centrál 

turopean Data Agenev. as. (autoservise. bankomaty , hotch. čerpací stanice. atd.) poskvtnutá 

data .isou prezentována vlastní vrstvou \ mapě. Modul umožňuje snadně prohledávám mezi 

zájmovvmi obicktv. iciich tříděni a filtrovaní.

• Sloupy tento modul slouží ke snadnému zjištěni polohv podle identifikačního čísla sloupu 

ve re i něho osvětleni v Praze. Při vzniku potrebv lokalizovat incident lze velmi rvchle ziislil. kde 

problém nastal i v případě, že postižené osobv lokalitu neznali. Databáze sloupu veřejného 

osvět len i j e sp rav o v ana TS K H M P.

• INFO35 umožňuic lednoduchvm způsobem ziskal informace o telefonním cisle pomocí služby 

poskvtov ane operátorem 02. Informace obsahují rovněž souřadnice s polohou volajícího, takže 

je možné velmi rvchlc zjistit, kde se volající nachazí.

• DDU zprostředkovává komunikaci s tel. ústřednou. Umožňuje přijímat a vvtačet telefonní 

hovory, obvolávat seznam telefonních čísel, rozesílat SMS apod

• TMC zpracování dopravních informaci priiimanxch ve formátu XML/ALERT-C z doprav mho 

informačního centra (DIC). Vizualizaci dopravních informaci v modulu G1S.

• Routíng umožňuie vyhledával trasv pro silniční vozidla z 

optimalizace vzdálenosti a optimalizace času.

Přistup k aplikaci je prostřednictvím PC. připojeného do vyhrazené bezpečnostní sítě MKS. na kterých 

je tato aplikace nainstalována. Uživatel se tak musí au remizovat (pněném a heslem) k tomuto PC. ab> 

získal přistup ke spuštění aplikace ECCs.

Po spuštění aplikace ECCs je nutné, abv se uživatel znovu autentízoval (jméno a heslo). Po úspěšné 

autentifikaci se vytvoří bezpečnostní token. který je použit pro následnou autorizaci ke všem službám v 

ECCs.



Detekce

Príkladx dost im ne xideoanalxz IVA v svstému MKS

Detekce obicklu vstupujících nebo opouštei icich oblast:

Detekce odstrančnxch objektu.
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Detekce siném pohybu a rychlostí;

Neobvvklé zdržování se na miste.

Detekce obiektu v nižném směni.

Detekce překročeni až tri čarx- logické řade:

Detekce nečinně ch objektu v zájmové oblasti.

Počítaní objektu p řek raču lících virtuální přímku:

Nadstavbový SXV IVISFC

Nadstavbový SW IVISFC je noxou generaci integrační platformy a nadstavbového $v\. ktcr\ slouží

Záznamové server svstemu MKS (GeViScopc. GeViStorc. G-Scopc) isou wbavenv mznxmi 

\ ideodctckccnu. V $vstému MKS jsou detekce převážné wužitv na ochranu vvznamnxch památek na 

území hlavního města Prali v. Mezi ch raněné obickrv patří například Staroměstsky orloj, pomník mistra 

lana Husa, sochx na Karlově mostě a další památkv s vxsokou historickou hodnotou. Případně alarmx 

/detekčních kamer jsou následně zobrazenx vvbraným uživatelům MKS

Součásti MKS ic i redundandní zaznamovv svstčm BOSCH BVMS. ktcrvjc k dispozici pro připadne 

potře bx dalších vidconalxz. ledna se o Inteligentní \ ideoanalx zu (dále jen ..IVA**), která umožňuje 

uživatelům lepši využiti snímané SCenéne a nastavení potřebnvch detekci v obraze, jak online. tak 

v záznamu z kamer.



• Otevřená platforma: Otevřeno rozhraní API. podpora vvrobv modulu pomoci SDK

um ožnu ic nekonečno možnosti integraci svstemu. hardwaru a aplikaci třetích stran stejné jako

integrace $\ stému IVISEC třetími stranami

• Mícroservice multí-server řešení: Dik v architekturo mi erose rvi co je možné svslem j cd n od uše

skal ovát a optimalizovat.

• Jednoduchý průvodce pro přidání hardwaru: Svstčm zařízení vvhledů a krok po kroku

uživ atclc navede k úspěšnému přidaní zařízeni.

Všeclinv sluzbv svstémii j sou nezávisle na platí ořme a není proto• M u I ti p I a l tb rm n í řešen i:

nutné investovat do dalších licenci.

• V souladu s PSÍM (Physical secu rity informatíon management): Kolekce. Analvza.

Verifikace. Řešeni. Reportováni. Audit.

• Přehledné grafy a statistiky: V šech n \ příchozí události v sv stérnu jsou ukládán v jako big

v vtv ařet přehledné grafv a statístikv.data a |e možné nad nimi

• Vestavené editory: Svstčm obsahuje vestavené ed i to rv a prohlížeče pro obrazkv. Word. Excel.

txt. csv. pdf a další.

Svstčm umožňuic uživatelům definovat sdílené či vlastni uživatelskéUživatelské pohledy:

vvbírat zaimovc objekt v. ale stačí ledním tlačítkem si danou scénu rovnou zobrazil.

• Multí-site video sohition: Podpora prolili žení kamer z ruznvch instanci IVISEC svátému.

• Podpora IP kamer: Podporo' ano více nez. 9100 druhu kamer od více nez. 2300 \ < roben.

• Pod pora O N VIF. V A PIX. RIS P a RIP standartu Svstčm umí pracovat se standartv 0XV1F.

Stranka 19 z 30

• Více monitorové zobrazení: Klient sv sternu IVISEC |c pinč přízpusobitclnv pro v v užití v ice 

monitorového pracoviště. Pracovní plochu sí lze rozdělit dle vlastních představ a požadavku. Po 

spuštěni klienta navíc klient zobrazí přesne to. co mel uživatel zobrazeno předtím a ve stcinem 

rozloženi mezi moniton . V.MS

pohled v a připravit se tak předem na nc'iruzncíši situace a aktiv itv. kdv již není potřeba znovu

k ovládání a řízení s\ stému MKS. Tento svstém zalistuje plnou integraci ovládacích a zobrazovacích 

prostředku ve spolujiraci se svv nadstavbou a novou generací zaznamovvch a distribučních serveru. 

Zároveň zachovává všechny vlastnosti stávající $w nadstavb> ECC «s.

Stručné přehled funkci SW IVISEC:



RTSP. RTPa VAP1.X

• Optimalizované záznamové servery a jejich správa: Záznamové servery jsou optimalizovány

tak. abv zatěžovalo svstém. co nejméně a bvlv co možnáncjspolchlivčjši.
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a odtahová parkoviště Správ v služeb HMP.

Data ze sv sternu MKS mohou v v uznat další informační svstěmv budovaně HMP. jako napr. portálové 

aplikace pro internet. Inteurovanv klient operačního střediska (ISKOS). Informační svsténi Městské 

policie (ISMP) a Informační systém Zdravotnické záchranné služby HMP (IS ZOS ZZS HMP).

• portál TSK

• portál praha.cli

• portál Bezpečnost Praha cu

• portál Bezpečnostní informační portál

1.3.8 BLZPLČNOST SYSTLMU

Účelem bezpečnosti svstemu |e varovat při lakvchkoli selháních a chránit před um vslnvm a neum vslnvm 

narušením Svstetu MKS je budován jako samostatnv uzavfenv s\ stém, bez nutnosti integraci s okolními 

svslcmx. Postupem času bvl však MKS definován iako nosn v kamcrovv svslém HMPabvIo rozhodnulo 

integrovat do MKS další svstcmv HMP. abv tvto svstemv mohl v v v užívat data z MKS.

Pro zajištění odpovídající ochranv sítě MKS |c každv propojovací uzel v v baven firevvallem. kterv 

propustí pouze povolená datova spojem a zajistí jejich monitorování Vzhledem k důležitosti MKS 

z pohledu bezpečnosti na území HMP je nutné za ii slit prima nič chod bezpečnostních kamer, přistup 

k nim a rozhraní pro poskvtování dat složkám 7BS

S ohledem na nutnost připojeni externích systému (ISKŘ HMP. 1SMP HMP. 1SZZS HMP. vvebové 

aplikace, apod). které přináší největší počet externích klientu služeb MKS. jsou serverv MKS umístčnv 

do demilitarizované zóny (dále jun ..DM7**). která je wtvořena pomocí íircwallu DM7 tvoři 

bezpečnostní přístupovou vrstvu mezi MKS a sítěmi třetích stran.

Do MKS je částečně integrován kamcrovv s v stém Dopravního podniku HMP. svstém televizního 

dohledu TSK HMP. svstém úsekových méřem rychlosti, lokální kamerové systémy budované MC

Webové portály MKS

Webové portál v sv stému MKS slouží pro distribuci obrazu v vch vvstupu pro polrebv třetích stran. 

Umožní poskvtnutí off-lme obrazu s aktualizací nejdéle každvch 5 vteřin, ze všech kamer MKS 

a integrovaných kamer do MKS pro klientv ISKŘ podle oprávnění a občanům na portálu hl tu. Prah v 

zvvbranvcli kamer souvisejících s |U|Ích informováním o aktuální dojiravni situaci v hl m. Praze. 

Porta Iv využívající kam civ MKS:



MKS bvli zařazen) uživatele do doménv Microsoft Aclive

2. SPECIFIKACE SERVISNÍCH ČINNOSTÍ

a)

b) Sdnižov aci bodv

c)

d)

o) Sil* MKS

n sw

2 1 SLUŽBY DOHLEDK

2.2 SLUŽBY PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
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Zajištění bezpečných transportních služeb

Síť MKS zajišťuje pro vvbranc externí uživatele transportní službv. lito uživatele vx uživaii kapacitu 

$itč MKS pro přenos vlastních informací, aniž bv v\užívali aplikačních služeb Sítu MKS. Konkrétní 

v včet transportních služeb ic uveden v popisu servisních činností.

Monitorovací pracoviště

Datova úložiště

Zabezpečení přístupu v V1KS • Doména MKS

Pro zvvšcni bezpečnosti a ochran v dal v

dmectorv (dále ten ..AD'*). Přechodem na AD se umožní icdnotlivvm khentum přihlásit se ke kterékoliv 

pracovní stanicí MKS při záchov ani jeho uživatelských prav

Služby dohledu spočívají v:

Zapálením trvalého dohledu nad provozem MKS. včetně podávání zpráv o teho slávu, se rozum i přijet i 

takoxvch tcchnickvch a organizačních opatření, ktervmi bude zajištěno, že jakákoliv nefunkčnost 

některého zařízeni, která muže bvt identifikována obsluhou kteréhokoli monitorovacího pracoviště, 

bude neprodleně zarcgi síro vána scrtisnim pracovištěm Poskytovatele.

Zjištěna zavada či nefunkčnost některého zařízení S v stému bude neprodlené telefonicko, e-mailem 

nahlášena na určené pracoviště Poskytovatele, přičemž ten bezodkladné po zjištění této 

ne provozu schopnosti zahálí servisní činnost směrující k jejímu odstraněni.

Předmětem servisních činností ie poskytovaní služeb tokající se zabezpečení nepřetržíte 

provozuschopnosti Městského kamerového $vsternu hl tu. Prahy a jeho servisu Poskytovatel bude 

poskvtoval níže specifik ováné službv v ždv ve vztahu k celému aktuálnímu rozsahu zařízeni a svslcmu 

tvořících MKS. Rozsah poskvtovanvch služeb tak bude vždv záviset na aktuálním počtu zařízení 

a sv sternu tvořících MKS. Veškeré mže specifikované službv jsou činnosti poskytované u následujících 

prvku MKS:

Kamerová stanovíte



3)

b)

c)

d)

y
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• čištěni a kontrola stavu přijímací anténv a anténního svodu pro radiově ovládáni 

a přenos v ideosignáhi

n dalovvch úložišť budou n as ledu lící čni nosí i prováděn v I x ročně.

• čištěni rack skříní a rozvodnic.

čištěni a koni rol a stavu digitálních převodníku pro ethe mulově přenos videosignálu 

a o v íádani tele mel ne.

čištění technologii dalovvch úložišť.

čištěni prachoxxch filtru

Pravidelné kontrole rozhodujících technických parametru jednotlivých zařízení, která nejsou 

v záměn i době dle zvláštní smlouw. a jejich připadne nastavovaní dle servisních manuálu 

vvrobcu a údržba jednotlivých zařízeni, která nejsou v záruční době dle zvláštní smlouxx. a to 

jak / hlediska mechanického, tak I elektrického (mechanická údržba zejména u komponentu, 

kle re isou v vstaven v povětrnostním vlivům). Údržba bude u všech zařízení prováděna 1 x ročně, 

a) u kamerovvch stanovišť

kontrola napětí na svorkách napá|CCÍch zdrojů.

kontrola v v stupni ho videosignálu.

kontrola vstupních dat pro 0v ládání z Optiekxch převodníku.

kontrola vstupních dal pro radiové ovládání.

čištění čoček objektiv u uv mtř kivtu.

čištěni zdroiu pro kamerv.

u monitorovacích pracovišť budou naslcduiici činnosti prováděn v pololetně, 

kontrola stavu PC a jejich příslušenství.

• vvmčna vložek prachových filtru u záznamových zařízení, 

čištění technologie v rack skříní.

u sdnižoxacich bodu budou následní ící činnosti provádcnx l\ rocnc.

• čištění rack skříní a rozvodnic.

Preventivní průběžnou údržbou MKS se rozumí čištění, kontrol v. testování a nastavení technických 

parametru zařízeni sx sternu podle projektu, požadavku v x robku a Zadavatele, provádění revizí 

k zabezpečeni nepřetržité provozuschopnosti bez ohrození činnosti uživatelů MKS.

Službv preventiv ni udržbv spočívají v:

l. Pravidelném čištěni jednotlivých zařízeni umístěných ve venkovním prostředí, ktera nejsou 

v záruční dobé dle zvláštní smlouvx a praxidelncni čištěni jednotlivých zařízeni umístěných 

uvmtř obicktu. která ne] sou v záruční době dle zvláštní smlouvv. Pravidelně čištěni bude 

zahrnovat následní ící činnosti:

u kamerových stanovišť budou, následuji činnosti prováděny 4\ ročně.

• čištění v enkovnich krvtu kamer a držáku.



b)

c)

zař i ze tú.

0 ii
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kontrola pniimací antén v a anténního svodu pro radiové ovládáni, 

kontrola vůli polohovacích jednotek.

kontrola těsností krvtu kamer.

kontrola v ideo signálu

záznamu monitoru.

na svorkách vstupních jednotek videomalic. digitálních

o revizi elektrického

kontrola modulu a ici ích prípoicni ve skříni rack.

• kontrola pří po inxch kabelu k v ideopře vodníkům a zdro|iim. 

kontrola napětí na svorkách napái ocích zdroiu.

• k o nt ro la v) deosi gna l n a dat nav stu p n leh a v v st npn i c h koti c k to rech. 

k o nt ro la a p ro f\ 1 a.xe U PS.

profvlaxe klimatizačních jednotek.

u monitorovacích pracovišť 

kontrola napětí na svorkách napáiccích zdroiu.

• revize elektrického zařízeni včetně vvhotoveni zpravx

kontrola v stupních dal pro ovládání kamer.

• test funkce vidcomatic včetně klávesnic, digitálních zaznamu. PC a monitoru.

• kontrola a profx laxe svvitchu a aktiv nich prv ku

d) u radiovvch stanovišť pro přenos videa

kontrola těsnosti krvlu anlen a technologii.

kontrola napájecího napětí.

kontrola v vstupních vf vvkonu.

• měřeni kmitočtu (nutná v x luka cca 10 min.)

radiovvch stanov išť pro přenos dát pro radiové 0v ladání

• kontrola anténních sx sternu a jednotek.

kontrola těsnosti krvtu antén a technologu, 

kontrola napájecího napěli.

• k o nt ro la v v stu |v n i ho v f v v kon u.

3. Pravidelně údržbě ;1 aktualizace všech databází uložu”\Ch na monitorovacích pracovištích 

a nastavení serveru Etheru cl a pňpojnvch bodu síle Ethcrnel Tvto činnosti budou prováděn v |\ 

měsíčné.

• kontrola stavu technologicko skříně.

ii sdru/.ovacích bodu

4. Zpracování dokladu 0 plněni předmětu Smlouw. kontrolních a měřicích protokolu, revizních 

zprav, dokumentu vx piv v ajicich z obecně zavaznvch právních předpisu a jejich předaní 

Objednateli jako přilohx k faktuře.

5. Konzultační činnosti k problematice MKS na zakladě požadavku Zadavatele.



2 3 SLUŽBY ODSTRAŇOVÁNI VAD A PORUCH
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• přenos obrazu z kamer TSK.

• přenos obrazu z kamer DP.

• propojeni odtahových parkovišť Správ) služeb I IMPdo SSIIMP.

• propojeni služeben MP HMP.

• zabezpečené propojeni ISZZS

• zabezpečeno propoieni IKOS.

• zabezpečeno propojeni ZBS.

• zabezpečeně pro pojem I$MP.

• přenos a distribuce sv sternu RZ a SPZ

Poskytovatel zahájí tesem od $t taném vady kategorie B. rj. sady, která nebráni užíváni Systému či jeb o 

icdnollivého zařízení, ale omezuie icho provoz, maximálně do 4X hodin od icíího nahlášení s tím. že 

vadu do 15 dnu od jejího nahlášení odstraní nebo poskvtne akceptovatelné náhradní řešeni.

Poskvtovatel ie oprávněn k servisním a vvstavbovvm zasahum v v užít nevyužitého materiálu a zařízení 

ze skladu Objednatele.

Poskytovatel zahájí řešeni odstranění vad v kategorie A. tj. vadv. která zcela nebo podstatném způsobem 

zněm o ž ňuic užíváni Svstemu či jeho jednotlivého zařízeni do 4 hodin po jejím nahlášeni, s tím. že vadu 

do 96 hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskvtne akceptovatelně náhradní řešení.

Do kategorie tvpu A se zahrnuje výpadek monitorovacího pracoviště, sdružovacího bodu tvpu D a kamer 

v počtu a více. Do teto kategorie spadá také vvpadek následuj icich služeb:

Služby odstraňování vad a poruch zjištěných při provádění služeb trvalého dohledu a služeb preventivní 

udržbv spočívající v rušení a odstraněn ani závad ci nefuakčnosti icdiiollivvch zařízeni MKS. která 

nejsou v záruční době dle zvláštní smlouvv. Součásti odstrajtováni vad a poruch bude těž dodavka 

náhradních dílu a komponentu nezbvtnéch k provedeni oprav zavad a poruch.

Všcchnv věci (materiál, zařízeni, nastroic. nářadí apod.). kterc jsou nezbvtné k řádnému provedení 

oprav, je Poskytovatel povinen zabezpečit na své náklady a na své nebezpečí Veškeré materiály 

a vvrobkv musí bvl v l. jakostní třídě a odpovídat všem platném souvisciícím technickém normám 

a obecné zavaznvm právním předpisům.

Opravy budou prováděny bez přerušení provozu MKS. Opravy budou současně prováděny tak. aby byla 

minimalizovaná doba v ésk\ tu závad v a/nebo po ruch v Oprav a bude považována za ukončenou poté, co 

bude zařízení MKS (software, databazc. síť) uvedeno do provozu, bude přezkoušena ieho funkce 

a tato skutečnost bude oznámena na urče ne piacov iště Zadavatele.

Poskytovatel ic povinen zaiistit nepřetržitou servisní pohotovost. Poskytovatel bude povinen zajišiovat 

i odstraňovaní takovvch zavad či poruch MKS (včetně dodavky náhradních dílu), kterc vzniknou 

poškozením zařízeni z.av inéním uživatele, vnějšími vlíw. wšší mocí a násilném působením nebo 

neodborném zásahem třetích osob.



2.4 SLUŽBY PROVÁDĚNI AKTUALIZACE DATABÁZÍ KAMER MKS

b)

c)

5 SLUŽBY ZABEZPEČOVÁNÍ SPRÁVY DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ A SPRÁVY SÍTÉ

MKS
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Pravidelnou aktualizaci 'šech databázi uložených na monitorovacích pracovištích MKS. v četné 

pro veden i změn podle požadavku zi»da\ atele:

Pravidelnou aktualizaci data bázi kamer na všech serverech MKS. včetně provedeni změn podle 

požadavku zadavatele.

Aktualizaci dalabazc evidence zařízeni MKS a okruhu bíle MKS

Poskvtovatel je povinen provádět:

3)

b) Ukládáni a přistup k datum na Operát i v tuch datovveh úložištích a Centrálním datovém úložišti 

dle požadavku zadav atele;

c) Správu digitalizačního software a icho nastaveni dle potřeb Zadavatele:

d) Správu ethernetově šité, analogové sítě, aktualizace adresace a jej i zmčnv podle požadavku 

Zadavatele.

e) Zai i šle ni transportních služeb pro okolní svatem v.

f) Zajištěni zdiojov v ch dat pro okolní svstěmv aslužbv stim spojeně.

Zabezpečováním správv datovveh úložišť se rozumí:

Zaiištčni a prováděni uživatelské podpoiv provozem ..Hol line" pro řešeni připadnvch problému 

uživ atelu:

Údržba datovveh stinktur pro ukládáni záznamu z kamer:

• Nastaveni přístupu k uloženvm datum v souladu s aktuální legislativou na ochranu osobních 

udaiu

Nastaveni počtu snímku zaznamu kamer podle požadavku správce MKS.

• Nastaveni parametru detekce pohvbu a ukládaní poplachu z detekce pohvbu:

Zaústění upgrade llrmwaru a soífwaru ODÚ:

• Prováděni oprav firmwaru, softwaru a hardwaru ODIJ.

Poskvtovatel bude provádět:

a) Pravidelnou údržbu datových struktur a databázového software, jejich opravu dle potřeb

Zadavatele:

Do kategorie tvpu B se zahrnuje vvpadek sdružovaeího bodu tvpu C a kamer v poctu i 1 «3o. 

Poskvtovatel zahaj i řešeni odstraněni vadv kategorie C. t|. vadv. která není vadou kategorie A ani B. 

maximálně do 7 dnu od jejího nahlášení $ tím. že termín odstraněni vady bude předmětem dohodv 

smluvních stran, nepřekročí však dobu 30 dnu od ici iho nahlášení.

Do kategorie tvpu C se zahrnuje vvpadek sdružovaeího bodu tvpu A. B a kamer v počtu 10 a mčnč.



Pravidelně profvlaktiekc prohlídkv nastavení tcchnickveh parametru pudle doporučeni v v robce.

a to:

Pravidelné prolý hkneké prohlidký nastavení tuchmckéch parametru podle doporučeni vvrobce.

a to:

Ix tvdnč dálkowm přístupem (dohledem)
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Zabezpečováním správ v sile se rozumí:

Zajištění a prováděni uživatelské podporx provozem ..Hor line**pro řešeni případných problému 

uživatelů s vvužív anim silu.

Nastavení a kontrola přístupu k digitalizačním jednotkám Cam View. kontrola kvalitv a počtu 

snímku.

• 1 x tvdnč dalkovxm přístupem (dohledem)

• 1 x za pololetí osobně, včetne čištěni hardwaru a filtru

Denní kontrola stav u ODU

• Ix za pololetí osobně, včetně čištěni hardware a filtru

• Denní kontrola stav u Dígí sítě.

Zaústění transportních služeb pro okolní svstčmy

Poskvtovani transport nich služeb pro okolní svstcmv je zaústěno v v užitím bezpečnostní autonomní 

infrastruktur MKS Infrastruktura MKS je tak nedílnou součásti těchto okolních sv stému a bez |C|í 

funkčnosti a zdiIStení těchto transportních služeb íloidc k zásadnímu vvpadku těchto systému. 

Transportní službv jsou zají sten v pro misi edu lící okolní svslčmv:

• TSK HMP (kamerové systém, monitorovací pracoviště. detektory a analytika řízem 

dopravv. přenos dat ze všech tunclovvch staveb, funkčnost Hlavni Dopravní Řídící 

Ustřednv a monitorovacích středisek tunclovvch staveb a póze mnich komunikací, řízení 

doprav y).

• DP HMP (kamerové svstem. monitorovací pracovitě).

• SS HMP (kam c rov v svstem a svstem odtah o v vch parkoví št).

Údržba digitalizačního softwaru na všech bodech digitální sitč. t|. sprava adres, aktualizace 

adresace podle požadavku.

Zaiišlcní prepravv dat na monitorovací pracoviště VI KS. ODÚ VI KS a CDU MKS. v četné 

přeprav v dat změřeni úsekové nchlosti a mobilního pracoviště měření rvchlosti Městské 

policie hl m. Prah v;

Zajištěni upgrade firmware a software Digi sítě:

Provádění hodnocení stav0'vch hlášení Dígí sítě.

Pro vaděn i oprav firmware, software a hardware Digi sítě MKS:

Kontrola a zasahv pro splněni podmínek dle osvědčeni MRV Advanccd Network Performance 

& Sccnritv Assurance.



Informační portál MČ Praha l

Bezpečnostní svstem HMP.

Projekt počítáni peších (realizace Operátor IC l )

2 6 SLUŽBY 7ARF7PFČOVANI SPRÁVY SOFTWARE

Poskytováni služeb zabezpečovaní SW se t v kaji standartu iho i speciálního SW

SW vidcomaticc Gcutcbrúck:

Jednotná grafická nadstavba MKS;

Portál MKS;

SW konverze a distribuce obrazu.
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• IKOS (Integrované klient operačního středí ska)

• Monitoring a ovládání bezpečnostních proti teroristickych zabraň .MČ Praha 1

• Monitoring hlukové zatéže MC Praha I

• IIMR (Sv stem pro kontrolu n chlosti a lízdv na červ enou)

Za i i stě ní zdrojových dat pro okolní $v sterny a služeb s tun spojených

Svstóin MKS zajístuic zdrojová data pro okolní sxstémv poskytováním obrazu z jcdnolliv éch 

kamerových systému, které mí isou MKS. TSK. DP a MČ. Z d rojová data jsou poskytována fonnou 
online přístupu k portálu MKS. které |e hlavním zdrojem statiekveh snímku pro okolním svstemv

• portál TSK

• po rtal Be z peč nostPraha e u

MP HMP (kamerový svatem a monitorovací pracoviště. ISMP). 

Pražské Vodovody a Kanalizace (monitorovací pracoviště). 

Policie CR (monitorovací pracoviště speciálních složek).

Portál krizového řízeni

Informační portály městsky ch části

Informační Svstem Městské Policie

Operační systémy - Windows. Linux;

V i rl ual i zač n i S W V mvv a re;

Antivirové program - F$et.

Geograficky SW GIS Esri:

SW zaznamovvch serveru - Gcutcbrúck;

OPD (obraz z detektoru a analvtika řízem dopravy, data z.e Světelných Signalizačních 

Zařízeni do Oblastních Dopravních Ridicich L slredcn).

Tunelové komplex Blanka (kamerový s\$tém včetně na vaznosti na Řídící S\stém)

Přenos a distribuce pro svstem ukládáni SPZ a RZ

IS Z OS (Informační svstém zdravotnického operačního střediska)



IVISEC.
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Zabezpečováním sprán SW ECCba IVISEC se rozumí:

Zaiištčni a prováděni uživatelské podpor provozem . Hot Line' pro řešení prípadnvch problému

•lín atolu $ ovládáním SW ECCK$a IVISEC

• 2 skupin v strážníku a/nebo zaměstnanců Mostské policie hl. m. Prah v

• 2 skupím příslušníku ahtebo zaměstnanců Policie CR

I x bdnč dálkovvm přístupem-dohledem.

1 xza pololetí osobné, včetně poskytnuti odbornvch konzultaci uživatelům v obsluze SW ECC«s a

IVISEC na monitorovacích pracovištích MKS v rozsahu do I hod

Denní kontrola stavu SW ECC*sa IVISEC.

1 skupina zaměstnanou HMP

1 skupina zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prah v. akciové společnosti. Zdravotnické 

záchranné službv hl. ni Prahv. Hasičského záchranného sboru hl m, Prahv. Správ v služeb 

HMP. Technické sprav v komunikací hl. m. Prahv. as.

Zabezpečení nadstavbového SW ECCxs a IVISEC

Poskytovatel bude zabezpečovat

a) Správu a nastavení priorit a uživatelských opravném podle požadavku zadavatele.

b) Uprav u uživatelského rozhraní pro uživatele sw ECC ks podle požadavku zadavatele

c) Upiavu uživatelského rozhraní pro uživatele sw IVISEC podle požadavku zadavatele.

Opakované pravidel ne školeni v obsluze SW ECC«s a IVISEC Skolení bude poskytnuto 1 x za 

pololetí v délce 5 hodm v rozsahu dle potřeb jednotlivých uživatelů. Plán opakovaného školeni 

s návihv tenninu bude zpracován a předán ke schváleni Zadavateli vždv k 15. lednu a 15. červenci 

kalendářního roku. Skolení bude po skv tnuto pro nás ledujíc i skupin v uživatelů:

Oprav v SW ECC«s a IVISEC a uživatelských rutin

Pravidelné proRJaktické prohlídkv nastaveni technických parametru SW ECC *s a 

databazí SW ECCks a IVISEC kalibrace kamer, a to

Kontrola a údržba databáze SW ECC »<s a IVISEC. v četné iqich aktualizace, nastaveni a 

optimalizace vvtížení C PL. diskovvch operací, vytížení RAM adelkv odezev li těchto databazí. 

Nastaveni kalibrace kamer podle požadavku správce MKS.

Provádění nastaveni přístupu k funkcím SW ECC^s a IVISEC (priorit) podle požadavku správce 

MKS.

Poskytováni služeb zabezpečovaní SW se tvká základní servisní podporo (konzultace, hotlinc. 

proivlaxe. monitoring), maintcnancc (aktualizace, legislativní podpora a dokumentace programového 

vybavcm)a rozšířené servisní podpory (školení pracovniku, konzultační podpora, součinnost při íéšcm 

problému a implementace, spolupráce při tvorbě koncepce a pn koordinaci rozvoje svstemu. 

požadované službo ve vazbě na programové vvbaveni). Poskytovatel zajistí implementaci vvššich verzí 

sottwarového wbavem.



2.7 SLUŽBY INTEGR/\CE

3. OBECNÉ POŽADAVKY

3 1 SOUČINNOST PŘI POSKYTOVANÍ SLUŽEB

zaklade
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informace budou Poskytovateli sděleny Zadavatelem nej později do 10 dnu ode dne uzavřeni smlouvy.

3.2 SLRVICL DLSK

Za účelem poskytováni veškerých služeb, pro příjem servisních požadavku a další případnou 

koniunikao ic Poskv(oválel povinen udržoval po dobu poskytování služeb serv isní pracoviště (Serv icc 

Dcsk) Prostřednictví servisního pracoviště budou moci uživatele na straně Zadavatele komunikovat 

v českém ja/xce. a jemuž budou moci zasílat své servisní požadavky Kontaktní údaje servisního 

pracoviště budou Poskvtovatclcin Zadavateli sdčlcnv ne i později kc dm uzavřeni smlouvy.

3.3 AKCEPTACE

Poskytováni služeb íntceraec spočívá v integraci lokálních kamera uceleny ch lokálních kamerových 

svstemu do Svstému. tj. připojení kamerových sx stému splňujících pod mink v pro připojeni.

Službv integrace budou zadavatelem objednávaný písemnou objednávkou, na jejímž zaklade bude 

Poskytovatelem vy pracován návrh konkrétního dílčího plném. Náhradní dilv či jiné komponenty 

nezbvtné pro plněni teto dílčího plnění Poskytovatelem zajisti Zadavatel, a to na zaklade písemnvch 

požadavku Poskytovatele.

Součásti Služeb integrace isou rovněž Í licence, v ždv pro icdnu integrovanou kameru, nczbvtně pro 

adnx provoz integrovaného kamerového svstemu v rámci Svstemu. Jedna se o následující licence:

pro integraci jedné kamery do záznamového serveru (Geutcbňíck)

pro integraci kamen do virtuální matice (Geulcbrúck)

pro integraci pevné kamen do SW nadstavby (tCC's)

pro integraci otočné kamen do SW nadstavbě (ECC*s)

pro integraci kamen do portálu MKS

pro integraci kamen do svstemu inteligentních videoanalvz (IVA)

Poskytovatel je v rámci plněni povinen poskytovat potřebnou součinnost dodavateli zajišťujícímu 

v v stavbu kamerowch stanovišť městského kamerového svstemu HMP. Identifikace lelo o sob v a bližší

Každé* vvslcdek Služeb integrace nebo Služeb exilu bude Zadavatelem akceptován na 

akceptaci! i procedun. Akce ptač ni procedura zahrnuje ověřeni, zda Poskytovatelem poskytnuté dílčí 

plnění je vvsludkem. ke kturumu se Poskytovatel zmazal, a to porovnáním skutečných vlastností 

jednotlivých dílčích plnění Poskvtov atole s jejich zaváznou specifikací uvedenou v Technicko 

specifikaci. Úspěšné provedení akccptačni procedím je předpokladem předaní plněni a procedura tedv 

není hrazena Zadavatelem. proto nejsou uvedeny v cenové tabulce a dodavatd tyto zkoušky nebude 

oceňoval. Akceptace bude provedena na základe koordinace Dodavatele. Zadavatele a Dodav atole
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■: 1 \ za 2 roky n kamerovýcli stanov ist. radiov ych stanovišť pro přenos \ ideo, i adiovv ch 

ilanoviši pro přenos dal v celné anténních svstému.

c 1 x za 5 let u monitorovacích pracovišť a spoi ovacích uzlu umistěnvch uvnitř budov.

Na zaklade v v sled ku rev ize bude následně piox edena oprav a.

připojení do í uf rast nik lurv MKS. Vvslcdck akce placní procedím musí bvt schválen Zadavateleni a 

o vvslcdku bude sepsán piseinnv záznam s cclkovvm vvhodnocením celého díla.

3.4 DOKLADOVÁNÍ PLNĚNÍ ČINNOSTÍ

Poskvtovatel předá Zadavateli 1 x čtvrtletně jako přílohu řakturv:

seznam zařízeni k zabezpečeni nepřetržitě provozuschopnosti MKS.

• seznam zařízeni k zajištěni preventivní údržbv MKS:

zp iáv 11 o zj 1 stěn ých záv adac h a zp u so b u j ej i ch od stra něn i.

zprávu o zabezpečení správ v zařízeni MKS (zpráva o provedenvch upgrade firmware. zpráva 

o době zařízeni mimo provoz):

\’áv rh na zlepšeni funkce MKS.

3.5 REVIZE

Službv revizí zahrnu |i veškero pravidelné revize, klcré musi bvi pro veden v před zahálen i m provozu

Revize budou pro vádě nv v následující četnosti:

dle ČSN 33 1600 cd.2. I x za rok. v zdv do 6 měsíce každého kalendářního roku.

dle ČSN 33 1500 . ČSN 33 2000-6. ČSN 332000-4-41 cd.. ČSN 33 2000-3. ČSN 33 2000-5-5 l



Příloha č. 2

Oprávněné osoby

Jméno a při] meni Jífi Káro Iv

Jungmannova 35/29. 11000 Praha IAdresa

E-mail

Telefon

ve věcech obchodních:

Jméno a priímem Jiří Káro Iv

Adresa Jungmannova 35/29. ] 1000 Praha I

E-mai l

Telefon

\c věcech tcchmckvch:

Jméno a priímem Petr Hanousck

.Adresa Nám. F ran ze Kafkv l.l 1000 Praha l

F-mail

Telefon

Za Poskytovatele:

ve věcech smluvních:

Tomáš lilekJméno a při jmění

.Adresa Dělnická 213/12. Praha 7

E-mail

Telefon

Jméno a při | mem Tomáš No' o(ny

Dělnická 2 13/12. Praha 7Adresa

E-mail

Telefon

Za Objednatele: 
ve věcech smluvních:



ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení Tomáš Jílek

Dělnická 2 13/12. Praha 7Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení Tomáš Novotné

Adresa Dělnická 21 12. Praha 7

E-mail

Telefon

ve \cccch loch níck\ cli:

Jméno a pří jmění Kamil Chudada

Adresa Dělnická 21 12. Praha 7

t-maíl
Telefon



Příloha č. 3

Seznam poddodavatclů

1) Na základě uzavřených smluvních vztahů:

A7D Praha s r oNázev:

Zirovnicka ? 146/2. Praha 10Sídlo:

Právní forma: s.r.o.

Identifikační číslo: 4X0 29 4X3

Rozsah plnění Smlouvy: rámcová smlouva na revizní činnost, dle skutečně polrcbv

2] Seznam předpokládaných budoucích smluvních vztahů:

Název: Operátor ICT. a s.

Sídlo: Dělnická 213/12.1 lolešov ice. 170 00 Praha 7

Právní forma: as

Identifikační číslo: 027 95 2X1

Název: KH servis a.s.

Sídlo: Pražská XI o/Kx Prali a 10

Právní forma: as

Identifikační Číslo: 452 79 74 X

Rozsah plnění Smlouvy: rámcox á smlouva Analogová sil*. radiové spoje, zajištěni služeb servisu a 
kontrol v oblasti IP sítu. IIOTIJNF. udržbv databa/c AbTUS víc dle skutečně potřeby

Rozsah plněni Smlouvy: rámcová smlouva na preventivní údržbu a odstraňovaní poruch na 
sdružovacích bodech D. monitorovacích pracovištích, senerech a datovvch uložištich. SW nadstavbv. 
IP sítu, databazi kamer Integraci. a to včetně dodávkv náhradních dih). (He skutečně pOtřcbv
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