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Příloha č. 1 

 
Specifikace podmínek plnění 

(samostatná příloha č. 1 návrhu smlouvy „Specifikace podmínek plnění“ zpracovaná objednatelem) 
 

 

Povinnosti objednatele  

Objednatel je povinen umožnit poskytovateli přístup do prostor v objektu, kde jsou zařízení umístěna, za účelem kontroly 
nebo revize. Technik poskytovatele se na požádání prokáže občanským průkazem nebo identifikační kartou 
poskytovatele. 
Objednatel je povinen zajistit, aby provozovatel (jsou-li objednatel a provozovatel rozdílné subjekty), dbal pokynů 
stanovených v provozních a ovládacích návodech k zařízení a průvodní dokumentaci. 
Objednatel je povinen zajistit, aby provozovatel (jsou-li objednatel a provozovatel rozdílné subjekty) pečlivě vedl písemnou 
evidenci (provozní kniha) o průběžném stavu zařízení. 
Objednatel je povinen neprodleně informovat relevantního odpovědného dodavatele o zjištění závady. Dále je povinen 
tuto skutečnost zanést do provozní knihy zařízení. 
Pro obsluhu zařízení budou stanoveni objednatelem pracovníci, kteří budou prokazatelně proškoleni poskytovatelem pro 
provoz, pravidelné kontroly v rozsahu kontrol provozovatele/objednatele, a identifikaci případných poruch zařízení.  
Objednatel bere na vědomí, že od doby nahlášení změny stavu systému poskytovateli nese odpovědnost za ostrahu 
střeženého prostoru a uchování posledního stavu zařízení objednatel. 

 

Povinnosti poskytovatele  

Poskytovatel je povinen provést pravidelnou revizi nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení 
– revizní zprávě. 
Poskytovatel je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné péče, s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, 
jakož i ke stavu, v jakém se nacházel systém v době provádění kontroly. 
Poskytovatel je povinen provést kontrolu v rozsahu a způsobem stanoveným v příslušných ČSN a evropskými normami 
vč., doporučujících a v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení, s nímž se, což poskytovatel potvrzuje 
podpisem smlouvy, seznámil před podpisem smlouvy.  
Školení personálu objednatele pro obsluhu a provoz zařízení, a to tak že 1x ročně (jako součást roční zkoušky), provede 
poskytovatel zdarma (tj. je součástí ceny roční zkoušky činnosti systému).  
Dále bude poskytovatel zdarma provádět, a to 1x ročně (jako součást roční zkoušky, tj. je součástí ceny roční zkoušky 
činnosti systému) od uvedení zařízení do provozu, test těsností místnosti pomocí zkušebního zařízení. Výstup z tohoto 
měření bude zpracován samostatně, a výsledný poskytovatelem podepsaný protokol bude předán objednateli současně 
s revizní zprávou.  


