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Smlouva na zajisteni servisu a udrzby ssz 

ANOTACE: 
Navrh na uzavi'eni smlouvy na servis a udrzbu a pravidelne prohlidky nove instalovanych 
svetelnych signalizacnich zai'izeni. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje uzavi'eni Smlouvy o zajisteni servisu a udrzby a 
pravidelnych prohlidek svetelnych signalizacnich zai'izeni se spol. EL TODO, a.s. Praha, IC: 
45274517, s cenou za poskytovani servisnich sluzeb za jeden rok ve vysi 257.125,- Kc bez DPH 
(311 .121 ,25 Kc vc. DPH) a povei'uje starostu mesta uzavi'enim smlouvy. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 
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Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: OKS Predklada: lng. Dana Wurzelova 
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Popis 
Město v roce 2020 zrealizovalo akci „Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou“.  Zkušební 
provoz nových zařízení končí na konci měsíce září 2020. Nová světelná signalizační zařízení 
(semafory na 3 křižovatkách a 3 přechodech ve městě vč. preference autobusů MHD) je nutné 
řádně provozovat a udržovat a provádět normami předepsané kontroly a revize, aby bylo zajištěno 
bezpečné fungování nových technologií a bezpečné a efektivní řízení chodu příslušných křižovatek 
a přechodů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úzce specializované plnění na technologiích konkrétních 
dodavatelů, byli tito osloveni k podání nabídky  a současně proběhl i průzkum trhu. 
Vlastní dodávku SSZ realizovala společnost ELTODO a.s. a na technologii řízení křižovatek 
pracoval poddodavatel CROSS Zlín, a.s. Obě tyto specializované společnosti podaly nabídku na 
servis zařízení. Další porovnání nabízených podmínek proběhlo průzkumem trhu – porovnáním 
smluv uzavřených na obdobnou službu v jiných městech a zveřejněných v centrálním registru 
smluv. 
Nabídka ELTODO a.s. je v tomto porovnání výhodnější než nabídka CROSS a dle průzkumu trhu 
se jedná o nabídku v cenách obvyklých. Viz příloha č. 2.  
Je navrženo pověřit starostu města uzavřením smlouvy za nabídnutou cenu. Podmínky ve znění 
jak je navrhl uchazeč mohou být upřesněny a dopracovány tak, aby byly pro město co 
nejvýhodnější. 
 
Dopad do rozpočtu města 
V roce 2020 není, případná údržba mimo pravidelných prohlídek bude hrazena z položky 
Telematika. 
Od roku 2021 navýšení do 360 tis. Kč – pravidelné prohlídky a případný další materiál a úpravy 
SW. 
 
 
Geneze případu 
--- 
 
Návrh řešení 
Viz popis a návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu usnesení. 
 
Stanoviska  
Návrh smlouvy uchazeče předán k připomínkám OP, FIN 
 



Smlouva o zajisteni servisu a udrzby 
uzavi'ena ve smyslu §1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni 

Ev. c. objednatele: 

Objednatel: 

Se sidlem: 
Obchodni rejstrik: 
IC: 
Zastoupen: 
Ve vecech technickych: 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
T elefon/fax: 

/dale jako .objednatel"/ 

a 

Zhotovitel: 
El TODO, a.s. 
Se sidlem: 
Obchodni rejstrik: 
Zastoupen: 

Ve vecech technickych: 

IC: 
DIG: 
Bankovni spojeni 
Cislo uctu: 
Telefon/Fax: 
/dale jako ,zhotovitel"/ 

Ev. c. zhotovitele: 

I. Smluvni strany 

Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
Mestsky soud v Praze, odd. B, vi. 1573, 
lng. Libor Povejsil, clen predstavenstva 
Mgr. Marat Saber, clen predstavenstva 
JUDr. Josef Chyle, Ph.D., clen pi'edstavenstva 
Mgr. Ladislav Beran, mistopredseda predstavenstva 
Hariclia Mona Sandescu, predsedkyne predstavenstva 

45274517 
CZ45274517 

/objednatel a zhotovitel dale spolecne jako ,smluvni strany"/ 

II. Uvodni ustanoveni 
1. Pi'edmetem teto smlouvy je uprava prav a povinnosti ve vztahu k provadeni servisu, udrzby a 

pravidelnych prohlidek techto SSZ: 
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Nazev Radic 
SSZ K 1 Smetanova - Novomestska RS4 
SSZ K 2 Zizkova - Neumannova RS4 
ssz K 4 Dolni - Libusinska RS4 
SSZ P1-P2 Chod.pfechod nam Republiky RS4 
SSZ P3 Chod.pfechod Bezrucova RS4 
/dale Jake ,servls a udrZba"/ 

2. Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstriku a prislusnymi zivnostenskymi opravnenimi objednateli 
dolozil, ze je opravnen uskutecnit cinnosti v pozadovanem rozsahu podle tete smlouvy a 
prohlasuje, ze je vybaven potrebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prostredky 
k jejich realizaci. 

3. Objednatel pred podpisem tete smlouvy pi'edal zhotoviteli zavazne podklady pro plneni tete 
smlouvy, a to: vypis z obchodniho rejstriku. Objednatel prohlasuje, ze ma k dispozici financni 
prostfedky postacujici k uhrade ceny za fadne provedeny Servis a UdrZbU Ve smyslu podmfnek 
tete smlouvy. 
Predana dokumentace pro radnou realizaci servisu a udrZby: Technicka zprava, Situacni vykres, 
Kabelovy plan, Svorkovani radice, Svorkovani stozaru. 

4. Zhotovitel se zavazuje provadet servis a udrZbu na svuj naklad ave sjednane debe die cl. Ill. tete 
smlouvy a objednatel je povinen radne servis a udrZbu prevzit a zavazuje se zaplatit cenu die 
stanovenych podminek. 

5. v pripade, ze by se v prubehu provadeni servisu a udrZby objevila nutnost dalsich praci touto 
smlouvou nepredvidanych nebo bude provedeni vicepraci pozadovat objednatel, bude jej ich 
provedeni reseno dohodou ve forme dodatku k tete smlouve, v nemz se vymezi jejich rozsah, 
doba provedeni a jejich cena. 

Ill. Specifikace servisu a udi"Zby 
1. Servis a udrZba bude provaden v tomto rozsahu a die pfilohy c. 1 ,Radu preventivni udrZby 

SSZ": 

a) Servis, opravy 
• Provadeni pravidelnych prohlidek zarizeni ve 4 mesicnim intervalu, 
• provefeni a zkouska pine funkce systemu zafizeni, vcetne jejich komponent 
• cisteni a ostatni udrZba zarizeni. 
• udrZba Preference MHO 
• kontrola nastaveni videodetekce 
• rocni prohlidka je provadena vzdy v mesici cerven daneho roku. 

Terminy provadeni prohlidek zaffzeni ve 4 mesicnim intervalu jsou stanoveny takto: 

• rijen 2020 
• unor 2021 
• cerven 2021 
• rijen 2021 

a dale pak v pravidelnych 4 mesicnich intervalech. 

b) Provadeni servisnich zasahu na zaklade vyzadani objednatelem: 
• kontrola a zkouska pine funkce systemu mime pravidelne prohlidky die odst. 1. pism. a) 

tohoto clanku Ill. smlouvy 
• odstraneni havarii na zarizeni zpusobenych tfeti stranou. 

c) Dodavky materialu a sluzeb nezbytnych pro zajist'ovani praci die odst. 1. pism. a) a pism. b) 
tohoto clanku Ill. smlouvy. 
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IV. Doba a misto plneni 
1. Zahajeni realizace die bodu Ill. teto smlouvy: zai"i 2020 
2. Misto plneni: Zd'ar nad Sazavou 

v. 
1. Objednatel bude hlasit 

Centralni dispecink: 

2. Doba opravy zavisi na charakteru zavady a dosazitelnosti nahradnich dilu. 
3. Nahlasena zavada je zhotovitelem prijata v okamziku jejiho oznameni na centralni dispecink 

die odstavce 1 tohoto clanku smlouvy. 

doba nahlaseni zavady lhuta pro zahajeni opravnych praci 

pracovni dny 
do 8 hodin po nahlaseni zavady 7.00 hod.- 15.30 hod. 

ostatni doba nasledujici pracovni den po nahlaseni zavady 

VI. Cena, fakturace 
1. Smluvni cena Pozarucni opravy a servisu die Cl. Ill. odst. 1. pism. a) smlouvy cini: 

Celkova cena za poskytovanf servisnich sluzeb za jeden rok cinf: 
1/12 rocniho pausalu, lj cena za mesic poskytovani sluzeb cinf: 

Gena celkem za mesic: 21 427,08 bez DPH 

257 125 ,- Kc bez DPH 
21 427,08 Kc bez DPH 

2. v cene za provadeni praci die clanku Ill . odst. pfsm. a) teto smlouvy je zapocten drobny 
material spoti"ebovany pi'i bezne udrzbe a drobnych opravach, za ktery se povazuje: 

pojistky 
upfnaci material, srouby 
izolacni pasky 

Ostatni material vyjma polozek vyjmenovanych vyslovne v predchozim odstavci teto smlouvy 
bude vzdy zhotovitelem fakturovan die objednatelem odsouhlasene spoti'eby. 
V cene je zapoctena doprava. 

Servisni smlouva nezajist'uje provadeni pravidelnych elektrorevizi. Zhotovitel bude provadet na 
zaklade samostatne objednavky od provozovatele. 

3. Servisni zasahy a sluzby die clanku Ill. odst. 1 pfsm. b) a c) teto smlouvy budou fakturovany 
zvlast' podle hodinove sazby 490,- Kef hod. bez DPH prace jednoho technika a hodinove 
sazby 616,- Kc/hod. bez DPH prace softwaroveho technika + cena za spotrebovany 
material a sluzby + doprava 12,50 Kc/ Km bez DPH. 

4. Ve smluvnf cene jsou zahrnuty veskere naklady zhotovitele spojene s radnou realizad predmetu 
smlouvy. 

5. K cenam die teto smlouvy bude vzdy pi'ipoctena DPH v sazbe nebo sazbach podle platnych 
pravnfch pfedpisu. 

6. Smluvni strany se dohodly, ze ceny uvedene v cl. VI. odst. 1 a 3 teto smlouvy je zhotovitel 
opravnen jednostranne navysit, a to jedenkrcH rocne v rozsahu o ui'edne pi'iznanou miru inflace 
za pi"edchozf kalendarni rok stanovenou Ceskym statistickym uradem, vyjadrenou prumernym 
rocnim vyvojem spotrebitelskych cen (prumer poslednich 12 mesfcu proti prumeru 12 
pfedchozich mesicu). v pfipade, ze zhotovitel vyuzije sveho opravneni, zasle objednateli 
pisemne oznameni s uvedenim novych cen a ucinnosti teto zmeny. 
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VII. Platebni podmfnky 
1. Fakturace bude provadena mesicne nebo po uskutecneni servisniho zasahu po dobu trvani teto 

smlouvy. 
2. Faktury za plneni die clanku Ill. odst. 1 pism. a) teto smlouvy budou zhotovitelem vystaveny vzdy 

do konce kalendarniho mesfce, ve kterem bude plnenf provedeno. 
3. Faktury za material a naklady spojene s odstranovanim zavad die clanku Ill. odst. 1 pism. b) a c) 

teto smlouvy budou vystaveny do 15ti dnu od ukonceni pi'islusne opravy. PFilohou teto faktury 
bude servisni list (viz clanek X. teto smlouvy). 

4. Faktury jsou splatne do 21 dnu ode dne vystaveni. 
5. Cena se povazuje za zaplacenou jejlm pripsanfm na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v cl. I. 

teto smlouvy. 

VIII. Zarucni doba 
1. Zarucnf doba na material spotFebovany pri odstranovani zavad zacina dnem ukonceni opravy a 

trva 6 mesicu. Zarucni doba na provedene servisni prace die clanku Ill. odst. 1 pism. b) teto 
smlouvy je 6 mesicu od ukonceni opravy. 

2. Objednatel reklamuje vady u zhotovitele neprodlene po jejich zjistemi. 
3. Zaruka se nevztahuje na bezne opotFebeni, skody vznikle nespravnym nebo nedbalym 

zachazenim, nevhodnymi pokyny objednatele ci nevhodnymi provoznimi podmfnkami vyssi moci. 
Dale zhotovitel neodpovfda za vady zpusobene objednatelem nebo ze strany ti'etich osob. 

4. V pripade, ze zhotovitel odstranf vadu, na kterou se nevztahuje zaruka, zavazuje se objednatel k 
uhrazeni nakladu na odstraneni teto vady na zaklade danoveho dokladu vystaveneho 
zhotovitelem. 

IX. Smluvni sankce 
1. Jestlize zhotovitel nesplni sve povinnosti v teto smlouve uvedene (urceny cas zahajeni opravy, 

dodrZeni odstupu prohlidek apod.), je objednatel opravnen uctovat smluvni pokutu ve vysi 200,
Kc za kazdy jednotlivy pi'ipad, a to pouze tehdy pokud zhotovitel neuskutecnf napravu ani pote, 
co mu bude dorucena v listinne podobe na adresu jeho sidla dodatecna vyzva k plneni se lhUtou 
k naprave v deice alespon 7 pracovnich dni a s popisem vytykane nesplnene povinnosti. 

2. Jestlize objednatel neuhradf jakoukoli fakturu zhotovitele v terminu splatnosti die teto smlouvy, je 
zhotovitel opravnen uctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzne castky za kazdy 
den prodleni. 

3. Prodlouzeni terminu nezavinene pi'imo zhotovitelem, tj. treti osobou nebo vyssi moci, bude mit 
odkladny ucinek bez sankcnich dusledku. 

X. Ostatni ujednani 
1. Objednatel je povinen vest servisni knihu, do niz budou zaznamenavany veskere poruchy, 

havarie a zaznamy o provedenych opravach. Servisni kniha bude ulozena bud' pi'imo v zai'izeni, 
nebo na jinem dostupnem miste, a to napi'. v i'adici pi'islusne SSZ a bude pi'fstupna pracovnikum 
zhotovitele. 

2. Pracovnfk objednatele opravneny k podepisovani servisni knihy a servisnich listu je : --3. Objednatel zajisti, aby do zai'izeni v servisni peci zhotovitele zasahovala pouze zpusobila 
kvalifikovana osoba objednatele a zabrani zasahu tretich stran. 

4. Pracovnik zhotovitele je povinen informovat ravneneho pracovnika objednatele o zahajeni a 
ukonceni praci telefonicky na cislo: 

5. Po skonceni praci vystavi pracovnik servisni list a provede zaznam do servisni knihy, 
a to pouze tehdy, pokud bude servisni kniha na miste urcenem v odstavci 1 tohoto clanku 
smlouvy. V pripade, ze se pracovnik objednatele k servisnimu listu nevyjadi'i bez zbytecneho 
odkladu, nejpozdeji vsak do 7 dnu ode dne jeho vystaveni, rna se za to, ze se servisnim listem 
souhlasi. 

6. Veskere zaznamy v servisni knize a servisni listy budou vzajemne odsouhlaseny a podepsany 
pracovnikem zhotovitele a pracovnikem objednatele. 

EL TODO, a.s. 4/6 



7. V pfipade nedostupnosti poverem3ho pracovnika objednatele budou zaznamy, potvrzene pouze 
pracovnikem zhotovitele, povazovany za platne a servis a udr:Zba za provedene bez vad a 
nedodelku. 

8. Objednatel umozni zamestnancum zhotovitele kdykoli pristup do vsech zarizenf SSZ, spadajicich 
do predmetu plneni die teto smlouvy a poskytne jim informaci o stavu zarfzenf, jeho provoznich 
podminkach a umozni nahlednout do potrebnych podkladu ulozenych u objednatele a zavazuje 
se poskytnout zhotoviteli nalezitou soucinnost. 

9. Zhotovitel neni opravnen vykonem predmetu teto smlouvy poverit subdodavatele. 

XI. Obchodni tajemstvi 
1. Veskere skutecnosti obchodnf, vyrobni, ekonomicke ci technicke povahy, souvlseJICI se 

smluvnimi stranami, kten§ nejsou bezne dostupne v obchodnich kruzfch a se kterYmi pri zajistenf 
predmetu plneni prijdou smluvni strany do styku, jsou obchodnim tajemstvfm. 

2. Smluvnf strany se zavazuji, ze tyto skutecnosti jinym subjektum nesdelf, nezprfstupni ani 
nevyuziji pro sebe ci pro jinou osobu. Zavazuji se zachovat tyto skutecnosti v prisne tajnosti a 
sdelit je vylucne tem svym zamestnancum, kteri jsou povereni plnenim smlouvy, a z tohoto titulu 
opravneni se s temito skutecnostmi v nezbytnem rozsahu seznamit. Smluvni strany se soucasne 
zavazuji zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly skutecnosti tvorici obchodni tajemstvi 
za duverne a zachovavaly o nich mlcenlivost. 

3. V pripade poruseni obchodniho tajemstvi ve smyslu § 2976 a nasi. obcanskeho zakonfku ve 
zneni pozdejsfch predpisu, smluvni strany pouziji prostredky ochrany proti nekale soutezi. 

XII. Zaverecna ustanoveni 
1. Platnost a ucinnost smlouvy nastava dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami, v pripade 

povinnosti objednatele zverejnit tuto smlouvu v registru smluv, nabyva smlouva ucinnosti dnem 
uverejneni v registru smluv die nasledujiciho odstavce teto smlouvy. 

2. Pokud je objednatel povinnou osobou ke zverejneni teto smlouvy v registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb., objednatel se zavazuje, ze neprodlene po uzavreni teto smlouvy provede 
zaslanf teto smlouvy spravci registru smluv k uverejneni prostrednictvfm registru smluv. 
Objednatel se dale zavazuje, ze pri vyplnovani formulare metadat teto smlouvy uvede take 
adresu datove schranky zhotovitele: t3vcec7 a cislo teto smlouvy. 

3. Smlouva se uzavira na dobu neurcitou s vypovedni dobou 12 mesicu. Vypovedni doba pocfna 
bezet prvnf den mesice nasledujicfho po doruceni pisemne vypovedi druhe strane. 

4. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je opravnen odstoupit bez dalsiho od teto smlouvy, 
pokud objednatel vstoupi do likvidace nebo u nej bude prohlasen upadek a v prfpade, ze 
objednatel neuhradi dluznou castku die teto smlouvy do 1 mesice ode dne jeji splatnosti. 

5. Ukoncenim platnosti teto smlouvy, nejsou dotcena ustanoveni, jez svou povahou prekonavaji 
platnost smlouvy, smluvnf pokuty ci prava na nahradu ujmy. 

6. Tuto smlouvu lze zmenit pouze vzestupne cislovanymi dodatky podepsanymi opravnenymi 
zastupci obou smluvnich stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzf po 
dvou. 

8. Zastupci smluvnich stran prohlasuj i, ze jsou opravneni uzavrit tuto smlouvu, ze smlouva byla 
ucinena svobodne urcite a vazne, na dukaz cehoz pripojuji sve podpisy. 

9. Pravni vztahy neupravene touto smlouvou se ridi prislusnymi ustanovenimi obcanskeho 
zakoniku. 

10. Pokud se nejake ustanoveni teto smlouvy stane neplatnym ci neucinnym, smluvni strany se 
zavazuji toto neplatne ci neucinne ustanoveni nahradit ustanovenfm platnym. 

11. Prava a povinnosti z teto smlouvy nemuze Z:adna smluvni strana postoupit jakekoli jine~ osobe 
bez predchoziho pisemneho souhlasu druhe smluvni strany. Tento zakaz se neuplatni v pripade 
postoupeni ci zastaveni ve prospech financnich instituci (bank) z duvodu profinancovani 
takovych pohledavek, s cimz smluvni strany vyslovne souhlasf. 

12. Smluvni strany podpisem teto smlouvy potvrzuji , ze pri jednanich s touto smlouvou souvisejicich 
postupovaly cestne a v souladu s platnymi pravnimi predpisy a soucasne se zavazuji, ze takto 
budou postupovat i pri plneni teto smlouvy a pri veskerYch cinnostech s touto smlouvou 
souvisej icich. Objednatel potvrzuje, ze se seznamil se zasadami stanovenymi dokumentem 
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EL TOOO 5 nazvem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM - KODEX CCP (dale ,Kodex CCP"), 
kter-Y je umi5ten na http5://www.eltodo.cz/5kupina-eltodo/compliance/. Objednatel 5e zavazuje 
dodriovat podminky 5tanovene Kodexem CCP po celou dobu trvani tohoto 5mluvniho vztahu, 
pokud nej5ou v rozporu 5 ujednanimi 5tanovenymi touto 5mlouvou. V pripade neplneni nebo 
hrubeho poruseni Kodexu CCP je zhotovitel opravnen od teto 5mlouvy od5toupit. 

13. Smluvni 5trany 5e taktez zavazuji, ze budou vzdy jednat a prijmou takova opatreni, aby nevzniklo 
duvodne podezreni na 5pachani tre5tneho cinu ci nedoslo k jeho 5pachani, tedy tak, aby kterekoli 
ze 5mluvnich 5tran nemohla byt prictena odpovedno5t podle zakona c. 418/2011 Sb., o tre5tnf 
odpovedno5ti pravnickych o5ob a rizenf proti nim, v platnem zneni , nebo nevznikla tre5tni 
odpovednost jednajfcich osob podle zakona c. 40/2009 Sb., trestnf zakonik, v platnem zneni. 
Pokud nektera ze 5mluvnich 5tran rna podezi'enf na nedodrieni tohoto zavazku jakoukoli smluvni 
5tranou, je povinna o tomto ihned informovat druhou smluvni 5tranu a postupovat die zakonem 
5tanovenych podminek. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: V Praze dne: 

Mesto Zd'ar nad Sazavou EL TODO, a.s. 

EL TOOO, a.s . 6/6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád preventivní údržby SSZ 
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1. Úvod 

 Provozní řád je dokument, který zahrnuje systém plánovaných činností na elektrických 
zařízení. V souladu s ČSN 33 1500 je provozní řád totožný s Řádem preventivní údržby. Řád 
preventivní údržby platí pro provádění preventivní údržby  elektrických zařízení světelných 
signalizačních zařízení (SSZ).  

 Řád stanoví lhůty a způsoby provádění preventivní údržby, zpracované na základě 
předpisů výrobce, poznatků vědy a techniky, zkušeností s provozem zařízení a posouzení 
optimální varianty údržby. 

2. Předmět 

2.1    Podle § 6 odst. a,b,d,e zákona č. 119/1988 Sb. o hospodaření se státním majetkem 
jsou organizace, které vykonávají právo hospodaření se svěřeným majetkem povinny 
udržovat tento majetek v řádném stavu. 

2.2  Ve smyslu vyhlášky ČUBP č. 20/1979 Sb. § 4 odst. 4 jsou organizace povinny zajistit 
v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol na zařízení (revize, zkoušky, 
prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám za nichž je zařízení provozováno. 

2.3   V souladu s ČSN 33 1500 je provozovatel povinen provádět periodické revize ve 
stanovených lhůtách a stanoveným způsobem. Podle čl. 3.3 této normy, lze v organizaci 
s vlastním řádem preventivní údržby, kdy bezpečnost je zajišťována periodickými kontrolami 
a údržbou elektrického zařízení,  lhůty periodických revizí prodloužit až na dvojnásobek. 

3. TERMÍNY A DEFINICE 

3.1.  Údržba - souhrn všech technických a organizačních opatření zaměřených na udržování nebo 
obnovování provozuschopného stavu zařízení v souladu s platnými ČSN. 

3.2.  Preventivní údržba - souhrn činností zaměřených na bezpečnost a udržení provozuschopného 
nebo bezvadného stavu zařízení, spočívá v periodicky prováděné kontrole stavu zařízení a 
v provedení preventivních zásahů. 

3.3.  Kontrola - činnost prováděná na zařízení, při které se zjišťuje technický stav zařízení (např. 
zkouškou, měřením, prohlídkou apod.) z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. 

3.4.  Protokol o preventivní údržbě je písemný doklad o výsledku kontroly, z něhož je patrný 
současný stav elektrického zařízení z hlediska bezpečného a provozuschopného stavu, v rozsahu 
prací prováděných při preventivní údržbě. 

3.5.  Revize elektrických zařízení. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu 
z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení 
odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. 
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4. Preventivní údržba zařízení 

 Preventivní údržba je chápána jako trvalý proces v péči o zařízení, jeho bezpečnost a 
provozuschopnost. V rámci preventivní údržby zařízení bude prováděn souhrn činností za 
účelem provedení veškerých stanovených  zkoušek a za účelem zajištění čistoty (viditelnosti) 
a to zejména SSZ a souvisejícího dopravního značení (návěstidla, signalizační sloupy aj.). 
Všechny činnosti jsou zpracovány dle relevantních právních předpisů, technických norem a 
veškerých návodů, postupů a doporučení stanovených výrobci příslušných zařízení. 

4.1. Provádění preventivní údržby na zařízení SSZ 

 Světelná signalizační zařízení vybavená řadičem (dále SSZ) slouží k řízení dopravy na 
pozemních komunikacích. Požadavky na technické a funkční vlastnosti SSZ jsou určeny 
ČSN 36 5601 a ČSN 36 5601-1. Na každém elektrickém zařízení je nutno k zajištění 
bezpečnosti a provozuschopnosti provádět činnosti dle příslušných norem, doporučení 
výrobců, požadavků provozovatelů a také dle zkušeností. Tyto činnosti lze rozdělit 
následovně: 

 Provádění pravidelných prohlídek 
 Provádění periodických kontrol 
 Čištění zařízení 
 
 
 

4.1.1. Pravidelné prohlídky 

4.1.1.1. Předmět pravidelné prohlídky 

 Pravidelné prohlídky prověřují zařízení SSZ z hlediska správné činnosti a bezpečnosti 
provozu a skládají se z následujících částí: 

 Údržba zařízení 
 Test zabezpečení 
 Kontrola dat 
 Kontrola funkčnosti 
 Kontrola dokumentace SSZ 
 Kontrola venkovních zařízení 
 Kontrola elektrické bezpečnosti 

4.1.1.2. Lhůta pravidelné prohlídky 

Pravidelné Prohlídky jsou prováděny ve 4 měsíčním intervalu.  

4.1.1.3. Obsah pravidelné prohlídky 

 Obsah pravidelné prohlídky je určen v základních harmonogramech pravidelných 
prohlídek, které jsou zpracovány pro jednotlivé typy řadičů. Zpravidla se jedná o následující 
rozsah činností.   

Údržba zařízení 

 Očištění řadiče 
 Kontrola mechanických částí, zámků a těsnění 
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 Kontrola dotažení svorkovnic a spojů, kontrola kabelových vývodů 

Test zabezpečení 

 Test poruchy jištění hlídané červené 
 Kontrola jistící logiky 
 Kontrola max délky cyklu 
 Kontrola sekundárních alarmů 

Kontrola dat 

 Kontrola systému a firmware řadiče, přechod do poruchového stavu 
 Zapínací a vypínací obrazy 
 Fázové přechody, časy přechodů signálních skupin 
 Kontrola mezičasů 
 Fáze ručního řízení 
 Kontrola spínacích časů (denního resp.týdenního řežimu) 
 Kontrolní součty 
 Záloha dat 
 Archivace provozního deníku řadiče 

Kontrola funkčnosti 

 Kontrola příjmu DCF 
 Vypínání NOT-AUS 
 Kmitavá žlutá 
 Ruční řízení – přepínání programů a fází ručního řízení  
 Kontrolní a zobrazovací prvky 
 Smyčkové detektory, infradetektory, videodetekce a tramvajové detektory 
 Signály pro nevidomé 
 Výzvová tlačítka pro chodce a MHD 
 Kontrola komunikace a vazeb na řídící nebo dohledový systém 
 Kontrola ovládání světelných a proměnných DZ 
 Kontrola funkce při výpadku napájení a jeho obnově 
 Speciální funkce 

Kontrola dokumentace SSZ 

 Kontrola kompletnosti a aktuálnosti dokumentace SZ  v radiči 
 Kontrola situace s dopravním značením 
 Kontrola zápisů v provozním deníku 

Kontrola venkovních zařízení 

 Kontrola stožárů, stožárových dvířek, výložníků 
 Ošetření a očištění šroubových spojů 
 Kontrola upevnění návěstidel, výměna poškozených dílů 
 Očištění optického systému  a kontrola těsnění návěstidel 
 Kontrola správného směrování návěstidel 
 Kontrola stožárových svorkovnic, N a PE vodičů 
 Prověření funkčnosti kabelů včetně koordinačních 

Kontrola elektrické bezpečnosti 

 Kontrola zakrytí všech vodivých částí zařízení 
 Kontrola vybavení proudového chrániče pomocí zkušebního tlačítka 
 Kontrola ostrých částí 
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 Schematické znázornění pracovního postupu pravidelné prohlídky je znázorněn na 
obr. 4-1 Schematické znázornění pravidelné prohlídky.  

  

Vysvětlivky: SP – servisní pracovník, VÚ – vedoucí údržby 

 

obr. 4-1 Schematické znázornění pravidelné prohlídky 
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1. Předání požadavku 

Vedoucí údržby podle plánu preventivní údržby vydá příkaz k práci servisnímu pracovníkovi. 

2. Asistence PČR 

Pokud je nutná asistence PČR, servisní pracovník počká až se PČR dostaví na místo a 
pokud se zařízení bude vypínat, provede se jeho vypnutí. 

4. Nahlášení vypnutí zařízení 

Pokud se zařízení bude vypínat, servisní pracovník nahlásí vypnutí zařízení včetně všech 
dalších připojených zařízení (např. připojení BOSHUNG) Centrálnímu dispečinku ELTODO 
(tel.:800 101 109). Ten tyto informace nahlásí správci zařízení.  

5. Provedení všech plánovaných činností 

Servisní pracovník provede všechny naplánované činnosti a provede o nich záznam do 
servisní dokumentace i pracovního deníku. 

7. Provedení opravy 

V případě, že servisní pracovník našel závadu, provede její opravu.  

8. Splňuje zařízení technické parametry pro bezpečný provoz? 

Pokud zařízení splňuje po kontrole resp. opravě všechny technické parametry pro bezpečný 
provoz, servisní pracovník ponechá zařízení v provozu. V případě předchozího vypnutí 
zařízení, uvede toto zařízení do provozu a nahlásí tuto skutečnost centrálnímu dispečinku, 
který informaci předá správci zařízení. 

10. Vypnutí nebezpečného zařízení 

Pokud zařízení nesplňuje požadavky na bezpečný provoz, servisní pracovník jej vypne a 
vypnutí nahlásí na centrální dispečink, který vypnutí nahlásí správci zařízení, (případně jej 
servisní pracovník ponechá vypnuté). 

11. Provedení opravy 

Servisní pracovník provede opravu zařízení a provede o ní záznam do servisní dokumentace 
i pracovního deníku. 

12. Uvedení do provozu 

Po ukončení opravy, servisní pracovník uvede zařízení do provozu. Pokud bylo zařízení 
vypnuto, nahlásí jeho zapnutí centrálnímu dispečinku, který zapnutí nahlásí správci zařízení.  

13. Zápis o kontrole, opravě 

Vedoucí údržby zajistí provedení zápisu o kontrole nebo opravě do servisního modulu, čímž 
se automaticky zaktualizuje Plán preventivní údržby. 
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4.1.2. Periodické kontroly 

4.1.2.1. Předmět periodické kontroly 

 Periodické kontroly SSZ slouží především k vizuální kontrole zařízení (řadič, sloupy, 
semafory, tlačítka atp.), jeho funkce a případně k zjištění odchylek od projektové 
dokumentace (aktuální změny). 

4.1.2.2. Lhůta periodické kontroly 

Periodické kontroly se provádějí ve 4 měsíčním intervalu 

4.1.2.3. Obsah periodické kontroly 

Periodické kontroly prověřují zařízení SSZ z hlediska správné činnosti a bezpečnosti provozu 
a skládají se z následujících částí: 

 Údržba zařízení 
 Test zabezpečení 
 Kontrola dat 
 Kontrola funkčnosti 
 Kontrola dokumentace SSZ 
 Kontrola venkovních zařízení 
 Kontrola elektrické bezpečnosti 

Rozsah činností v jednotlivých částí se řídí doporučením výrobce a příslušnými normami. 

4.1.3. Čištění zařízení 

4.1.3.1. Předmět čištění zařízení 

 Předmětem čištění zařízení je udržení čistoty zařízení SSZ  jako celku a to řadičů a 
stožárů SSZ, návěstidel a dopravních značek. Zejména je kladen důraz na udržení světelně 
technických parametrů návěstidel a světelných dopravních značek. 

4.1.3.2. Lhůta čištění zařízení 

 Lhůty čištění jsou závislé na intenzitě možného znečištění v dané lokalitě. Zařízení 
SSZ jsou rozděleny do čtyř kategorií a to podle reálného provozu, změny intenzit výstavby  a 
oprav staveb a komunikací. V závislosti na těchto faktorech  se bude provádět pravidelná 
aktualizace zařazení jednotlivých SSZ do příslušných kategorií. Při zpracování 
harmonogramu čištění zařízení bude brán zřetel také na četnost mytí s ohledem na výšku 
umístění jednotlivých návěstidel konkrétní SSZ. 

 V první kategorii je zařazeno zařízení SSZ umístěné na rozhraní odlišných světelných 
podmínek. Jedná se zejména o výjezdy z tunelů. Lhůta čištění je stanovena na 14 dní. 

 V druhé kategorii je zařazeno zařízení SSZ umístěné na vícepruhových 
komunikacích, kde z důvodu vyšších rychlostí dochází k většímu víření prachu a jeho 
usazování na světelných polích návěstidel. Lhůta čištění je stanovena na 1 měsíc. 
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 V třetí kategorii je zařazeno zařízení SSZ umístěné na běžné komunikační síti. Lhůta 
čištění je stanovena na 2 měsíce. 

 Ve čtvrté kategorii je zařazeno zařízení SSZ umístěné na méně frekventovaných 
komunikacích bez zdroje vířivého prachu a nečistot. Lhůta čištění je stanovena na 3 měsíce. 

4.1.3.3. Obsah čištění zařízení 

´ Čištění zařízení je rozděleno na následující části: 

 Řadiče SSZ – očištění řadiče včetně odstranění polepů 
 Stožáry SSZ – očištění spodní části stožáru včetně odstranění polepů 
 Návěstidla – očištění návěstidel včetně všech skel a clon 
 Dopravní značky – očištění symbolu 

 

4.2. Ostatní ustanovení 

Veškeré úpravy na zařízení musí být před realizací těchto úprav odsouhlaseny ze strany 
správce zařízení. 
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