
Smlouva o dílo č. 1810400073
„Studie proveditelnosti - Radiový automobil letectva RAL-20“

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláří:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

ředitelkou odboru vyzbrojování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

zástupce objednatele ve věce

zástupce objednatele ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
zastoupen: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu

VTÚLaPVO
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
24272523
CZ4272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

zástupce zhotovitele ve věce



adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p., 
odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944 
Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo č. 1810400073 (dále jen „smlouva“).

ČI. 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání odborných podkladů, na základě kterých bude možné kvalifikovaně 
rozhodnout o pořízení, respektive způsobu pořízení radiového automobilu letectva RAL-20 (tj. vybrat 
jedno z navrhovaných řešení).

ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:

a) zpracovat návrh studie proveditelnosti k projektu „Rádiový automobil letectva RAL-20" 
postupem a v rozsahu uvedeném ve „Specifikaci díla“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále 
jen „návrh studie proveditelnosti“), a to v souladu s „Minimálními technickými parametry 
a kritérií“, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy;

b) zpracovat studii proveditelnosti v souladu s výsledky jednání expertní komise objednatele 
k návrhu studie proveditelnosti (dále jen „studie proveditelnosti“). Požadavky na obsah 
a rozsah studie proveditelnosti jsou specifikovány v čl. III „Specifikace díla“, která tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy;

(body a) a b) souhrnně dále jen „dílo“).

2. Návrh studie proveditelnosti musí popisovat a objednateli navrhovat min. 4 komplexní řešení 
a studie proveditelnosti samotná musí popisovat a objednateli navrhovat jedno komplexní 
technické řešení radiového automobilu letectva RAL-20, a to takového, aby toto řešení v případě 
jeho transformace do zadávacích podmínek zadávacího řízení ve formě podle ust. § 58 zákona 
ě. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či obdobného řízení 
s možnou účastí vícero dodavatelů, svou povahou umožňovaly účast v příslušném zadávacím řízení 
vícero potenciálním dodavatelům rádiového automobilu letectva, ledaže by vícero technických 
řešení nebylo z objektivních důvodů vzhledem k požadavkům objednatele a situaci na příslušném 
výseku trhu možné. Zhotovitel je povinen v návrhu studie proveditelnosti i studii samotné uvést 
veškeré relevantní důvody, které ho k danému zjištění vedly.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně zpracované dílo za současného splnění všech 
podmínek stanovených touto smlouvou, dohodnutou cenu za dílo dle čl. 4 smlouvy.

Čl. 3
Doba a místo plnění

1. Místem předání a převzetí:

a) návrhu studie proveditelnosti dle čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy;
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b) studie proveditelnosti dle čl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy;

je Vojenský útvar 1122 Praha, se sídlem Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6.

2. Zhotovitel je povinen objednateli předat:

a) návrh studie proveditelnosti dle čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy nejpozději do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy;

b) studii proveditelnosti dle čl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy nejpozději do 3 měsíců od 
odsouhlasení návrhu studie proveditelnosti dle článku 5 odst. 2 smlouvy.

3. Osobou objednatele oprávněnou převzít dílo je zástupce objednatele ve věcech technických, který 
je uveden v záhlaví smlouvy, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce objednatele ve 
věcech technických“). Studii proveditelnosti zástupce objednatele přebírá v souladu s čl. 5 odst. 4 
smlouvy.

Čl. 4 
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo (dále jen „cena za dílo“), která ěiní:

Cena za dílo bez DPH činí 1 801 180,00 Kč 
(slovy: jedenmilionosmsetjedentisícstoosmdesát korun českých)

Výše DPH (sazba 21%) činí 378 247,80 Kč 
(slovy: třistasedmdesátosmtisícdvěstěčtyřicetsedm korun českých 80 haléřů)

Cena za dílo včetně DPH (sazba 21%) činí 2 179 427,80 Kč 
(slovy: dvamilionystosedmdesátdevěttisícčtyřistadvacetsedm korun českých 80 haléřů)

2. Cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. K ceně za dílo bez DPH 
bude připočteno DPH ve výši v souladu s účinnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel při jednání deklaroval, že cena za dílo byla stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. 
Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoliv ověřit. Zhotovitel bere na vědomí znění ust. § 12 
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy cena za dílo bude vyšší než cena obvyklá 
podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena 
tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného ziskuje taková 
cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než 
obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.

4. Cena za dílo bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s plněním jeho závazků dle smlouvy. 
Cenový rozklad plnění je uveden v „Cenovém rozkladu plnění“, který tvoří přílohu č. 5 smlouvy.

5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Čl. 5
Způsob provedení díla

1. Zhotovitel je povinen předat návrh studie proveditelnosti zástupci objednatele ve věcech 
technických bez zbytečného odkladu po jeho zpracování, a to v jednom výtisku v tištěné podobě 
a v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech PDF, Word a Excel v českém jazyce. 
O předání návrhu studie proveditelnosti zhotovitelem zástupci objednatele ve věcech technických 
bude zpracován „Předávací protokol“, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy, který obě strany 
podepíší (dále jen „předávací protokol“).
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2. Za účelem posouzení návrhu studie proveditelnosti je objednatel povinen ustanovit expertní komisi 
nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu předávacího protokolu (dále jen „expertní komise“). 
Expertní komise posoudí návrh studie proveditelnosti nejpozději do 25 pracovních dní od 
okamžiku jejího ustanovení, přičemž o tomto posouzení zpracuje „Zápis o projednání návrhu studie 
proveditelnosti“ (dále jen „zápis“), který bude zároveň i obsahovat odsouhlasení komisí vybraného 
komplexního řešení varianty radiového automobilu letectva RAL-20 ke konečnému rozpracování 
ve studii proveditelnosti. Objednatel předá kopii zápisu zhotoviteli nejpozději do 35 pracovních dní 
od podpisu předávacího protokolu.

3. Zápis bude přiložen ke kopii protokolu dle čl. 5 odst. 6 smlouvy, který je zhotovitel povinen 
přiložit k daňovému dokladu dle čl. 6 odst. 1 smlouvy.

4. Studii proveditelnosti zpracovanou v souladu sčl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy v jednom výtisku 
v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech PDF, Word a Excel 
v českém jazyce, je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele ve věcech technických za 
přítomnosti velitele Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, tel.: 973 408 001, nebo jim písemně 
pověřené osoby (dále jen „zástupce VZ 5512“) v místě dle čl. 3 odst. 1 smlouvy a ve lhůtě dle 
čl. 3 odst. 2 písm. b) smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejméně 10 pracovních dní předem písemně uvědomit zástupce objednatele 
ve věcech technických o připravenosti předat návrh studie proveditelnosti nebo studii 
proveditelnosti a zástupce VZ 5512 o připravenosti předat studii proveditelnosti.

6. O předání a převzetí studie proveditelnosti je zhotovitel povinen vyhotovit „Protokol o předání 
a převzetí díla“, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy (dále jen „protokol“) ve 4 výtiscích, 
z jehož obsahu musí jednoznačně vyplývat, že zhotovitel svůj závazek dle smlouvy splnil a dále 
musí obsahovat datum, místo předání a jména zástupců stran participujících na předání díla. 
Za předpokladu, že bylo dílo provedeno řádně, zástupce objednatele ve věcech technických, 
zástupce VZ 5512 a zhotovitele protokol oboustranně podepíší. Jeden výtisk protokolu obdrží 
zástupce objednatele ve věcech technických, jeden výtisk protokolu zástupce VZ 5512 a 2 výtisky 
protokolu obdrží zhotovitel s tím, že 1 výtisk je zhotovitel povinen přiložit k daňovému dokladu 
dle čl. 6 odst. 1 smlouvy.

7. Datum podpisu protokolu oběma smluvními stranami se považuje za datum předání díla.

8. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas zpracovaný návrh studie proveditelnosti dle čl. 2 odst. 
1 písm. a) smlouvy a studii proveditelnosti dle čl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy, přičemž objednatel 
není povinen ani oprávněn převzít návrh studie proveditelnosti a/nebo studii proveditelnosti, které 
nebyly zpracovány řádně. Za řádně zpracovaný návrh studie proveditelnosti a studii proveditelnosti 
se považuje návrh studie proveditelnosti a studie proveditelnosti, které byly zpracovány v souladu 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě a účinnými právními předpisy.

9. Zjistí-li zástupce objednatele ve věcech technických při převzetí návrhu studie proveditelnosti nebo 
studie proveditelnosti, že vykazují vady nebo jsou neúplné, odmítne jejich převzetí s písemným 
uvedením všech důvodů. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn převzít návrh 
studie proveditelnost nebo studii proveditelnosti, jež nesplňují podmínky této smlouvy.

Čl. 6
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedené dílo, a to po řádném předání studie 
proveditelnosti a podpisu protokolu v souladu s čl. 5 odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
vyhotovit daňový doklad ve 3 výtiscích (1 originál a 2 kopie), přičemž jednu kopii daňového 
dokladu včetně příloh zašle zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu protokolu
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dle čl. 5 odst. 6 této smlouvy zástupci objednatele ve věcech smluvních uvedenému v záhlaví této 
smlouvy.

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Daňový doklad musí 
zejména obsahovat tyto údaje a náležitosti:

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;

číslo smlouvy, uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy;

datum vystavení daňového dokladu

datum splatnosti daňového dokladu;
IČO a DIČ smluvních stran;

číslo bankovního účtu zhotovitele a název banky;

počet příloh a razítko zhotovitele s podpisem zhotovitele;

v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží:

předávací protokol dle čl. 5 odst. 1 smlouvy;

zápis dle čl. 5 odst. 2 smlouvy;

případnou plnou moc zástupce objednatele či VZ 5512;

kopii podepsaného protokolu dle čl. 5 odst. 6 smlouvy.

Daňový doklad bude zhotovitelem zaslán objednateli na adresu:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
16001 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

v zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6

3. Splatnost daňového dokladuje 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě, 
že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního 
roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od 
okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

4. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá strana sama.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhúty splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad, 
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li 
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet 
původní lhúta jeho splatnosti a nová lhúta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) 
daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli na 
adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu zhotoviteli. Pro zachování lhúty pro vrácení 
daňového dokladu postačí jeho odeslání zhotoviteli v době jeho splatnosti. Při vrácení daňového
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dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví 
nový daňový doklad.

6. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel 
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto 
zákona.

Čl. 7
Smluvní pokuty, úrok z prodlení a odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s řádným předáním návrhu studie 
proveditelnosti ve lhůtě dle čl. 3 odst. 2 písm. a) smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
závazku. V případě prodlení zhotovitele s předáním studie proveditelnosti ve lhůtě dle čl. 3 odst. 2 
písm. b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za 
každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s předáním kopie zápisu v souladu 
s čl. 5 odst. 2 smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 
Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. O předmětné prodlení se 
automaticky prodlužuje termín dle čl. 3 odst. 2 písm. b) smlouvy.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. 10 odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Ke.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

5. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhúty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení 
jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány 
povinné straně.

6. Smluvní pokutu hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení v plné výši.

Čl. 8
Vady plnění

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad plnění či plnění se řídí obdobně ust. § 2099 až § 2112 OZ.

Čl. 9
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně 
vynaložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu;

c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem 
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí nepředání návrhu studie proveditelnosti 
nebo studie proveditelnosti řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 kalendářních dnů;
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d) jednostranným odstoupením objednatele pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, 
že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů;

e) písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným 
vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 9 odst. 1 písm. c) a d) smlouvy 
nemá zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů.

ČL 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 8 stranách a 5 přílohách celkem o 13 stranách. 
Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-Ii 
stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především 
příslušnými ustanoveními OZ.

3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že za infonnace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
jednotlivé položkové ceny uvedené v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, tak jeho 
poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, 
objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její 
dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
tímto deklarují, že výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci 
veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, 
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je 
zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle zhotovitele zajistit 
odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány 
třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění bez 
písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti 
s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu 
byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo své 
poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

6. Studie proveditelnosti (popř. návrh studie proveditelnosti) je autorským dílem ve smyslu ust. § 2 
odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž autorem 
tohoto díla je zhotovitel. Zhotovitel uděluje objednateli právo užít dílo k účelu sjednanému 
ve smlouvě, a to včetně rozmnožování díla.

7. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje dle příslušných ustanovení Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný 
ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového 
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této
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skutečnosti infonnovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí kjejich odstranění.

10. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

11. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách
v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém
dokladu zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto
odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování takovýchto změn
postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení považuje
i údaj uvedený na daňovém dokladu).

12. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv.

13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

14. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

15. Zástupci objednatele a zhotovitele uvedení ve smlouvě jsou oprávněni činit pouze takové
úkony, ke kterým je opravňuje smlouva.

16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 - Specifikace díla - 3 strany

č. 2 - Minimální technické parametry a kritéria - 7 stran
č. 3 - Předávací protokol - 1 strana
ě. 4 - Protokol o předání a převzetí díla - 1 strana

č. 5 - Cenový rozklad plnění - 1 strana

V Praze dne

Za objednatele:
V Praze dne

Za zhotovitele:
l

Datum: 2019.06.27
13:07:11 +02'00’

VTÚLaPVO

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 19.6.2019
Certifikát autora podpisů :

Platnost do : 18.9.2019 08:13:38 +02:00
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 1810400073
Počet stran: 3

Specifikace díla
Studie proveditelnosti a související dokumentace (popř. návrh studie proveditelnosti) bude 
využita při realizaci akvizičního procesu.

Návrh studie proveditelnosti musí popisovat a objednateli navrhovat min. 4 komplexní řešení 
a studie proveditelnosti samotná musí popisovat a objednateli navrhovat jedno komplexní 
technické řešení radiového automobilu letectva RAL-20, a to takového, aby toto řešení 
v případě jeho transformace do zadávacích podmínek zadávacího řízení ve formě podle ust. 
§ 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
či obdobného řízení s možnou účastí vícero dodavatelů, svou povahou umožňovaly účast 
v příslušném zadávacím řízení vícero potenciálním dodavatelům rádiového automobilu letectva, 
ledaže by vícero technických řešení nebylo z objektivních důvodů vzhledem k požadavkům 
objednatele a situaci na příslušném výseku trhu možné. Zhotovitel je povinen v návrhu studie 
proveditelnosti i studii samotné uvést veškeré relevantní důvody, které ho k danému zjištění 
vedly.

I. Návrh studie proveditelnosti
Zpracovaný návrh studie proveditelnosti bude projednán z hlediska možností realizace akvizice 
a následného efektivního využití soupravy RAL-20 pro činnost Vzdušných sil AČR.

Návrh studie proveditelnosti musí zpracovat a obsahovat tyto oblasti:

1. Posouzení vhodnosti definovaných funkcionalit, a dále pak parametrů a kritérií uvedených
v příloze č. 2 (Minimální technické parametry a kritéria);
1.1. Z hlediska životnosti soupravy minimálně 20 let (tento parametr bude případně upraven 

v „Návrhu studie proveditelnosti“ na základě ekonomických parametrů vztažených 
k požadované době životnosti soupravy a délce a finanční náročnosti životního cyklu 
subsystémů). Především s ohledem na současné platné normy, ale také s ohledem na 
budoucí požadavky, normy a omezení, které jsou již dnes legislativně ukotveny v EU 
a ČR, mají být aplikovány v období do roku 2030;
Cílem je předejít neúčelnému vynaložení finančních prostředků na zařízení, které by 
během prvních 10 let provozu ztratilo funkcionalitu či její část, nebo by muselo být 
modernizováno s ohledem na platná omezení;

1.2. Návrh změn a úprav definovaných funkcionalit, minimálních technických parametrů 
a kritérií;

2. Posouzení minimálních technických parametrů a kritérií uvedených v příloze č. 2 smlouvy:
2.1. Posouzení správnosti požadovaného složení soupravy RAL-20 s ohledem na 

požadované technické parametry a funkcionality RAL-20;
2.2. Návrhy na úpravu požadavků složení soupravy tak aby byly plněny požadované 

technické parametry a funkcionality;
2.3. Návrhy na úpravu požadavků složení soupravy tak aby byly plněny technické parametry 

a funkcionality včetně úprav doporučených na základě vypracování bodě 1.2;
3. Posouzení požadavků na technickou slučitelnost, přepravitelnost, vyprošťování, odsuny

a požární ochranu soupravy uvedených v příloze č. 2 smlouvy a návrh úprav požadavků tak
aby:
3.1. byly v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními normativními akty a závaznými 

standardy platnými v AČR;
3.2. splňovaly podmínky vydání souhlasu s použitím ve vojenském letectví podle zákona 

219/1999 Sb. a vyhovovaly podmínkám vydání „Osvědčení typové způsobilosti“ 
a „Osvědčení provozní způsobilosti“ od Odboru dohledu nad vojenským letectvím (dále 
„ODVL SDK MO“) v souladu s Vyhláškou MO č. 154/2011 Sb.;
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3.3. vyhovovaly podmínkám pro vydání „Osvědčení o registraci vozidla“ včetně tzv. 
„vojenské poznávací značky“ orgány Vojenské policie v souladu se zákonem č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo podle Vyhlášky 
MO č. 100/2018, kterou se schvaluje technická způsobilost vojenských vozidel.

4. Posouzení požadavku na složení soupravy RAL-20 a možnosti řešení zástavby na vhodné 
kategorie automobilů:
4.1. Posouzení možnosti zástavby na automobily zavedené v AČR;
4.2. Návrh možných variant řešení v návaznosti na návrhy úprav složení soupravy zpracované 

v bodě 2.3, požadavků na technickou slučitelnost zpracovaných v bodě 3, včetně rámcové 
ceny jednotlivých variant;

5. Zpracování analýzy nákladů životního cyklu jednotlivých variant řešení zpracovaných v bodě
4.2.

6. Možnost pořízení radiového automobilu letectva, který je v současné době dostupný na trhu 
a splňuje požadované technické parametry a kritéria, anebo je obdobného řešení.

II. Předložení návrhu studie proveditelnosti
V rámci zpracování návrhu studie proveditelnosti budou realizovány kontrolní dny u zhotovitele, 
z nichž první proběhne po třech měsících od podpisu smlouvy a další budou realizovány dle 
potřeby zhotovitele či objednatele. Cestou kontrolních dnů budou zhotoviteli poskytnuty 
relevantní údaje z provozu stávajících RAL-98 pro realizaci bodu I. čl. 5 a bodu III. čl. 8.1 a 
9.2 v rozsahu předmětných ČOS. Návrh studie proveditelnosti bude zpracován a předložen 
objednateli v souladu se smlouvou. Zpracovaný dokument bude ve smyslu zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
neutajovaného charakteru.

III. Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti musí být zpracována na základě odsouhlaseného návrhu studie 
proveditelnosti a musí být zhotovitelem dopracována dle zápisu zjednání komise objednatele.

Studie proveditelnosti musí zpracovat a obsahovat tyto oblasti:
1. Úvod

1.1. Základní předpoklady zpracování studie proveditelnosti

1.2. Použitá metodika

1.3. Použité analytické metody atd.

2. Základní popis a definici funkcionalit soupravy RAL-20

3. Popis minimálních technických parametrů a kritérií soupravy RAL-20

3.1. Požadavky na technickou slučitelnost, přepravitelnost, vyprošťování, odsuny a požární 
ochranu soupravy

4. Popis složení soupravy RAL-20 a technického řešení vybraného expertní částí komise 
objednatele

5. Přehled všeobecně závazných standardů týkajících se projektu RAL-20

6. Návrh takticko technických požadavků/parametrů (dále jen „TTP“) soupravy RAL-20. 
Forma a rozsah TTP musí splňovat požadavky a rozsah uvedený v souboru TTP na 
vojenský materiál dle NVMO 100/2015 „Zavádění vojenského materiálu do užívání v 
rezortu Ministerstva obrany“ ve znění Normativního výnosu MO č. 39/2018, kterým se
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mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 100/2015 Věstníku, Zavádění vojenského
materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany

7. Zpracování předpokládaného časového harmonogramu na realizaci projektu RAL-20, tj.
zpracování výrobní dokumentace, výrobu, testování a dodávky zvolené varianty řešení
Rádiového automobilu RAL-20 do AČR

8. Popis požadavků a potřeb k zajištění logistické podpory a životního cyklu soupravy RAL-20.
Charakterizovat zejména:

8.1. Délku životního cyklu subsystémů, obecné charakteristiky spolehlivosti a životnosti
ve formě návrhu či zkrácené infoverze

9. Finanční a ekonomická analýza projektu:

9.1. Celkové náklady pořízení dvou souprav RAL-20 zvolené varianty řešení.

9.2. Analýzu nákladů životního cyklu na 20 let

10. Možné způsoby realizace projektu má navrhnout:

10.1. Možnost pořízení radiového automobilu letectva, který je v současné době dostupný
na trhu a splňuje požadované technické parametry a kritéria, anebo je obdobného řešení.

11. Analýza a řízení rizik

11.1. Identifikace rizik, vymezení hlavních zdrojů rizik projektu (hlavní rizika v oblasti
organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.)

12. Závěr

12.1. Vyhodnocení časových, finančních a technických potřeb,

12.2. Zpracovat jednoznačné doporučení či nedoporučení realizace projektu. V případě
doporučení realizace projektuje nutné stanovit, za jakých podmínek lze dosáhnout
úspěšné realizace projektu.

13. Seznam zkratek

14. Přehled související a použité literatury

15. Přílohy (včetně Zápisů z kontrolních dnů)

Studie proveditelnosti bude zpracována a předložena objednateli v souladu se smlouvou.
Zpracovaný dokument bude ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, neutajovaného charakteru.
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 1810400073
Počet stran: 7

Minimální technické parametry a kritéria

Podrobný popis zboží:
Radiový automobil letectva RAL-20 je požadován na základě zkušeností sjiž zastaralým Rádiovým 
automobilem letectva RAL-98. který mj. zabezpečuje rádiové spojení s pátracími a záchrannými 
jednotkami při řešení leteckých nehod a jako prostředek spojení pro orgány řízení v terénu (střelnice, 
průzkum). Radiový automobil letectva RAL-20 bude používán pouze na území České republiky.

Cílem nákupu nového radiového automobilu letectva RAL-20 je zabezpečit mobilní neutajované rádiové 
spojení pro VzS AČR v I. a II. leteckém pásmu a pozemní neutajované rádiové spojení v pásmu KV 
a VKV/FM v národních strukturách. Pořízením RAL-20 bude zabezpečena schopnost mobilních 
komunikací na leteckých základnách.

1. Funkcionality radiového automobilu letectva RAL-20:

Zabezpečení vzdušného rádiového spojení v I. a II. leteckém kmitočtovém pásmu a pozemního KV 
aVKV/FM rádiového spojení u leteckých útvarů při:

■ řešení leteckých nehod jako základní vyhledávací a spojovací prostředek, pro zabezpečení spojení 
pozemního sledu pátrací a záchranné skupiny a jako spojovací prostředek pro komisi vyšetřující 
letecké nehody,

■ řízení střeleb na leteckých střelnicích pro orgány řízení střeleb,

■ výcviku výsadků a letových osádek při přistání v poli,

■ ve válečném stavu doplnění a zálohování jednotlivých stacionárních míst řízení letového provozu.

■ zabezpečení pravidelných letových ověření LPZ,

■ při vojenských cvičeních,

■ zabezpečení prezentačních akcí AČR s podporou letectva,

■ zajištění komunikace při mimořádných událostech (živelných pohromách, teroristických útocích, 
ochraně strategicky důležitých objektů, atd.),

■ zajištění součinnostní komunikace při testování funkčnosti a certifikaci komunikačních systémů VzS,

■ příjmu a monitorování tísňových kanálů v I. a II. leteckém pásmu.

Spojení rádiovými prostředky musí být v dále definovaném omezeném rozsahu zabezpečeno i za jízdy.

2. Radiový automobil letectva RAL-20 - charakteristika:

Radiový automobil letectva RAL-20 je požadován jako mobilní prostředek pro mobilní neutajované 
rádiové spojení pro VzS AČR na I. a II. leteckém pásmu a k pozemnímu neutajovanému rádiovému 
spojení v pásmu KV a VKV/FM v národních strukturách operačně taktického systému velení a řízení.

Radiový automobil letectva RAL-20 musí být konstruován tak, aby splňoval standardní požadavky 
provozu v rádiových sítích, ale jenom neutajovaný hlas. Musí být vybaven potřebnou moderní 
komunikační technikou pro spojení s letouny i s pozemními složkami leteckých útvarů v polních
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podmínkách za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci. Pro možnost budoucího doplnění 
moderní komunikační technologií musí být konstrukce RAL-20 modulární, spočívající v přípravě na 
osazení komunikačními technologiemi budoucnosti (vyvázání standardních komunikačních konektorů 
do vnějších schrán a připraveného prostoru pro technologie (skříň RACK)).

2.1.Požadované užitkové parametry radiového automobilu letectva RAL-20:

• vzdušné rádiové spojení na stanovišti s letouny (v 1000 m) v I. a II. leteckém kmitočtovém 
pásmu, s anténou na stožáru, v rovinatém terénu, do vzdálenosti minimálně 80 km,

• Parametry v 1. leteckém pásmu:

Kmitočtové pásmo 117,975 až 137,000 MHz, nejnižší přidělitelný kmitočet musí být 
118,000 MHz a nejvyšší přidělitelný kmitočet musí být 136,975 MHz, odstup kanálů 8,33 
kHz a 25 kHz, modulace A3E, bez offsetu, řízený umlčovač šumu, možnost testu rádiové 
stanice za provozu, výkon přepínatelný minimálně ve dvou stupních, regulovatelný 
výstup na reproduktor nebo sluchátka, výstup pro záznamové zařízení, možnost místního 
a dálkového ovládání (až 500m),
Kmitočtové pásmo 138,000 až 144,000 MHz, nejnižší přidělitelný kmitočet musí být 
138,025 MHz a nejvyšší přidělitelný kmitočet musí být 143,975 MHz, odstup kanálů 25 
kHz, modulace A3E, bez offsetu, řízený umlčovač šumu, možnost testu rádiové stanice, 
výkon přepínatelný minimálně ve dvou stupních, regulovatelný výstup na reproduktor 
nebo sluchátka, výstup pro záznamové zařízení, možnost místního a dálkového ovládání 
(až 500m),

• Parametry v 2. leteckém pásmu:

Kmitočtové pásmo 225,000 až 400,000 MHz, nejnižší přidělitelný kmitočet musí být 
225,025 MHz a nejvyšší přidělitelný kmitočet musí být 399,975 MHz, odstup kanálů 25 
kHz, modulace A3E, bez offsetu, řízený umlčovač šumu, možnost testu rádiové stanice 
za provozu, výkon přepínatelný minimálně ve dvou stupních, regulovatelný výstup na 
reproduktor nebo sluchátka, výstup pro záznamové zařízení, možnost dálkového 
a místního ovládání,

• Ostatní parametry viz ČOS 584102, edice 2:

• vzdušné rádiové spojení na stanovišti s letouny (v 1000 m) v I. a II. leteckém kmitočtovém 
pásmu, se střešní anténou, v rovinatém terénu, do vzdálenosti 80 km,

• Ostatní parametry v 1. a 2. leteckém pásmu stejné jako antény na stožáru,

• pozemní rádiové spojení v rovinatém terénu, za přesunu i na stanovišti v pásmu VKV/FM do 
vzdálenosti 15 km,

• Parametry v tomto pásmu:

Kmitočtové pásmo 30,000 až 87,975 MHz, modulace F3E, výkon přepínatelný minimálně 
ve dvou stupních, řízený umlčovač šumu, regulovatelný výstup na reproduktor nebo 
sluchátka, počet kanálů 2320, kmitočtová tolerance: ± 3,5 ppm, kompatibilní s rádiovými 
stanicemi používaných v AČR v tomto pásmu,
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• pozemní i vzdušné rádiové spojení v členitém terénu na stanovišti v pásmu KV do vzdálenosti 
min. 100 km,

• Parametry v tomto pásmu:

Kmitočtové pásmo 1,500 až 30,000 MHz, modulace J3E, výkon přepínatelný minimálně 
ve dvou stupních, řízený umlčovač šumu, regulovatelný výstup na reproduktor nebo 
sluchátka, kmitočtová tolerance 2.10'8, kanálové dělení 3 kHz s krokem po 1 Hz,

Doplnění systému automatického sestavení spojení (ALE -2G), systémového SW a HW pro 
výměnu dat podle STANAG 5066 v rámci začlenění KV stanic do systému spojení leteckých 
základen v radiové síti číslo 4003.

• na stanovišti současný provoz ve dvou nezávislých rádiových sítích VKV/UKV, ne však na 
stejných kmitočtech, za přesunu pouze provoz na jedné rádiové síti VKV/FM,

• odposlech rádiových signálů v pásmu 0,01 MHz až 2 GHz, včetně nouzových kmitočtů, na místě i 
za přesunu, výstup na reproduktor a na záznamové zařízení,

• 2 kusy identického a vzájemně zaměnitelného dálkového ovládání rádiových stanic pro I. a II. 
letecké kmitočtové pásmo

• Parametry dálkového ovládání: napájení ze sítě TN-S, TN-C, IT, TT, nouzové napájení 
pomocí vestavěných akumulátorů včetně možnosti současného dobíjení při provozu na stálou 
síť, sada náhradních aku včetně externího dobíječe, přeladění jedné vybrané rdst. VKV/UKV 
buď jen výběrem pomocí předladění 20 kanálů nebo jen přímou volbou kmitočtu, výběr 
rádiové stanice VKV/UKV pomocí dálkového ovládače, zpoždění modulačního a přijímaného 
signálu včetně doby zpoždění zapnutí klíčování musí vyhovovat EUROCONTROL ED-136, 
optická signalizace klíčování vysílače, ovládání umlčovače šumu, výstup na zabudovaný 
reproduktor a na externí sluchátka náhlavní soupravy, regulace hlasitosti signálu 
v reproduktoru a ve sluchátkách, klíčování pomocí mikrofonu nebo externí náhlavní 
soupravou, doba výdrže na jednu sadu akumulátorů minimálně 2 hod., telefonní spojení z 
místa umístnění dálkového ovladače s obsluhou RAL-20,

• objektivní záznam komunikace VKV/UKV pomocí digitálního záznamového zařízení 
s automatickým záznamem času, který umožňuje snadné a rychlé přehrávání nejen poslední 
relace,

• Parametry digitálního záznamového zařízení:

Současný záznam 5 kanálů (2x rádiová vzdušná síť, lx rádiový scanner, 2x telefonní linka), 
délka záznamu všech kanálů minimálně na dobu 30 dnů, zařízení musí umět přenos 
požadovaných velikostí dat (typu WAW nebo MP3) na standartní externí médium (DVD, 
USB Flash apod.) pro další využití, certifikované,

• zjišťování polohy po trase přesunu i na stanovišti pomocí přijímače GPS včetně mapového 
zobrazení, přijímač GPS musí být na stanovišti přenosný v terénu,

• přehled o teplotě, vlhkosti a tlaku místního vzduchu, rychlosti a směru větru na stanovišti, při 
použití ovládání RAL-20 pomocí dálkového ovládání k dispozici jednoduché přenosné meteo 
zařízení pro měření rychlosti a směru větru. U těchto meteo zařízení není požadováno OTZ, ale u 
jednoho z návrhů vozidla RAL - 20 je požadováno zpracovat dvě varianty meteo zařízení, a to:

o certifikované meteo zařízení, tzn. vydané OTZ, a
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o necertifikované zařízení, tzn. bez OTZ. Meteo zařízení budou ověřena nezávislou 
metrologickou institucí v rámci celého RAL-20,

• provedení rozvinutí stanoviště bez výstavby stožáru do 15 minut, provedení rozvinutí stanoviště 
se stožárem do 40 minut, svinutí stanoviště bez stožáru do 15 minut 
a svinutí stanoviště se stožárem do 40 minut,

• ochranu osob před úrazem elektrickým proudem a proti účinkům blesku dle ČOS 615001, 4. 
vydání,

• osvětlení okolního prostoru výkonným venkovním natáčecím reflektorem umístněným na vozidle 
a výnosnou svítilnou,

• dostatečné zázemí pro osádku nejen pro plnění stanoveného úkolů ale i pro provádění 
drobných oprav nevyžadující zásah servisní organizace (sklápěcí pracovní stůl s adekvátním 
osvětlením, dílenské vybavení, KMT)

• napájení soupravy ze střídavého i stejnosměrného zdroje při respektování předepsaných ochran, 
a to:

o provedení bezvýpadkového napájení hlavní výbavy tj. 2 soupravy rádiových stanic v pásmu 
VKV/UKV, skenovacího přijímače, záznamového zařízení včetně příslušenství, nutného pro 
provoz těchto zařízení (při výpadku síťového napájení) užitkovými akumulátory po dobu 2 
hod., napětí 12V a/nebo 24V a/nebo UPS 230V/50 Hz (dle použitých elektrických zařízení),

o elektrocentrálou 230V/50Hz po dobu 24/7, záloha paliva na dobu 8 hodin pro EC, požadovaný 
příkon celého elektrického vybavení RAL-20 bude 60% výkonu EC (nutná rezerva pro 
možnost připojení dalších zařízení AČR), výkon případné UPS bude postaven stejně jako EC,

o z veřejné rozvodné sítě 230 V/50 Hz (TN-S, TN-C, IT, TT), rozvod bude proveden sítí typu 
„B“ pro všechna elektrická zařízení ve výbavě RAL-20, kromě 2 souprav rádiových stanic 
VKV/UKV, skenovacího přijímače a záznamového zařízení včetně příslušenství, nutného pro 
provoz těchto zařízení, které bude napájeno sítí typu „C“.

2.2.Složení soupravy radiového automobilu letectva RAL-20:

Je požadováno postavit rádiový automobil letectva RAL-20 na vozidlové platformě vycházející 
z logistické koncepce AČR včetně unifikovaného tažného zařízení a musí disponovat vysokou 
průchodností terénem a dostatečným vnitřním prostorem i nosností. Osádku prostředku budou tvořit až 
3 přepravované osoby (řidič-technik, velitel-operátor, případně další příslušník LRNS nebo velící 
důstojník v případě nasazení prostředku při řešení letecké nehody). Vozidlo musí vyhovovat 
zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb. a případně vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pokud by místo operátora bylo předpokládáno někde jinde než v přední ěásti vozu vedle řidiče, 
např. v nástavbě, tak u jednoho z takových návrhů zpracovat dvě varianty řešení, a to:

• se zabezpečeným výhledem ven - okno;
4
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• bez výhledu ven.

Hlavní výbava:

• instalovaná vozidlová rdst. VKV/UKV 2 soupr.
• případný vozidlový zesilovač VKV/UKV (die typu použité rádiové stanice

a jejího samostatného dosahu) 2 soupr.
• dálkové ovládání vozidlových rdst. VKV/UKV do vzdálenosti max. 500 m 2 soupr.
• vozidlová rdst. KV/VKV-FM 1 soupr.
• ruční přenosná rdst. VKV/UKV (v rámci kontrolních dní bude konzultována možnost pokrytí v celém

prvním a druhém leteckém pásmu), VKV/FM s akumulátory a se sadou náhradních 
akumulátorů včetně externího nabíječe 1 soupr.

• širokopásmový skenovací přijímač (ke každému dálkovému ovladači, napájení přes
dálkový ovladač nebo samostatně) 2 soupr.

• digitální záznamové zařízení s automatickým záznamem času 1 soupr.
• jednoduché vozidlové meteorologické zařízení 1 soupr.
• vozidlové antény pro všechny zabudované rdst. a přijímače včetně antény pro

MATRA a TETRA (mimo KV pásmo) 1 soupr.
• stacionární antény pro pásma VKV/UKV 1 soupr.
• stacionární anténa KV 1 soupr.
• stožár pro anténní systémy 1 soupr.
• výstražné osvětlení nízké svítivosti barvy červené dle Let-1-6/L 14 1 soupr.

Vedlejší výbava:

• přijímač družicové navigace GPS (SPS) vč. zobrazení v mapovém zobrazení 1 soupr.
• autonavigace 1 ks
• klimatizace 230V a el. topení do nástavby 1 ks
• dalekohled s měřením vzdálenosti 1 ks
• přenosné jednoduché meteorol. zařízení (směr a rychlost větru) 1 soupr.
• přenosná akumulátorová návěstidla barvy žluté pro vytyčení jednoduché 

branky pro přistání vrtulníku (ruční ovládání a regulace svítivosti ve třech 
stupních), náhradní sada aku s dobíječem. „ Jelikož RAL-20 bude „komunikační 
zařízení", tak není nutné čert ifi kovat světla (návěstidla). V případě přistání
vrtulníku se bude jednat o přistání do terénu v plné odpovědnosti pilota.,, 4 ks

• jednoduchý přípravek pro vytýčení rozměrů branky 1 sada
• elektrocentrála 230V/50Hz certifikovaná nebo certifikovatelná 1 ks
• zdroj 12V/24Vss a užitkové nástavbové bezúdržbové aku 12/24V 1 soupr.
• souprava náhradních dílů dle doporučení výrobce a analýzy log. zabezpečení 1 soupr.
• základní ženijní vybavení do pole 1 soupr.
• polní telefonní přístroj umožňující provoz buď na baterií LB, nebo provoz ve
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stálé spojovací sítí nebo jeden polní telefon a jeden telefon pro spojení 
v stálé spojovací sítě včetně nutných ochran a připojení k RAL-20 2 ks

• provedení zástavby pro následné zabudování vozidlové rádiové stanice MATRA
a TETRA (MTM800) včetně napájecího a anténního připojení 2 sady

• provedení zástavby pro následné umístnění rádiových stanic MTH800 (TETRA)
a dobíječe 10 sad

• dostatečný počet dvojzásuvek 230V/50 Hz v síti „B“ na připojení dalších
spotřebičů 6 ks

• základní KMT a sada nářadí pro údržbu max. TÚ-1, rychlou diagnostiku a opravy
zařízení v poli, 1 soupr.

• zásuvka USB v prostoru řidiče pro zabezpečení nabíjení včetně kabelu 1 ks
• zásuvka 230V/50Hz pro připojení služebního notebooku a tiskárny včetně ochran 2 ks
• vytvoření dostatečného a komfortního zázemí pro fungování osádky v provozu

(skládací stolek s dostatečným osvětlením, židle a další prostředky a vybavení) 1 sada
• trezor pro signální pistoli (v případě dostatku prostoru) 1 ks

3. Technická slučitelnost radiového automobilu letectva RAL-20:

Elektrická instalace a zdroje elektrické energie musí splňovat:

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

• zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 
ve znění pozdějších předpisů;

• zákon ě. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
• nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání 

v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;
• nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů;
• technické normy v platném znění.

Radiový automobil letectva RAL-20 musí splňovat požadavky ČOS 615001, 4. vydání „Elektrická 
zařízení v pojízdných a převozných prostředcích pozemní vojenské techniky“. Dále musí splňovat 
požadavky Let-5-2, L-3, STANAG 7134, STANAG 3619.

Komunikační prostředky musí dále splňovat požadavky předpisu L10, a to zejména L10/I1I a L10/V, 
ČOS 584102, edice 1. Elektrocentrála musí splňovat právní předpisy, technické normy a ČOS 611501, 
3. vydání, oprava 1 „Elektrická zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory“.

Návěstidla STANAG 3619 „Značení a světelné zabezpečení helipadů“ v platné edici. Na návěstidla 
nebude potřeba certifikace ODVL SDK MO, neboť v případě RAL-20 se jedná o „komunikační 
zařízení“, které neslouží k řízení letového provozu a ani vzletů a přistání vrtulníků.
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4. Přepravitelnost, vyprošťování, odsuny, požární ochrana radiového automobilu letectva
RAL-20

Radiový automobil letectva RAL-20 musí být vybaven vhodným navijákem pro vyprošťování / samo
vyprošťování, včetně kotevních bodů pro spolehlivé vyprošťování v obou směrech a kotevními body
pro zvedání vozidla a kotvení vozidla na přepravních prostředcích. Výbava vozidla musí být doplněna
vhodným příslušenstvím, např. kotevním popruhem, převáděcí kladkou, šroubovacími třmeny
a prodlouženým tažným lanem.

Pro řešení požární ochrany v polních podmínkách musí být výbava vozidla doplněna o nejméně 1 ks
přenosného hasicího přístroje (PHP) s čistým, netoxickým hasivem, např. FE-36 nebo jeho ekvivalent
s množstvím náplně 4 kg a hasícím účinkem nejméně 55B, C pro hašení IT technologií; nejméně 1 ks
PHP práškovým s množstvím náplně 2 kg s hasicím účinkem nejméně 8A, 34B,C. Provedení a umístění
PHP musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP,
totožné s touto specifikací, musí být zaznamenány v průvodní a provozní dokumentaci.

5. Definovaný a všeobecně závazný standard

Konstrukce radiového automobilu letectva RAL-20, včetně mechanického vybavení, musí být z hlediska
mechanické odolnosti, odolná při přepravě proti lineárnímu zrychlení, rázům, vibracím a dalším vlivům
v souladu s požadavky ČOS 999902, 3. vydání a z hlediska klimatické odolnosti odolná v souladu
s požadavky ČOS 999905, 3. vydání. Během provozu ve venkovním prostředí na volném prostranství
v rozsahu teplot okolí od - 32 °C do + 44 °C nesmí vnější podmínky (vlhkost, rosa, déšť, jinovatka, sníh,
cizí tělesa apod.) ovlivnit nežádoucím způsobem činnost zařízení a bezpečnost obsluhy v souladu
s požadavky ČOS 615001,4. vydání, bod 6.2 a 6.2.1.

Konstrukce vozidla, mechanické a elektrické zařízení musí být chráněno proti vlivu vlhkosti, slunečního
záření, provozních kapalin, koroze a ostatních faktorů v souladu s požadavky ČOS 801001, 5. vydání,
oprava 1, bod 6.1,6.4,6.5.1 a 6.5.3.

Elektrické zařízení umístěné v zástavbě musí být odolné vůči rázům a vibracím, které se v provozu
mohou vyskytnout za celou dobu životnosti prostředku, ČOS 615001, 4. vydání, článek 6.2.2, 6.2.7, proti
působení vnějších elektromagnetických prostředí podle ČOS 599902, 3. vydání a nesmí produkovat vyšší
úrovně elektromagnetického vyzařování než povolené mezní hodnoty (limity) uvedené v ČOS 599902, 3.
vydání.

Případné (dle výsledku studie proveditelnosti) filtrační a ventilační zařízení kolektivní ochrany osob
ve vozidle musí splňovat ČOS 414001, 1. vydání.

Elektrocentrála musí splňovat ČOS 611501,3. vydání, oprava 1.
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Príloha č. 3 smlouvy o dílo č. 1810400073
Počet stranil

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmět předání: Návrh studie proveditelnosti

Dne ...............................byl předán Návrh studie proveditelnosti dle smlouvy o dílo
č. 1810400073 „Návrh studie proveditelnosti - Radiový automobil letectva RAL-20“ (dále jen
„smlouva“) mezi objednatelem, Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1,
160 01 Praha 6, a zhotovitelem, Vojenským technickým ústavem, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO,
se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely, dle čl. 5 této smlouvy.

Přílohou tohoto protokolu jsou dále následující dokumenty:

(doplní zhotovitel) početlistů:
(doplní zhotovitel) početlistů:
(doplní zhotovitel) početlistů:

V dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

zhotovitel objednatel



Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. 1810400073
Počet stran:!

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předmět předání: Studie proveditelnosti

Dne byla předána dle smlouvy o dílo č. 1810400073
„Studie proveditelnosti - Radiový automobil letectva RAL-20“ (dále jen „smlouva“) mezi
objednatelem, Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
a zhotovitelem, Vojenským technickým ústavem, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO, se sídlem
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely, dle čl. 5 této smlouvy.

Přílohou tohoto protokolu jsou dále následující dokumenty:

(doplní zhotovitel) počet listů:
(doplní zhotovitel) počet listů:
(doplní zhotovitel) počet listů:

V dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

zhotovitel objednatel



Príloha č. 5 smlouvy č. 1810400073
Počet listů: 1

Cenový rozklad plnění


