
Výběr z nabídek na dohledový systém pro přízemí našeho domu 
 
Níže uvedené nabídky byly zveřejněny ve vchodech domu a na i-stránce domu. Vlastníci i nájemníci SBD, kteří dali 

k dispozici své e-mailové adresy, dostali informaci o možnosti nahlédnout do nabídek. Do dnešního dne jsem 

neobdržel žádnou připomínku. Po konzultaci obsahů nabídek s jednotlivými nabízejícími a po zvážení technických 

parametrů jednotlivých řešení jsem vyhodnotil jako nejvhodnější nabídku uvedenou pod číslem 3. 

Zdůvodnění (uvádím jen podstatnější body): 

1. Rozlišení a citlivost kamer, včetně schopnosti snímat barevný obraz při nízké intenzitě vnějšího osvětlení, 

poskytuje kompromisní variantu vlastnosti/cena pro zachycení osob s rozeznáním fyzické podoby a barvy oděvu 

– detaily potřebné pro rozeznání. 

2. Propojení systému do jednoho uzlu odděleně od jiných systémů – zvyšuje odolnost proti vlivu z jiných systémů, 

které by byly v opačném případě s cestami přenosu informací z kamer spojeny. Propojení do jednoho uzlu je 

provedeno bez elektronických prvků. 

3. Vlastní dohledový uzel je vhodný pro zcela nezávislý provoz bez nákladů na externě zajištěné místo pro řízení, 

zpracování a uložení informace z dohledových kamer. 

4. Propojení po sběrnici Ethernet je technicky perspektivní a ponechává otevřenou možnost jednoduššího 

doplnění dohledového systému o další prvky ev. bez náročných instalačních prací. 

Tento návrh rozhodnutí bude vyvěšen ve vchodech a zveřejněn na i-stránce domu. 

Připomínky očekávám do 31.5.2015 

 
24.5.2015   Petr Šesták 



 
Přehled nabídek na dohledový kamerový systém pro dům Havlíčkova 1205-7, MB 
 

Zadání: 
        Ekonomické pokrytí prostorů ve vchodů tak, aby bylo možno sledovat vstupy do domu z jihovýchodu (Havlíčkova ulice) i severozápadu (park) 

 a prostor vstupní chodby, okolí přízemní stanice výtahu a vstupy do sklepů a předsíní technických místností.   
Dům má 3 samostatné vchody, každý se dvěma vstupy. Předpokládá se jedno pracoviště dohledu.  

 

         Nabídka č. Nabízená cena s DPH Dílčí položky s DPH Komentář 
 

  Kč 

Dohledové 
pracoviště 

Kamery Instalační 
materiál 

Instalace, konfigurace 
zaškolení, doprava 

Registrace 
u ÚOOU 

  

 1 99 776 22 226 37 822 11 541 24 622 3 565 video kamery 1,3 Mpix 
 2 119 718 21 996 61 497 8 039 24 622 3 565 ip kamery 1,3 Mpix 
 3 125 748 21 996 67 527 8 039 24 622 3 565 ip kamery 2 Mpix 
 

4 106 950 0 63 825 8 625 34 500 0 
ip kamery 2 Mpix, bez serveru, bez části 
kabeláže, bez registrace 

 

5 124 200 0 124 200 8 625 34 500 0 
ip kamery 5 Mpix, bez serveru, bez části 
kabeláže, bez registrace 

 6 113 609 19 424 49 335 20 700 18 400 5 750  1,3 Mpix 
 7 149 305 28 624 75 831 20 700 18 400 5 750 ip kamery  1,3 Mpix 
 8 293 055 34 374 213 831 20 700 18 400 5 750 ip kamery 2 Mpix 
 

         Návrhy podali 3 zájemci ze 6 oslovených, na požádání v upřesněných variantách. 
   Zájemci často nabízeli své varianty řešení, což samozřejmě s patřičným zdůvodněním představuje námět k posouzení změněného řešení. 

 Nabízená řešení bez dohledového pracoviště vyžadují doplňkové náklady na služby zajišťující dohledové funkce a ukládání záznamu kamer.  
 Tyto náklady nebyly upřesněny. 

       
 

 
Petr Šesták 
10.5.2015 


