
SMLOUVA O DÍLO
č. 307/19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník1*)

FN Motol -  Zvýšení ochrany a ověřování stávajících opatření ve zdravotnictví č. III.
č.j. 307/19

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: 

IČO: 000064203
DIČ: CZ000064203
(dále jen jako „objednatel1*)

a

DOVERVILLE, s.r.o.
se sídlem: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 
zastoupená:
IČO: 24231771 
DIČ: CZ24231771
Bankovní spojení
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200516 
(dále jen jako „zhotovitel'*)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „smluvní strany11 a každý samostatně jako 
„smluvní strana11) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném 
projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a 
násl. občanského zákoníku a v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo spočívající v ověření stávajících opatření a zvýšení ochrany dle požadavků 
objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „dílo11 „.předmět plnění11 nebo „služby11), a to řádně, 
bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

2. Plnění díla bude rozděleno do dvou fází:
• 1 fáze: Analýza rizik z pohledu ochrany FN jako potenciálního měkkého cíle a 

doporučení přiměřeného zvýšení ochrany nejohroženějších míst;
o analýza výstupu;
o vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle; 
o plán implementace doporučení; 
o vytvoření nové bezpečnostní dokumentace;

• 2 fáze: Bezpečnostní vzdělávání a nácvik řešení bezpečnostně nestandardních situací
o periodický plán vzdělávání; 
o vzdělávací materiály;
o informační kampaň pro návštěvníky o projektu na ochranu MC; 
o realizace vzdělávacích akcí;
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o realizace nácviků; 
o realizace součinnostního cvičení; 
o nákup nebo výroba prezentačních pomůcek; 
o nákup zabezpečovací a detekční techniky;
o závěrečná zpráva a vyhodnocení realizace vzdělávacích akcí a nácviků.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za rádně a včas provedené dílo cenu 
ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II.
Cena za služby

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy (dále jen „celková cena“) je sjednána 
v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu.

2. Celková cena činí: 647.500,- Kč bez DPH, tj. 783.475,- Kč vč. 21 % DPH.

Cena za provedení 1 fáze dle čl. I bodu 2 této smlouvy (bez ceny za materiál, který je potřeba 
k plnění služby) činí 381.000,- Kč bez DPH, tj. 461.010,- Kč vč. 21 % DPH.

Cena za provedení 2 fáze dle čl. I bodu 2 této smlouvy (bez ceny za materiál, který je potřeba 
k plnění služby) činí 236.500,- Kč bez DPH, tj. 286.165,- Kč vč. 21 % DPH.

Cena za dodávku materiálu související s plněním služby dle čl. I bodu 2 této smlouvy činí 
30.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč vč. 21 % DPH.

3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla 
může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků.

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné 
provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné 
pro řádné splnění předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této 
smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle 
této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních 
stran.

5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen 
„faktury") vystavené zhotovitelem po řádném splnění díla dle této smlouvy tj.:

• Za fázi 1 dle čl. I bodu 2 po řádném splnění této fáze, přičemž řádným splněním fáze 1 
se rozumí podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami s náležitostmi 
předávacího protokolu dle čl. VII. bodu 3 této smlouvy.

• Za fázi 2 dle čl. I bodu 2 po řádném splnění této fáze, přičemž řádným splněním fáze 2 
se rozumí podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami s náležitostmi 
předávacího protokolu dle čl. VII. bodu 3 této smlouvy.

2. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude 
probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.

3. Zhotovitel vystaví fakturu do 5 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v 
souladu s čl. VII. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a 
zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně poskytnutých 
služeb, provedených prací apod., resp. předávací protokol dle čl. VII. této smlouvy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, dále podle § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
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dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného 
soupisu skutečně provedených prací.

5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůté splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. 
Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti 
na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo vyhotovit 
novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či 
opravených faktury.

6. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
objednatele.

IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. VII. této smlouvy nejpozději 
do 20 kalendářních dnů.

2. Fázi 1 dle čl. I bodu 2 této smlouvy je zhotovitel povinen provést do 20 kalendářních dnů od 
15. srpna 2019.

Fázi 2 dle čl. I bodu 2 této smlouvy je zhotovitel povinen provést do 20 kalendářních dnů od 
15. srpna 2019.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla 15. srpna 2019.

V.

Místo plnění

1. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06.

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele (dále jen „oprávněný zástupce 
objednatele11) je pro účely této smlouvy určen 

3. Kontaktní osobou zhotovitele (dále jen „oprávněný zástupce zhotovitele11) je pro účely této 
smlouvy určen/

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s 
touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, již 
mu zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné 
činnosti a zhotovitel je dále povinen dodržet všechny pokyny objednatele.

5. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.

FN Motol -  Zvýšení ochrany a ověřování stávajících opatření ve zdravotnictví č. III.
č.j. 307/19
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VII.

Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu 
dle odst. 3 tohoto článku.

2. Před uskutečněním předání díla bude zhotovitel prokazatelně informovat 10 dní předem 
oprávněného zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě, popř. novému oprávněnému 
zástupci objednatele, o kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn, o 
připravenosti k předání díla.

3. Dílo bude splněno jeho předáním v členění dle fáze 1 a fáze 2 ve smyslu čl. I bodu 2 této 
smlouvy a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a převzetím v místě sídla objednatele, o 
čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. O každé fázi 1 a 2 ve smyslu čl. I bodu 2 této 
smlouvy a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy bude vyhotoven předávací protokol, který 
bude obsahovat alespoň: označení díla, označení a identifikační údaje objednatele a 
zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
a soupis provedených prací popř. datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných 
zástupců objednatele a zhotovitele.

FN Motol -  Zvýšení ochrany a ověřování stávajících opatření ve zdravotnictví č. III.
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Vlil.

Reklamace a odpovědnost za vady, pojištění zhotovitele
1. V případě, že zhotovitel neprovede řádně službu nebo jeji část dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn vadnou službu nebo její část u zhotovitele reklamovat. Reklamace musí být 
konkrétní a uplatněna bez zbytečného odkladu u odpovědného zástupce zhotovitele 
telefonicky a následně dokumentovaným způsobem (e-mailem) nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne sjednaného jako termín poskytnutí reklamované služby. Pokud 
reklamace objednatele nebude tímto způsobem nebo vůbec u zhotovitele uplatněna, 
sjednávají smluvní strany pravidlo, že poskytnutá služba byla prosta vad.

2. Reklamované vady a nedostatky služby podle odst. 1 odstraní zhotovitel na vlastní náklady 
bezprostředně poté, co se s reklamací seznámil nebo v dohodnutém termínu. Pokud oprava 
není možná je objednatel oprávněn snížit o hodnotu reklamované služby, a to ve výši, která 
odpovídá konkrétnímu rozsahu reklamovaných vad a nedostatků.

3. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí jeho pracovníky při poskytování služby na 
majetku objednatele.

4. Takto vzniklou škodu je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději následující den po vzniku 
nebo zjištění škody, oznámit objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na způsobu 
nápravy a to buď uvedením v předešlý stav, nebo uhrazením vzniklé škody v penězích z 
pojistného plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel se odpovědnosti zprostí částečně, prokáže-li, že objednatel je za vzniklou škodu 
spoluodpovědný, a zcela, prokáže-li, že objednatel nese za škodu plnou odpovědnost.

IX.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20 kalendářních dnů od 15. srpna 2019.

2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné 
písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle 
odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku a dále v souladu s 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď 
smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní
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doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli.

4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit 
své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, 
neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a 
počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.

5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní 
strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními 
předpisy.

X.

Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným včl. IV. této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v 
plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.

4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným 
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e- 
mailových, či jiných elektronických zpráv.

4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 
touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde 
k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 
založený touto smlouvou.

7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
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nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla 
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na 
nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným
ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům
této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se 
zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví 
v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této 
smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že se 
jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím 
osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné 
informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, 
podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, se kterými se 
prodávající v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu. 
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se prodávající zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění 
jeho práva dle tohoto odstavce.

9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejich náležitostí objednatelem 
za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a 
rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna 
na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. 
příloh, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.

12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s 
jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a 
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace díla -  fáze 1 a fáze 2

V Praze dne V Praze dne

ZA OBJEDNATELE: ZA ZHOTOVITELE:
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Jednotlivé fáze Název výstupu Popis výstupu

Fáze číslo 1 Analýza výstupu

Vstupní analýza zabezpečení - provedení 
bezpečnostního auditu, případně malých
penetračních testů. Teprve na základě analýzy je pak 
možné vypracovat plán vyhodnocení ohroženosti MC 
a plán implementace dalších opatření.

Fáze číslo 1
Vyhodnocení 
ohroženosti měkkého 
cíle

Vypracování praktického dokumentu se specifikací a 
ohodnocením jednotlivých ohrožujících situací, 
včetně nastavení dalšího postupu reakce. Příprava a 
zpracování analýzy rizik (vyhodnocení ohroženosti) a 
zabezpečení nemocnice s důrazem na ochranu 
veškerého personálu, pacientů i návštěvníků.
Návrh řešení s důrazem a co nejefektivnější zajištění 
ochrany nemocnice.

Fáze číslo 1
Plán implementace 
výsledků analýz a 
vyhodnocení

Zpracování seznamu doporučení a dalších kroků, 
včetně specifikace časového harmonogramu a 
odhadu potřebných nákladů/investic (materiál pro 
vedení nemocnice).

Fáze číslo 1
Vytvoření nové
bezpečnostní
dokumentace

Bude zpracována nová bezpečnostní dokumentace 
zaměřená na ochranu měkkého cíle, především pak 
Bezpečnostní plán, zásahové plány, pokyny pro 
postup bezpečnostních incidentech.

Fáze číslo 2
Periodický plán 
vzdělávání

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb bude 
zpracován periodický plán vzdělání a praktických 
nácviků na období i dalších dvou let. Plán bude 
specifikovat jednotlivé cílové skupiny posluchačů, 
typy programů a podmínky logistického zajištění pro:

• Management
•  Personál (lékaři, sestry, zdravotnický personál 

atd.)
•  Bezpečnostní personál

Fáze číslo 2 Vzdělávací materiály

Pro všechna školení, která budou realizována v 
prvním dotačním období 2019, budou zpracovány 
výukové materiály pro posluchače - podle aktivit 
stanovených v plánu vzdělávání.

Fáze číslo 2
Informační kampaň pro 
návštěvníky o projektu 
na ochranu MC

Bude zpracován plán, který navrhne aktivity, které je 
vhodné realizovat směrem k návštěvníkům 
nemocnice, které povedou nejen k informování 
veřejnosti o projektu, ale povedou ke zvýšení jejich 
bezpečnosti. Konkrétní aktivity budou stanoveny na 
základy Analýzy a Vyhodnocení, ale bude se jednat 
především o aktualizaci webových stránek pro 
návštěvníky, letáky, nástěnná propagace, zásahové 
karty apod. Z plánu bude jasné jaké aktivity je 
potřeba realizovat k tomu bodu i v dalších obdobích.

Fáze číslo 2
Realizace vzdělávacích 
akcí

Budou realizovány vzdělávací akce, které budou 
zaměřeny především na seznámení se s nově 
implementovanými bezpečnostními postupy při 
incidentech, teoretickou přípravu na předcházení 
incidentům, jednání při incidentech a zmírňování 
dopadů incidentů. Zvláštní pozornost bude věnována
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management týmu organizace, ale školení bude 
určeno i pro zdravotnický personál nemocnice.
Bude zrealizováno 13 seminářů:

• Seznámení managementu a personálu
s koncepcí a cíli při ochraně měkkých cílů, 
nové hrozby a nové nouzové postupy 
(evakuace, lock down, A.L.I.C.E., RHF (USB) -  
uteč, schovej se, bojuj atd.;

• Seznámení personálu s novou či
aktualizovanou bezpečnostní dokumentací a 
plány;

•  Odborné semináře pod vedením zkušených 
lektorů s důrazem na:
- Přehled rizikových situací
- Krizová komunikace
- Nastavení prvotních reakcí /  před /  při /  

po incidentu
- Mentální a psychologická příprava
- Doporučení postupy pro zvládání krizové 

situace
- Aktivní útočník
- Modelové situace
- Nejnovější technické prostředky

Fáze číslo 2 Realizace nácviků

Budou zrealizovány vzdělávací akce, které budou 
zaměřeny především na aplikaci a převedení 
získaných poznatků do praxe v podobě jednoduchých 
modelových nácviků a simulací.

Fáze číslo 2
Realizace
součinnostního cvičení

Bude realizováno jedno malé součinnostní cvičení s 
Policií ČR, městskou policií a dalšími
zainteresovanými stranami. Cvičení se zúčastní i 
posluchači, kteří nejdříve prošli teoretickou 
přípravou.

Fáze číslo 2
Nákup nebo výroba 
prezentačních pomůcek

Na základě plánu informační kampaně budou 
pořízeny nebo vyrobeny drobné prezentační 
pomůcky a technika jako například elektronické 
informační tabule, nástěnky, podsvětlené panely 
apod.

Fáze číslo 2
Nákup zabezpečovací a 
detekční techniky

Na základě analýzy zabezpečení budou navrženy a 
pořízeny drobné hmotné neinvestiční bezpečnostní 
doplňky, jako např. osobní alarmy, foto pasti apod. 
Rovněž bude zpracován doporučený plán pořízení 
takových zařízení v příštích obdobích.

Fáze číslo 2
Závěrečná zpráva a 
vyhodnocení

Bude zpracována závěrečná zpráva jednak podle 
pokynů ministerstva zdravotnictví, ale i zpráva a
doporučení pro potřeby vedení nemocnice.
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