
 

D O H O D A  

o připojování objektů do systému centralizované ochrany 
Policie České republiky 

Policie České republiky 

se sídlem: Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

zastoupená: brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem, policejním prezidentem 

IČO:  00007064 

(dále jen „poskytovatel") 

a 

Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 

IČO:  01312774 

(dále jen „žadatel") 

(společně dále také jen „strany dohody") 

uzavírají v souladu s § 2 a § 14 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

tuto 

dohodu 

o připojování objektů do systému centralizované ochrany Policie České republiky 

(dále jen „dohoda“) 

PREAMBULE 

1. Strany dohody uzavřely tuto dohodu v úmyslu zejména účinněji přispět k ochraně majetku 

ve správě žadatele a s cílem efektivnějšího boje proti kriminalitě, a to v souladu s plněním 

úkolů vyplývajících z právních předpisů. 

2. Poskytovatel provozuje celorepublikový systém centralizované ochrany (dále jen „SCO“) 

s přenosem poplachových signálů ze střežených objektů přes vlastní rádiovou síť SCO a přes 



veřejnou síť internet a GSM sítě mobilních operátorů, prostřednictvím kterého poskytuje 

ochranu objektům ústředních orgánů státní správy, objektům kritické infrastruktury, 

objektům s movitým kulturním dědictvím a dalším určeným významným a rizikovým 

objektům s tím, že provoz SCO je upraven interním předpisem poskytovatele. Podmínky pro 

připojení objektů žadatele na SCO tvoří přílohu této dohody. 

3. Cílem této dohody je upravení vzájemné spolupráce mezi stranami dohody vyplývající ze 

skutečnosti, že žadatel má zájem připojit objekty, které má ve své správě, do SCO a 

poskytovatel má zájem objekty ve správě žadatele zahrnout do SCO, a to podle podmínek 

stanovených v této dohodě. 

1. PŘEDMĚT DOHODY 

Spolupráce stran dohody je na základě této dohody zaměřena zejména na: 

a) přijímání společných opatření směřujících ke zlepšení stavu a účinnosti ochrany objektů a 

majetku žadatele na území České republiky; konkrétní objekty budou specifikovány 

v jednotlivých žádostech o připojení objektu na SCO ze strany žadatele, 

b) poskytování účinné pomoci ze strany poskytovatele při narušení objektů žadatele 

prostřednictvím SCO, 

c) odborně technickou pomoc v oblasti technických prostředků využitelných ke zvýšení pasivní 

i aktivní ochrany objektů žadatele a jeho majetku. 

2. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

Na základě této dohody se poskytovatel zavazuje: 

a) na základě písemné žádosti žadatele umožnit připojení poplachové zabezpečovací a tísňové 

signalizace (dále jen „PZTS“) instalované v objektech žadatele do SCO, a to v souladu 

s podmínkami pro jejich připojení uvedenými v příloze této dohody, 

b) při narušení PZTS v objektech žadatele napojených do SCO vyslat příslušníky Policie České 

republiky (dále jen „policie“) k provedení nezbytného zákroku v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

3. POVINNOSTI ŽADATELE 

Na základě této dohody se žadatel zavazuje: 

a) zajistit předběžnou konzultaci o možnosti připojení konkrétního objektu na území České 

republiky do SCO s odborem technické ochrany územně příslušného krajského ředitelství 

policie, 

b) v případě, že jsou splněny technické možnosti pro připojení objektu do SCO, žadatel zajistí 

na své náklady úpravu PZTS a instalaci objektového zařízení SCO v objektu, a to podle 

pokynů poskytovatele.  



4. OBECNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Kromě zákonných zástupců stran dohody jsou ve věcech plnění poskytovaného podle této 

dohody oprávněné jednat další osoby, které jsou k tomu pověřené příslušným zákonným 

zástupcem strany dohody. 

4.2. Při jednání o připojení jednotlivých objektů žadatele bude jednat s územně příslušným 

krajským ředitelstvím policie pověřená osoba žadatele. Kontakty na konkrétní pověřené 

osoby si strany dohody vzájemně poskytnou po uzavření této dohody. 

4.3. Objekty žadatele, které jsou do SCO již připojeny ke dni účinnosti této dohody, nebudou 

poskytovatelem odpojovány, pokud o to žadatele písemně nepožádá; toto ujednání se 

vztahuje přiměřeně i na nově připojované objekty. 

4.4. Připojení objektů žadatele do SCO je podpůrným prostředkem ochrany, jehož instalací 

poskytovatel nepřebírá odpovědnost za vznik jakýchkoliv škod na majetku žadatele; 

připojení objektů žadatele do SCO rovněž nezbavuje žadatele jeho dalších zákonných 

povinností, jako je ochrana dat, osobních údajů, utajovaných informací apod, a 

poskytovatel žádnou odpovědnost v tomto směru nepřebírá. 

4.5. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna nebo doplňována pouze na 

základě písemných číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami dohody. 

4.6. Dohodu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody nebo písemnou výpovědí 

jednoho ze stran dohody, a to bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé 

straně dohody. 

4.7. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

4.8. Dohoda se vyhotovuje ve dvou výtiscích, s tím, že každá strana dohody obdrží jeden 

výtisk. 

4.9. Nedílnou součástí dohody je příloha Podmínky pro připojení na systém centralizované 

ochrany Policie České republiky. 

 

 

Č. j. PPR-39870-1/ČJ-2019-990580 

 

V Praze dne ……………………   V Praze dne ……………………….. 

za poskytovatele     za žadatele 

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………… 

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar    Ing. Martin Vrba 

policejní prezident     ústřední ředitel  



Příloha 

Podmínky pro připojení na systém centralizované ochrany Policie České republiky 

Žadatel se zavazuje, že v souvislosti s napojením objektu na SCO splní následující podmínky: 

a) poskytne odborným pracovníkům poskytovatele úplné a faktické údaje pro specifikaci 

objektu a jeho režimu, při změně těchto údajů bude neprodleně písemně informovat 

poskytovatele, a to na adresu odboru technické ochrany příslušného krajského ředitelství 

policie, 

b) upraví mechanické zabezpečení objektu a PZTS podle pokynů poskytovatele tak, aby 

ústředna PZTS byla s objektovým zařízením SCO spojena přes rozhraní stanovené 

poskytovatelem a aby na dispečerské pracoviště poskytovatele nebyly přenášeny signály 

z elektrické požární signalizace, 

c) předá poskytovateli softwarově zpracovanou dokumentaci objektu s vyznačenými 

komponenty PZTS přenášenými na dispečerské pracoviště poskytovatele, a to ve formátu 

stanoveném poskytovatelem, 

d) po ukončení instalace objektového zařízení SCO, technickém připojení objektu a zajištění 

organizačních opatření souvisejících s provozem a připojením objektu do SCO oznámí 

poskytovateli připravenost k zahájení zkušebního provozu, 

e) bere na vědomí, že objekt bude do SCO trvale připojen po 14denním zkušebním provozu bez 

závad; zkušební doba se případně počítá opakovaně od odstranění poslední závady přenosu 

z PZTS; pokud během trvalého provozu dojde pro závadu na PZTS nebo chybu obsluhy k 

více než jednomu planému poplachu za kalendářní měsíc, má poskytovatel právo, po 

písemném upozornění, převést objekt do zkušebního provozu; po dobu zkušebního provozu 

poskytovatel nezajišťuje zákrok na základě poplachové události přenesené na dispečerské 

pracoviště poskytovatele, 

f) po upozornění poskytovatelem na případné závady v PZTS neprodleně zajistí jejich 

odstranění; po odstranění závad zajistí na základě požadavku poskytovatele provedení 

zkoušky správné funkce PZTS, 

g) v případě poruchy PZTS nebo vyrozumění poskytovatelem o narušení objektu zabezpečí jeho 

fyzické střežení, 

h) poskytne součinnost při zpřístupnění objektu pro zákrok poskytovatele při podezření, že se 

v objektu ukrývá pachatel trestného činu, 

i) zajistí, že obsluhu PZTS v objektu budou provádět pouze osoby, které mají pro tuto činnost 

potřebné schopnosti a znalosti a byly seznámeny s pravidly obsluhy PZTS, 

j) bude poskytovatele předem informovat o připravovaných zásazích do PZTS připojeného 

objektu, 

k) zkoušky funkčnosti PZTS a přenosu signálu na dispečerské zařízení poskytovatele bude 

provádět pouze po předchozím oznámení kontaktní osobě poskytovatele, 

l) v případě potřeby umožní poskytovateli využít instalované objektové zařízení SCO jako 

přenosové zařízení rádiové sítě SCO, 

m) uhradí náklady na měření a vyhledání poruchy v SCO, pokud byla způsobena závadou na 

PZTS nebo objektovém zařízení SCO v objektu žadatele, 



n) bere na vědomí, že objekt může být ze SCO odpojen při nedodržení uvedených podmínek 

nebo po skončení platnosti dokladu, na jehož základě byl na SCO připojen, a dále pokud po 

uplynutí lhůty 90 dní od převedení do zkušebního provozu nebude možno objekt vzhledem k 

technickému stavu PZTS znovu připojit do trvalého provozu, 

o) bere na vědomí, že poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé provozem SCO ani za škody 

vzniklé v souvislosti s trestnými činy nebo jinými útoky směřujícími proti objektu, majetku 

nebo jiným hodnotám nacházejícím se v objektu, 

p) je povinen oznámit odpovědným osobám objektů, jejichž osobní údaje poskytuje 

poskytovateli k případnému kontaktování v souvislosti s napojením příslušných objektů 

na SCO, že poskytovatel bude zpracovávat jejich jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo; 

nakládání s těmito údaji se řídí příslušnými právními předpisy; současně je povinen 

poskytovateli sdělovat bez zbytečného odkladu případné změny v těchto údajích, 

q) poučí odpovědnou osobu objektu, uvedenou v žádosti o připojení objektu na SCO, o její 

povinnosti zajistit plnění těchto podmínek. 


