
SMLOUVA O DÍL

(na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 b .. občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: xxx

číslo smlouvy zhotovitele:

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo společnosti: Na Šabatce 17, 143 06 Praha Komořany

Statutární orgán:

Odpovědná osoba:

IČO:

DfČ:

--
00020699

CZ00020699

dále jen" objednatel"

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

sídlo: Čs. armády 655. 2540 I Jílové u Prahy

statutární orgán:

IČO:

DIČ:

-=

00883921

CZ0088392l
číslo účtu:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městs ého soudu v Praze. oddíl: C.
vložka 248734-

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

dále jen .,:::hOlovi/d'
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ČI. I.
Předmět smlouvy

I) Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy o díl (dále jen "Smlouva") provést
Vypracování inventarizace em/Sl sklenikovych lynu li rámci Národnlho
inventarizačniho systému rNJS) pro oblast (sektor)" ULUCF" a "Zemědělství" dle
technické specifikace za podmínek a v rozsahu této Sm ouvy.

2) Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v pří ze Č. I této smlouvy.

ČI. II.
Doba a místo plnění

1) Časová real ízace zakázky: Práce budou zahájeny od dn účinností smlouvy do
20.5.2023

2) Místo plnění: Jílové LI Prahy.

3) Zhotovitel se zavazuje zhotovít a dodat objednateli před ět smlouvy po částech dle
specifikace v článku 4 Přílohy I k této smlouvě o dílo. hraničující termíny plnění
jsou:

termín kontrolního dne

termín dokončení díla za rok 2019

termín I. kontrolního dne

termín 2. kontrolního dne

termín dokončení díla za rok 2020

termín 1. kontrolního dne

termín 2. kontrolního dne

termín dokončení díla za rok 2021

termín I. kontrolního dne

termín 2. kontrolního dne

termín dokončení díla za rok 2022
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nejpozději 6.12.2019

20. 5. 2020

nejpozději 15. 7. 2020

nejpozději 6. 12.2020

20.5.2021

nejpozději 15.7.2021

nejpozději 6.12.2021

20. 5. 2022

nejpozději 15. 7. 2022

nejpozději 6. 12. 2022

20.5.2023



V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách s cena díla sjednává dohodou
smluvních stran ve výši 2 975207 Kč (3600000 Kč vč. DPH) za celé období. přičemž částka

za jeden kalendářní rok po dobu účinnosti SI louvy činí:

ČI. III.
Cena díla

743802 Kč (900 000 Kč včetně DPH).

Cena bez DPH

DPH

Celková cena za zakázku

Tato cena díla je stanovenajako nejvýše přípustná.

2 975 207,- Kč

624793,- Kč

3 600 000,- Kč

1) Cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke Zl ěnám sazeb daně z přidané
hodnoty.

pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke zrněna 1 legislativních či technických
předpisů a norem. které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

ČI. IV.
Platební podmínky

l ) Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základ faktury se splatností 30
kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručen objednateli.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovítel .

Faktura za provedené práce bude vystavena po předání a převzetí díla.

Po podpisu smlouvy v roce 2019 vystaví zhotovitel ob ednateli I. dílčí fakturu a po
úspěšném průběhu kontrolního dne 2. dílčí fakturu. 3. závěrečnou fakturu vystaví
zhotovitel objednateli po dokončení díla v roce 2020 dle dst. (2).

I. dílčí faktura v roce 2019

2. dílčí faktura v roce 2019
394 500,- Kč vč. DPH

394 500.- Kč VČ. DPH

V následujících letech vystaví zhotovíte I objednateli . dílčí fakturu po úspěšném
absolvování I. kontrolního dne a 2. dílčí fakturu o úspěšném absolvování 2.
kontrolního dne. 3. závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel objednateli po dokončení díla
předcházejícího období. Výše uvedená fakturace se ří í uvedeným rozpisem plateb
včetně DPI-I.
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I. dílčí faktura v letech 2020 - 2022 360 000,- Kč vč. DPH

360 000,- Kč vČ. DPH

180 000.- Kč vč. DPH

2. dílčí faktura v letech 2020 - 2022

3. závěrečná faktura v letech 2020 - 2022

Po dokončení díla a jeho předáni v roce 2023 vystaví zh tovitel objednateli závěrečnou
fakturu.

Závěrečná faktura v roce 2023 111 000,- Kč vč. DPH

2) Faktura musí obsahovat zejména:
• označení a číslo faktury.
• obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatel , jakož i identifikační číslo a

daňové identifikační číslo,
• bankovní spojení.
• předmět smlouvy. číslo smlouvy
• den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,
• cenu díla.
• fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přid ié hodnoty.

3) Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náleži osti podle platných právních
předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhot vitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tom o případě je běh původní lhůty
splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručení n řádně opravené nebo nově
vyhotovené faktury.

4) Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání přís ušné částky z účtu objednatele
a jejím směřováním na účet zhotovitele.

5) Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuj také daň z přidané hodnoty
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu us cutečnéní zdanitelného plnění.
je-li zhotovitel plátcem DPH.

6) Plnění bude použito pro činnosti. kdy ČHMÚ není oso ou povinnou k DPH, z tohoto
důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

ČI. v.
Záruka a jakost dodanéh díla

1) Smluvní strany sjednaly záruční dobu na předmět této sl110uvy na 24 měsíců. záruční
doba počíná běžet předáním díla.

2) Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu do 30 prac vních dnů od jejího nahlášení
objednatelern. Pokud nebude závada odstraněna v dohod utérn termínu, má objednatel
právo zajistit odstranění závady díla dodaného dle této mlouvy u jiného subjektu na
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ČI. VI.
Smluvní pokuty

náklad zhotovítele. I přes odstranění závady jiným subje 'tem není dotčena záruční lhůta
a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku.

3) Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení z vady do jejího odstranění. O
provedení záruční opravy vyhotoví zhotovítel písemný rotokol.

1) Za nedodržení doby plnění podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové c ny nedodaného díla za každý
započatý den prodlení.

2) Smluvní pokuta při prodlení zhotovitele s provedením z ručních oprav činí 500.- Kč za
každý započatý den prodlení a za každou vadu.

3) Ph prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,03% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.

4) Uvedené smluvní pokuty jako sankce nernají vliv na vý i případné náhrady škody.

5) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti pro ést dodávku díla ani jiných
povinností. závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této mlouvy a z platných právních
předpisů.

ČI. VII.
Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních stran. pokud nejsou upr veny touto smlouvou, se řídí
občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími.

1) Tato smlouva vstupuje v platnost v den podpisu smlu ních stran. Účinnost nastává
vložením smlouvy do registru smluv.

3) Smlouva mí'tže být měněna nebo doplňována pouze písen nými dodatky k této smlouvě,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

4) Smlouva se zhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu přičemž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od sm louvy, jestl iže zji tí. že zhotovitel

i) nabízel. dával. přijimal nebo zprostředkovával n iaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv. ať již státního řednika nebo někoho jiného.
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy: nebo

ii) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadá acího řízeni nebo provádění
smlouvy ke škodě objednatele. včetně užití pod odných praktik k potlačení a
snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6) Objednatel může upravit rozsah plnění v případě k ácení finančních prostředků
poskytnutých zřizovatelem objednatele. nebo prostředni tvím zřizovatele ze zdroj LI z
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veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění této mlouvy. Cena bude v takových
případech upravena podle jednotkových cen uvedenýcl v nabídce.

7) Objednatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavř ní smlouvy zveřejnit na svém
profilu zadavatele. respektive v registru srn luv text zavřené sm louvy s vybraným
dodavatelem. a to včetně jejích případných změn a dod tků.

8) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je ez ohledu na rozhodné právo
Smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zá ona Č. 340/2015 Sb. o registru
smluv (dále jen . .Zákon o registru") a tato smlouva relevantní informace o ní vč.
souvisejících dodatků budou obsahem uveřejnění v registru smluv v souladu S
ustanovením § 5 příslušného zákona a na určité části o sahu smlouvy vč. příloh může
být provedena dle ustanovení § 3 anonymizace.

9) Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontrol : Zhotovitel je podle § 2 písmo
e) zákona 320/2001 Sb .. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdější h předpisů, osobou povinnou
spol upůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné souvislosti s úhradou služeb
z veřejných fondů.

10) Zhotovítel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy souladu s platným i právními
předpisy

II) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně pře etly. jsou srozuměni s jejím
obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze dne: xxx V Jílovém Prahy dne: 5.11.2019
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Příloha Č. I: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha Č. 1

Specifikace předmětu smlouvy:

Vypracováni inventarizace emisí skfeník01)ích plynu v rámci LV rodniho inventarizačniho
systému (lVIS) pro oblast (sektor) .. LULUCF" a .. Zemédělstvi "

Předmět smlouvy je specifikován následujícími články:

1.Dokumenty obsahující instrukce pro plnění předmětu smlo vy
2. Rozsah předmětu smlouvy
3. Koordinace práce s objednatelem
4. Požadované výstupy a způsob předání objednatelí
5. Časový harmonogram a způsob plnění (předání předmětu lnění)

1. Dokumenty obsahující instrukce pro plnění předmětu smlouvy

Při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel seznámí a bude se řídit in trukcemi obsaženými v těchto
dokumentech:

aj Prováděcí pokyny pro NIS:

Usnesení devatenácté konference smluvních stran Rámcové úmluvy SN o změně klimatu č.

24/CP.19 Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inv ntories for Parties included in
Annex I to the Convention (FCCC/CP/2013/1O/Add.3) a následné nav zující dokumenty vycházející
z ratifikace Pařížské Dohody Modalities, procedures and guidelines f r the transparency framework
for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreeme

bj Metodické manuály:

b1) IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inven ories

b2) Národní inventarizační zpráva (NIR) vydaná v předcházejí ím roce

b3) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for Nation I Greenhouse Gas Inventories
po oficiálním schválení konferencí smluvních stran Rámcové mluvy OSN o změně klimatu a
jejich vstupu v platnost

cj Pokyny pro předkládání výsledků národní inventarizace:

c1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Č. 525/2013/ES, ánek 5, 7,8 a 14

c2) UNFCCC Reporting Guidelines on Annuallnventories (Dec ion 24/CP.19) a navazující
dokumenty viz bod a)
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c3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/199 a jeho prováděcí nařízení

d) Plán kontrolních postupů QA/QC:

Tento plán specifikujícíprovádění kontrolních postupů QA/QCpři k ntrole datových i textových
výstupů je vypracovávántýmem NIS na ČHMÚa každýrok je aktual zován.

Objednatel zajistí předání těchto dokumentů zhotoviteli.

2. Rozsah

Při provádění inventarizacebudou stanovoványemise,příp. propad v oblasti dle specifikace
předmětu smlouvy v této příloze,v rozsahudefinovaném dokumen uvedenými v článku 1 této
Přílohy.Skleníkovýmiplyny jsou v tomto případě míněny CO2, CH4, 20. Při stanovení emisí, příp.
propadů skleníkovýchplynů se bude zhotovitel v koordinaci s mana erem NIS řídit metodickými
dokumenty uvedenými v článku lb) této Přílohy.

Důrazbude kladen na stanovení emisí z klíčovýchzdrojů definovaný h dokumentem lb2) této
Přílohy. Pro klíčovékategorie zdrojů podnikne zhotovitel patřičná še ření, aby zajistil stanoveníemisí
resp. propadů minimálně na úrovni metod stupně "Tier 2", ve smysl dokumentu Ib I). Neklíčové
kategorie zdrojů budou stanoveny alespoňmetodou stupně "Tier 1" ve smysludokumentu 1b1).

Inventarizacebude zaměřenapřevážněna rok X-2 ve smysludokum ntu 1cl), v zájmu dosažení
konzistentnosti časové řady však budou ověřovány i emise z předch zích let od roku 1990 a v případě
potřeby bude provedenajejich revize a případné přepočty dle doku entů 1c) dle článku 1 této
Přílohy.

Zhotovitel bude při zpracováníemisní inventury v přidělené oblasti držovat kontrolní postupy v
souladu s QA/QCplánem.

3. Koordinace práce s objednatelem

Zhotovitel se bude při plnění smlouvy řídit pokyny objednatele (jme ovitě pracovníkaodpovědného
za provoz NISJ, které vyplývají z jeho úlohy v rámci organizacepověř né provozem NIS (viz Příloha2)
a bude s ním koordinovat svoji činnost v návaznosti na "projektovou apu" NIS vypracovanou pro
účely certifikace objednatele podle normy ISO 9001 ve smysludoku entu 1d) dle článku 1 této
Přílohyzejménav těchto bodech:

• plánování inventarizace včetně QA/QCpostupů;
• dodržování předepsanémetodiky IPCC;
• zajištění kompletnosti, konzistentnosti, porovnatelnosti, přesnosti, transparentnosti a

konsistence inventarizace, a při dalších krocích vedoucích e zvýšení kvality inventarizace
skleníkových plynů včetně stanovení nejistot emisníchdat;

• provádění kontroly kvality zavedenými postupy QA/QC,defin vanými zejménadokumenty la)
Ib I) a ld) a le) dle článku 1 této Přílohy;

• při mezinárodním inspekčním řízení se bude zhotovitel odle pokynů objednatele řídit
doporučeními mezinárodního inspekčního týmu a v případ potřeby se zhotovitel zúčastní
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osobně tohoto inspekčního řízení s cílem přispět ke kladné u hodnocení českého národního
inventarizačního systému;

• vypracování datového výstupu v předepsaném elektronic ém formátu (Common Reporting
Format - CRF), dle dokumentů 1c) dle článku 1 této Přílohy;

• vypracování textového výstupu (Nationallnventory Report NIR), dle dokumentů 1c) článku 1
této Přílohy.

• Inventarizace emisí či propadů, které mají mezi-sektorový ch rakter, nebo jinak ovlivňují emise
či propady v jiných sektorech, bude řešena v koordinaci s objednatelem a v návaznosti na
zpracovatele inventarizace v dotčeném sektoru či sektorech

4. Požadované výstupy a způsob předání objednateli

Zhotovitel dodá objednateli datové i textové výstupy vypracovanéd e níže uvedenýchdefinic.

Textovým výstupem se rozumí vypracovánípříslušnékapitoly NIR ve smysludokumentů uvedenýchv
čI. 1c) této přílohy. Formou pro předání byl ustaven elektronický do ument ve formátu kompatibilní s
MS Office 2013 a novější,zhotovitel bude při vypracovánítextových část: metodicky i formálně
postupovat v koordinaci s objednatelem, jmenovitě s manažerem NI ,předání dokumentu je možné
realizovat elektronickou cestou v koordinaci s objednatelem. Součásí textových výstupů budou i
odhady nejistot aktivitních dat i emisníchfaktorů všechsub-kategori příslušnéhosektoru. Hodnoty
nejistot, stanované z publikovaných informací, modelů nebo na zákl dě expertních odhadů, budou
vyplněny v příslušnýchtabulkách podle metodických manuálů IPCC vedenýchv článku lb této
Přílohya jejich určení bude vysvětleno v textovém výstupu.

Zkrácenýmtextovým výstupem se rozumí elektronický dokument, kt rý nemusíobsahovat veškeré
náležitosti dle dokumentu 1c2),ale musísplňovat pouzenároky dle okumentů 1c1)a 1c3).
Objednatel se zavazujepředat zhotoviteli formální i obsahovou speci ikaci zkrácenéhotextového
výstupu nejméně 4 týdny před požadovanýmtermínem plnění.

Datovýmvýstupem se rozumí naplněníelektronického datového for átu CRF (Common Reporting
Format) příslušnéhodanému sektoru. Naplněnídatového formátu je možné provést výhradně
elektronicky prostřednictvím systému,který určí a řídí objednatel. O jednatel zajistízhotoviteli
plnohodnotný přístup ke zvolenému elektronickému reportovacímu ystému. Zhotovitel bude v
návaznostina ostatní sektory a v koordinaci s objednatelem dbát na o, aby byly započítányvšechny
zdroje či propady a žádnýz nich nebyl započítándvakrát a bude dodr ovat základníprincipy
vypracovánínárodní inventury skleníkovýchplynů ve smyslu dokume tu v článku 1c1) této přílohy.

výstupy jsou předkládányjako následujícíčásti předmětu plnění sml

a) Datový a zkrácenýtextový výstup.

a1) Datový výstup podle dokumentu 1c1) článku 1 této Příloh

a2) Zkrácenýtextový výstup podle dokumentu 1c1)článku 1 . to Přílohy

b) Úplný revidovaný datový a textový výstup podle dokumentu 1c1) d e článku 1 této Přílohy

c) Úplný revidovaný datový a textový výstup podle dokumentu 1c2) d e článku 1 této Přílohy
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d) Datový výstup aproximativní inventury za rok t-l podle dokumen u lcl a lc3 dle článku 1 této

Přílohy. Datový výstup má v tomto případě podobu Summary 2 tab Iky z datového formátu CRF, a to
včetně odhadnutého podílu emisí ze systému EU ETS (Evropský syst m obchodování s emisními
povolenkami), pokud je relevantní.

e) V roce 2020 poskytne zhotovitel podklady pro reporting dle čI. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 525/2013/ES. Podklady budou použity pro oficiální reporti g 15.3.2021.

f) V roce 2022 poskytne zhotovitel podklady pro reporting dle čI. 18 ařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/1999. Podklady budou použity pro oficiální report ng 15.3.2021.

Všechny požadované výstupy se zkontrolují podle kontrolních postu ů uvedených v QA/QCplánu.
Jejich přijetí bude na vyzvánízpracovatelepotvrzeno objednatelem ystavením příjímacího
protokolu, který bude obsahovatdatum přijetí výstupu a výsledekf rmální kontroly dané části
předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazujepo dobu nejméně edmi let archivovat dílčí
výpočtové dokumenty, které transparentním způsobem dokládají zv lený postup a správnost
stanovení emisí z daného sektoru. Kromětoho bude zhotovitel archi ovat i ostatní dokumenty, na
které se bude zhotovitel při stanovení emisí odvolávat. Všechny tyto dokumenty zhotovitel na
požádáníobjednateli zpřístupní a umožní jejich centrální archivaci u bjednatele.

5. Časový harmonogram a způsob plnění

Plánování inventarizace

Plánováníinventarizace probíhá v koordinaci s objednatelem, jmeno itě manažerem NIS v souladu s
dokumenty la) a ld) dle článku 1 této Přílohy. Zhotovitel vypracuje lán inventarizace v koordinaci s
objednatelem. Při vypracování plánu inventarizacese bude zhotovit I řídit doporučeními
mezinárodního inspekčního týmu z předchozích inspekčníchřízení. K omě plánu inventarizace
vypracuje zhotovitel v koordinaci s objednatelem rovněž zpřesněnípánu sektorové kontroly kvality
QA/QCv souladu s článkem le) této Přílohy.

Zpracování datového výstupu inventarizacepro submisiodesílanouv roce 2020 Termín: 6.12.2019

Zpracování datového výstupu inventarizace pro submisiodesílanou v roce 2021 Termín: 6.12.2020

Zpracovánídatového výstupu inventarizace pro submisi odesílanouv roce 2022 Termín: 6.12.2021

Zpracovánídatového výstupu inventarizace pro submisi odesílanouv roce 2023 Termín: 6.12.2022

Zpracováníinventarizace pro daný sektor se řídí dokumenty la) a ld) dle článku 1 této Přílohy a řídí
se metodickými pokyny v dokumentech lbl) a lb2) dle článku 1 této Přílohy. Sektorové zpracování
zahrnuje zejménavýběr metody a úrovně přesnosti s ohledem na to, da se jedná o klíčový zdroj,
zajištění vhodných a representativních aktivitních dat a dalšíchpara etrů potřebných pro výpočet
(Českýstatistický úřad, rezortní statistiky, výsledkyvlastníchšetření u provozovatelů, apod.),
provedení potřebných výpočtů a provedení kontrolních postupů QA/ C v souladu s dokumentem le)
článku 1 této Přílohy.
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Zhotovení a předání textového výstupu podle článku 4a2) této Přílo y pro submisi odesílanou v roce
2020 Termín: 6.12.2019

Zhotovení a předání textového výstupu podle článku 4a2) této Přílo y pro submisi odesílanou v roce

2021 Termín: 6.12.2020

Zhotovení a předání textového výstupu podle článku4a2) této Přílo y pro submisi odesílanou v roce
2022 Termín: 6.12.2021

Zhotovení a předání textového výstupu podle článku4a2) této Přílo y pro submisi odesílanou v roce
2023 Termín: 6.12.2022

výstupy budou zhotoveny a předány způsobempopsaným v článku této Přílohy a blíže
specifikoványodstavcem a) článku4 této Přílohy.

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce4b) této Příloh pro submisi odesílanou v roce

2020 Termín: 12.2.2020

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce 4b) této Příloh pro submisi odesílanou v roce
2021 Termín: 12.2.2021

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce 4b) této Příloh pro submisi odesílanouv roce

2022 Termín: 12.2.2022

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce4b) této Příloh pro submisi odesílanou v roce
2023 Termín: 12.2.2023

Datové a textové výstupy budou zhotoveny a předány způsobem po saným v článku4 této Přílohya
blížespecifikovány v odstavci b) článku 4 této Přílohy.

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce4c) této Příloh pro submisi odesílanou v roce

2020 Termín: 15.3.2020

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce4c) této Příloh pro submisiodesílanouv roce
2021 Termín: 15.3.2021

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce4c) této Přílohy pro submisi odesílanou v roce
2022 Termín: 15.3.2022

Zhotovení a předání výstupů podle článku a odstavce 4c) této Přílohy pro submisiodesílanouv roce

2023 Termín: 15.3.2023

Datové a textové výstupy budou zhotoveny a předány způsobem po aným v článku4 této Přílohy.
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