Smlouva
o realizaci projektu
„Bezpečná škola 2021 – Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“
uzavřená na základě výběrového řízení (VZ č. 2125006)

číslo smlouvy: S-2355/OBŘ/2021

Smluvní strany:
Název organizace: Středočeský kraj
IČ: 70891095
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Peckovou
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a

Název organizace: PMVIA s.r.o.
IČ: 27673189
DIČ: CZ27673189

sídlo: Průmyslová 571/1, 682 01 Vyškov
zastoupený jednatelem Ing. Petrem Šramatým
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 266712208/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.
2.

3.

4.

I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit realizace aktivit, které jsou podrobně
popsány v příloze č. 1 této Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné
zakázky s názvem „Bezpečná škola 2021 – Vyhodnocení ohroženosti krajských škol
jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“ a bere
na vědomí, že mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací dokumentací /
výzvou, a svou nabídkou, kterou podal do předmětné veřejné zakázky.
Součástí realizace aktivit dle přílohy č. 1 této Smlouvy jsou i práce a činnosti v této
Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci projektu nezbytné, a
o kterých objednatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje
touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení aktivit dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy
zaplatit zhotoviteli odměnu dle této Smlouvy.
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1.

II.
Termín, místo a způsob plnění
Zhotovitel se zavazuje prostřednictvím svých pracovníků zajistit všechny aktivity dle
přílohy č. 1 této Smlouvy v období: po podpisu smlouvy do 30. 11. 2021.

2.

Zrealizované aktivity zhotovitel popíše v průběžných měsíčních zprávách a závěrečné
zprávě. Zhotovitel se zavazuje zaslat průběžné měsíční zprávy do 15. dne následujícího
měsíce prostřednictvím e-mailem na adresu: dolezal@kr-s.cz a závěrečnou zprávu o
realizaci aktivit do 30. 11. 2021 na Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚ
Středočeského kraje, oddělení prevence kriminality.
Zhotovitel je povinen závěrečnou zprávu předat objednateli ve dvou (2) podepsaných
originálech v listinné formě v českém jazyce a dále na jednom nosiči (CD / DVD / flash
disk) v elektronické needitovatelné podobě.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy budou prováděny
v souladu s platnou legislativou.

4.

Místem předání závěrečné zprávy je sídlo objednatele na adrese Zborovská 11, 150 21
Praha 5.

5.

Objednatel není povinen převzít závěrečnou zprávu dle v čl. II, odst. 2, pokud tato zpráva
obsahuje vady, je nekompletní, nebo nepodává věrný obraz a není v souladu s přílohou č.
1 této Smlouvy.
III.
Cena, rozpočet a platební podmínky
Rozpočet aktivit realizovaných na základě této smlouvy je uveden v následující tabulce:

1.

Aktivita
1) Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako
měkkého cíle u 10 krajských škol na území
Středočeského kraje
2) Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních
procedur u 10 krajských škol na území Středočeského
kraje
Celkem
2.

3.

4.

Cena bez DPH

Cena s DPH

99.000,- Kč

119.790,- Kč

45.000,- Kč

54.450,- Kč

144.000,- Kč

174.240,- Kč

Celková cena za služby zhotovitele je 144.000,- Kč bez DPH a 174.240,- Kč včetně DPH.
Cena za služby zhotovitele při plnění této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a plně
pokrývá všechny náklady za realizaci aktivit dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje prostředky čerpat v souladu s položkovým rozpisem rozpočtu projektu.
Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu po ukončení všech aktivit dle přílohy č. 1 této
Smlouvy a to Odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚ Středočeského kraje, oddělení
prevence kriminality.
Obsah faktury musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad je
splatný do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Cena je považována za uhrazenou
okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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5.

Zhotovitel odpovídá za hospodárné a efektivní použití finančních prostředků v souladu
s účely, pro které byly poskytnuty a cílem aktivit dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

6.

Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se provedení těchto
prací za dar objednateli.

7.

Výše uvedená cena se dále změní v případě, že objednatel převezme závěrečnou zprávu a
z ní vyplyne, že aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy byly realizovány s vadami.
V takovém případě má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny.

8.

Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn
faktury do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

9.

Veškeré platby mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat bezhotovostně.

1.

IV.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá objednateli za vadně poskytnutou službu v rámci aktivity dle přílohy
č. 1 této Smlouvy, kdy vadně poskytnutou službou se rozumí neposkytnutí služby
ve sjednaném rozsahu a kvalitě nebo byla-li při plnění služby porušena povinnost, jejíž
plnění vyplývá z právních předpisů nebo k jejímuž plnění se zhotovitel zavázal touto
smlouvou.

2.

Zjistí-li objednatel kdykoliv při kontrole plnění služby, že služba není plněna řádně,
písemně (možnost i elektronicky e-mailem) upozorní na vadné plnění zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zahájit odstranění objednatelem vytknutých vad okamžitě
(neprodleně) od písemného upozornění na vady tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podle
této smlouvy, a vytknuté vady odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich
vytknutí objednatelem.

3.

Zhotovitel odpovídá a je povinen uhradit objednateli všechny škody způsobené jeho
činností v souvislosti s realizací aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy, jeho zmocněnci,
zaměstnanci nebo jinými pomocníky podílejícími se na realizaci aktivity dle přílohy č. 1
této Smlouvy, které objednateli vznikly jako důsledek toho, že služba nebyla plněna řádně
v souladu s touto smlouvou.
V.
Úrok z prodlení a náhrada škody
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

1.

2.

V případě prodlení zhotovitele s realizací aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy, nebo
v případě prodlení u dalších povinností zhotovitele dle této Smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý i započatý den
prodlení.
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3.

Právo vymáhat smluvní pokutu vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném
uplynutí doby k plnění závazku dle této Smlouvy a zhotoviteli právo vymáhat úrok
z prodlení prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby k úhradě faktury.

4.

Úroky z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení dokladu
k jejich úhradě.

5.

Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případnou škodu způsobenou porušením
podmínek této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty neztrácí objednatel nárok na
případnou náhradu škody. Smluvní pokuty lze uplatňovat i opakovaně pro každý případ
zvlášť.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel je povinen realizovat aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy v požadované kvalitě
na profesionální úrovni, řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci
aktivity dle přílohy č. 1 této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s platnými právními
předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalifikační požadavky na řešitelský tým
specifikované v Příloze č. 2 této Smlouvy - Požadavky na osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci řešitelského týmu.

1.

2.

Zhotovitel zajišťuje realizaci aktivit svými pracovníky. V případě, že zhotovitel užívá pro
realizaci aktivit třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této Smlouvy
a dále se na něj pohlíží, jako by aktivity realizoval sám. Zhotovitel tak za takové osoby
nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této Smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

4.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek
a služeb souvisejících s prováděním předmětu této Smlouvy.

5.

Pro případ, že činností zhotovitele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo, prohlašuje
zhotovitel, že je jeho autorem. Zhotovitel prohlašuje, že autorské dílo dle této Smlouvy je
dílem původním, a že je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí licence. Tedy že se
nebude jednat o dílo spoluautorů, nebudou porušována práva třetích osob aj.

6.

Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo dle této Smlouvy
užít (licenci) všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v
neomezeném rozsahu.

Licence je poskytována po dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu
dle této Smlouvy jako:
1. výhradní,
2. územně neomezená (pro území všech zemí světa),
3. s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že cena za licenci je zahrnuta v
ceně.
7.

8.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho
pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací aktivit dle přílohy č. 1 této
Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o
4

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby
nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování,
jakož aby i jinak neporušil zákon č. 110/2019 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z
této Smlouvy.
9.

Zhotovitel je povinen:
a) předat objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této Smlouvy, všechny
objednatelem poskytnuté podklady,
b) veškerou činnost vykonávat pro objednatele v přiměřených lhůtách. Zhotovitel je
povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním
či opomenutím objednateli způsobil.

10. Zhotovitel se zavazuje, že u veškerých výstupů bude dbát na to, aby:
-

Vyhledával slibná inovativní řešení, která jsou vhodná pro uspokojení potřeb zadavatele
Nabízel ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo
značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné
zakázky

11. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální

zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit
tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

1.

2.

VII.
Trvání Smlouvy
Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí smlouvy podanou objednatelem, a to i bez udání důvodu;
c) odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj.
minimálně 2x) porušení ze strany zhotovitele nebo podstatného porušení ze
strany zhotovitele;
d) výpovědí zhotovitele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění
zhotovitele déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení s plněním své
platební povinnosti vůči zhotoviteli.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení
zhotovitele s předáním předmětu plnění či jeho části delší než 10 dnů, porušení jakékoliv
povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě
(alespoň 5 dnů), kterou objednatel zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené
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povinnosti). Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením
jakékoliv sankce k jeho tíži.
3.

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

4.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené v záhlaví této
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené
10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným
odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou.
Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat pouze
uhrazení částky za řádně ukončenou a objednatelem akceptovanou etapu plnění.

5.

1.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany
zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o
sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů
z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

3.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je
nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako
celku.

4.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, a je srozuměn s tím,
že se jedná o prostředky veřejných rozpočtů, a s tím spojenými povinnostmi příjemce
těchto prostředků. Zhotovitel tímto souhlasí s tím, aby u něj objednatel v souvislosti
s realizací projektu mohl provádět kontrolu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a
320/2001 Sb. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost při
takové kontrole.

5.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými
elektronickými podpisy.
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6.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Přílohy:
Č. 1 - Specifikace „Bezpečná škola 2021 – Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako
měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur.
Č. 2 - Požadavky na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci řešitelského týmu

V Praze dne ……………………….

------------------------------------------Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Ve Vyškově dne

-----------------------------------------Ing. Peter Šramatý, jednatel
zhotovitel
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Příloha č. 1 Specifikace
„Bezpečná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur“
„Bezpečná škola 2021“ se skládá z těchto aktivit (dílčích projektů):



Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur

Aktivity projektu
Tyto dva dílčí projekty (aktivity) jsou navzájem provázané aktivity a jsou součástí komplexního
projektu s názvem „Bezpečná škola 2021“. Projekt je zpracován v souladu s prioritami
uvedenými v „Koncepci ochrany měkkých cílů v ČR“ a dle metodických dokumentů MV ČR
pro oblast ochrany měkkých cílů, a to především „Základy ochrany měkkých cílů“,
„Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“, „Bezpečnostní plán měkkého cíle atd. (viz.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx).
1. Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle
V 10 krajských školách, které byly Odborem školství ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a
krizového řízení a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje vytipovány za rizikové, se
uskuteční dle metodiky MV vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, a tím vznikne dokument pro
každou konkrétní školu s názvem „Vyhodnocení ohroženosti školy z pohledu školy jako jednoho
z typů měkkého cíle“. Na základě tohoto dokumentu se následně pro školy zpracuje dle
metodiky MV „Bezpečnostní plán měkkého cíle“ dokument „Bezpečnostní plán školy“.
Pro každou školu (včetně odloučených pracovišť - škola včetně odloučeného pracoviště bude
brána jako jeden objekt) bude vypracován dokument „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“
samostatně.











Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a jazyková škola, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, B. Němcové 482, Mladá Boleslav
Obchodní akademie, Komenského 1534, Lysá nad Labem
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Rožmitálská 340, Březnice
Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1, Říčany
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šenflukova 220, Jílové u Prahy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, T. G. Masaryka 4, Městec Králové
Střední škola letecké a výpočetní techniky, U Letiště 370, Odolena Voda
Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
Střední odborné učiliště stavební, Jana Nohy 1302, Benešov

Specifikace dokumentu „Vyhodnocení ohroženosti školy z pohledu školy jako jednoho z typů
měkkého cíl“ bude mimo jiné obsahovat:



Konkrétní vymezení, co je ve škole potřeba z pohledu OMC chránit
Vymezení, od kterých osob hrozí případných útok (jednotlivec, skupin osob atd.) tzv.
definice zdroje hrozeb
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Přehled pravděpodobných způsobu útoku v závislosti na výčtu definovaných zdrojů
hrozeb (napadení chladnou zbraní, napadení střelnou zbraní, žhářský útok, braní
rukojmí a barikádová situace, napadení měkkého cíle davem, výbušnina v poštovní
zásilce, jedovatá látka v poštovní zásilce, nastražení imitace výbušniny, falešné
oznámení umístění výbušniny)
Stanovení možného způsobů útoku dle místa útoku a stanovení možného způsobu útoku
dle času útoku ve vztahu k výše definovaným způsobům útoku (varianty lokalizace útoku,
varianty načasování útoku)
Určení pravděpodobnosti výše definovaných způsobů útoku dle těchto kritérií:
dostupnost prostředku potřebných pro provedení útoku, frekvence způsobu v útoku a
složitosti provedení daného způsobu útoku
Určení dopadu jednotlivých výše vymezených způsobů útoku z těchto pohledů: dle
dopadu na životy a zdraví, dopadu na objekt školy, finančního dopadu pro zřizovatele
školy a dopadu na zaměstnance školy, žáky, rodiče, osoby blízké, komunitu, region atd.
stanovení celkové míry ohroženosti školy výše vymezenými způsoby útoku dle metodiky
MV „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“
zhodnocení stávajících bezpečnostních a organizačních opatření školy
popis výše uvedených zjištění a doporučení pro zlepšení režimových opatření, fyzického
a technického zabezpečení školy

V rámci zpracování Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle provede zhotovitel zejména
prostudování stávající dokumentace školy či školského zařízení (stávající bezpečnostní a
organizační opatření školy či školského zařízení), pohovory se zaměstnanci školy či školského
zařízení, obhlídku objektu a dále cvičné vniknutí do budovy (penetrační test), které bude
přílohou dokumentu. Závěrem této aktivity bude osobní prezentace výstupů „Vyhodnocení
ohroženosti měkkého cíle“ zástupcům analyzované školy.
2. Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur
Tvorba Bezpečnostního plánu a bezpečnostní procedury se bude vypracovávat až po zpracování
Vyhodnocení ohroženosti 10 krajských škol a školských zařízení. Bezpečnostní plán a
bezpečnostní procedura bude mimo jiné obsahovat bezpečnostní opatření, která se přijímají na
základě zpracování Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Cílem je vytvořit manuál pro
každou školu samostatně obsahující všechny relevantní informace, které je nutné v souvislosti
s bezpečností školy jako měkkého cíle znát a realizovat v praxi.
Dokument „Bezpečnostní plán školy“ bude zpracován v souladu s metodikou MV ČR
„Bezpečnostní plán měkkého cíle“ a bude obsahovat zejména tyto informace:








charakteristika měkkého cíle
Základní údaje o škole (včetně počtu žáků, zaměstnanců atd.)
Základní informace o objektu školy (popis objektu, specifika objektu, režim vstupu,
mapa školy a jejího okolí, plánky školy atd.)
Informace týkající se fyzické bezpečnosti (vrátný apod.)
Procedury pro běžný režim objektu (např. autorizace vstupu, režim pohybu cizích osob
v objektu atd.)
Procedury pro bezpečnostní incident souvisejících s teroristickým nebo jiným závažným
násilným útokem
Periodické školení zaměstnanců školy v rámci zvyšování bezpečnostního povědomí
9






Technická bezpečnostní opatření školy, jak z pohledu mechaniky, tak i elektronických
prvků
Proces oznamování a evidence bezpečnostních incidentů
zpracování zákrokové dokumentace/karty školy, a to pro potřeby složek IZS
Kontakt na subjekty, se kterými bude škola při teroristickém nebo jiným závažném
násilném útoku spolupracovat (PČR, další složky IZS apod.)

Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur ve Středočeském kraji bude průběžně
konzultována s kontaktní osobou Objednatele uvedenou v této smlouvě, se složkami
integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, bezpečnostním manažerem pro
KÚSK a kontaktní osobou za vybranou školu a školské zařízení.
Kontaktní osoby Objednatele k průběžné konzultaci zpracování díla:
Kontaktní osoba za KÚSK – vedoucí oddělení prevence kriminality = garant projektu – Ing.
Petr Doležal, tel.: 257280490, 607050334, email.: dolezal@kr-s.cz
Bezpečnostní manažer za KÚSK = řídící bezpečnostní pracovníci – bude doplněn
Koordinátor projektu KÚSK = administrativní pracovník na dotaci – bude doplněn
Po dokončení obou aktivit „Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle“ a
vytvoření „Bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur“ zhotovitel vypracuje souhrnnou
zprávu. Tuto zprávu předá do 30. 11. 2021 na Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚ
Středočeského kraje, oddělení prevence kriminality, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Souhrnná zpráva bude osobně prezentována zadavateli.
Maximální cena jednotlivých projektů:
Položka
Cena bez DPH
1) Vyhodnocení ohroženosti krajských
99.000,- Kč
škol jako měkkého cíle u 10 krajských
škol na území Středočeského kraje
2) Tvorba bezpečnostních plánů a
bezpečnostních procedur u 10
45.000,- Kč
krajských škol na území Středočeského
kraje
Celkem
144.000,- Kč

Cena vč. DPH
119.790,- Kč

54.450,- Kč
174.240,- Kč

Místo realizace projektu
Středočeský kraj (školy a školská zařízení, která jsou zřizována Středočeským krajem).
Harmonogram projektu
po podpisu smlouvy - duben až listopad 2021 – průběžná realizace aktivit projektu
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Příloha č.2
Požadavky na osvědčení o vzdělání a odbornou kvalifikaci řešitelského týmu

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikace osob odpovědných za realizaci zakázky (řešitelský
tým), kde je minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu stanovena následovně:
a) Zadavatel požaduje, aby řešitelský tým měl minimálně 5 osob.
Řešitelský tým
Zhotovitel doloží seznam min. 5 členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele či osoby v jiném vztahu k
zhotoviteli.
Minimální úroveň realizačního týmu:
 každý člen týmu musí mít prokazatelnou zkušenost s vyhodnocením ohroženosti
měkkého cíle v rozsahu nejméně 10 vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle dle metodiky
MV ČR, realizovaných v posledních 3 letech, z toho je nejméně 5 vyhodnocení
ohroženosti školy/školského zařízení,
 minimálně jeden člen týmu musí mít prokazatelnou zkušenost s vyhodnocením
ohroženosti měkkého cíle v rozsahu nejméně 20 vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle
dle metodiky MV ČR, realizovaných v posledních 3 letech, z toho je nejméně 15
vyhodnocení ohroženosti školy/školského zařízení realizované pro 3 různé odběratele.
Ve vztahu ke každému členu realizačního týmu zhotovitel předloží informace v rozsahu:
 jméno, příjmení a titul,
 údaj o pracovním poměru k zhotoviteli (pracovněprávní vztah či jiný),
 zkušenosti/praxe v oblasti vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle v souvislosti s rolí v
realizačním týmu a v souladu s požadavky na členy realizačního týmu:
 čestné prohlášení obsahující jeho závazek k výkonu dané činnosti (pokud
není zaměstnancem zhotovitele).
Objednatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací. Zhotovitel je povinen veřejnou
zakázku realizovat prostřednictvím osob, které prokazovaly splnění kvalifikace (tj. byly členy
realizačního týmu zhotovitele v okamžiku podání nabídky). Případná změna realizačního týmu
podléhá schválení objednatelem. Při změně členů realizačního týmu je zhotovitel povinen
prokázat splnění kvalifikace těchto členů obdobně.

