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Smlouva č. 175210002
„Systém pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování

a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba obje

zástupce objednatele

zástupce uživatele:

zástupce uživatele pr chnický dozor
stavebníka:

zástupce organizační lavou;

zástupce organizační

zástupce organizační

zástupce organizační

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
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160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk
datová schránka pro elektronické faktury:

ukbwcxd

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. LPP s.r.o.

zapsán/a (ý) v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. Zn. C16309
se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 48112062
DIČ: CZ48112062
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6895366026/2700
zastoupena: Ing. Miroslav Žižka, jednatel

Ing. Petr Brychta, jednatel
zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

vedoucí projektu:

adresa pro doručování korespondence:
Pod Hájkem 406/1a
180 00 Praha 8, Libeň

datová schránka: f7vq3vt

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu č. 175210002 (dále jen „smlouva“).

Čl. 1
Zkratky a definice

AD Autorský dozor
AHNM Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
ALog Agentura logistiky
AMS Automatizovaný monitorovací systém
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BŘ MO Bezpečnostní ředitel MO – ředitel odboru bezpečnosti
DME Měřič vzdálenosti/Distance-Measuring Equipment
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EI Energetická inspekce 
EZS Elektronické zabezpečovací zařízení 
EPS Elektronické protipožární zařízení 
FAT Podnikové zkoušky/ Factory Acceptance Test 
ILS Systém pro přesné přiblížení a přistání/ Instrument Landing 

System 
KMT Kontrolní a měřící technika 
LPZ Letecké pozemní zařízení 
MO Ministerstvo obrany České republiky 
MTWR Věž/ Military Tower 
Nařízení NGŠ AČR Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České 

republiky 
NKDV Návrh katalogizačních dat výrobku 
ODVL SSŘO MO Odbor dohledu nad vojenským letectvím Sekce správy a řízení 

organizací MO, Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 Dejvice 
OPZ Osvědčení provozní způsobilosti dle zákona č. 219/1999 Sb.,  

o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve 
znění pozdějších předpisů 

OOÚZ a SOD SNM MO Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru 
Sekce nakládání s majetkem MO 

OTZ Osvědčení typové způsobilosti dle zákona č. 219/1999  
Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve 
znění pozdějších předpisů 

OuZT Osvědčení o uznání způsobilosti typu dle zákona č. 219/1999 
Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve 
znění pozdějších předpisů 

Projektová dokumentace Projektová dokumentace: 
- pro stavební povolení (dále jen „DSP“), 
- pro provádění stavby (dále jen „DPS“), 
- skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)  
zpracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a 
rovněž zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Položkový rozpočet Soupis všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
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veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů 

Poskytovatel servisních 
služeb AMS 

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o., 
Ohradské náměstí 1621/5, 150 00 Praha 5 

Prvotní příjemce  Náčelník VZ 5512 Štěpánov, tel: 973 408 001, fax: 973 408 
010 nebo jím písemně pověřená osoba 

Přejímající Přejímajícím u VÚ 2427 Sedlec, Vicenice u Náměště n. Oslavou 
je velitel, nebo zástupce organizačního celku za VÚ 2427 Sedlec, 
Vícenice u Náměště n. Oslavou; 
Přejímajícím u VÚ 8407 Praha – Kbely je velitel, nebo zástupce 
organizačního celku za VÚ 8407 Praha Kbely; 
Přejímajícím u VÚ 2436 Pardubice je velitel, nebo zástupce 
organizačního celku za VÚ 2436 Pardubice; 
Přejímajícím u VÚ 7214 Čáslav je velitel, nebo zástupce 
organizačního celku za VÚ 7214 Čáslav; 

ŘLP Řízení letového provozu 
SAT Kontrolní zkoušky/ Site Acceptance Test 
Sazebník UNIKA Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací 

a inženýrských činností UNIKA 2010 
SLPS Stanoviště letových provozních služeb 
SOJ Státní ověřování jakosti 
SPÚK Soubor povinných údajů ke katalogizaci 
SRS MO Sekce rozvoje sil MO 
Stavebník Náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Stavba Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití 
a dobu trvání v souladu s ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona 

Letecká stavba  Stavba sloužící k zajištění leteckého provozu dle ust. § 36 odst. 1 
písm. c) a rovněž ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb. 

Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Systém ILS 
 

Systém přesných přibližovacích majáků v kurzové rovině 
(LOC) a v sestupové rovině (GP)  

Systém DME UKV měřiče vzdálenosti 
(typ a název uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. g) smlouvy) 

TDS Technický dozor stavebníka 
TP Technické podmínky 
Úř OSK SOJ/Úřad Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti  
ÚRS Praha, a. s. Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha, a. s., Pražská 18, 
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102 00 Praha 10 
VeV-VA Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov 
VeVzS Velitelství vzdušných sil 
VSÚ MO Vojenský stavební úřad MO 
Výkaz výměr Výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů 

VÚ 2427 Sedlec 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou/ LKNA 

Vojenské letiště Náměšť – 22. základna vrtulníkového letectva 

VÚ 2436 Pardubice/ 
LKPD 

Správa letiště Pardubice 

VÚ 3255 Praha Agentura komunikačních a informačních systémů  
VÚ 7214 Čáslav/ LKCV Vojenské letiště Čáslav – 21. základna taktického letectva 
VÚ 8407 Praha – Kbely/ 
LKKB 

Vojenské letiště Praha – Kbely – 24. základna dopravního 
letectva 

VÚ 6950 
Olomouc/OLRNS 

26.pVŘPz (Opravna leteckých radionavigačních systémů)  

Zákon č. 412/2005 Sb. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 49/1997 Sb. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zástupce AHNM Ředitel AHNM nebo jím písemně pověřená osoba, zástupce 
pověřeného provozního střediska Praha, Pardubice, Brno 

VZ Vojskové zkoušky 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění spolehlivého a bezpečného přístrojového přiblížení letadel  
na přistání v hlavním směru na vojenských letištích AČR, tzn.: VÚ 8407 Praha – Kbely, VÚ 
2436 Pardubice, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a VÚ 7214 Čáslav. 

Čl. 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy, který je dále specifikován ve Specifikaci plnění, která je přílohou č. 1 
smlouvy (dále jen „specifikace“), a dále v Rozkladu ceny v letech a harmonogramu dílčích 
plnění, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „harmonogram“), je závazek zhotovitele: 

a) provést předprojektovou přípravu za účelem zpracování a dodání příslušných 
projektových dokumentací, včetně analýz a měření, pro jednotlivá místa dílčích 
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plnění – LKNA, LKCV, LKKB a LKPD; 

b) zpracovat a dodat příslušné DSP, včetně stavebního povolení pro každou stavbu 
umístěnou v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy, a to v souladu se stavebním 
zákonem. Objednatel se zavazuje okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to za účelem získání součinnostních 
stanovisek od místně příslušných úřadů k získání stavebních povolení na jednotlivé 
stavby; 

c) zpracovat a dodat příslušné DPS a DSPS, a to v souladu se stavebním zákonem 
a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb.; 

d) zpracovat soupis všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a stanovení nákladů 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní rozpočet“). Pro zpracování 
oceněného výkazu výměr (včetně jeho ocenění) použít „Cenovou soustavu ÚRS“, 
vydávanou ÚRS Praha, a.s. Výkaz výměr musí být po zpracování bez zbytečného 
odkladu odsouhlasen ze strany zástupce uživatele pro stavební část za MO AHNM 
OŘS OdBI NATO a technický dozor stavebníka, který je uveden v záhlaví smlouvy 
(dále jen „zástupce uživatele pro stavební část“); 

e) zajistit provedení AD v souladu s čl. 6 odst. 12 smlouvy (plán AD bude detailně 
rozpracován ve výkazu výměr dle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy v hodinové sazbě); 

f) zajistit osobu koordinátora BOZP v souladu s čl. 6 odst. 20 smlouvy (plán BOZP 
bude detailně rozpracován ve výkazu výměr podle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy 
v hodinové sazbě); 

g) dodat 4 soupravy systémů ILS/DME typu MOPIENS série 500 CAT I; 

h) zrealizovat demontáž starých technologií ILS/DME a demolice betonových základů 
anténních systémů LOC, GP (DME) a technologických kontejnerů, jejich odvoz  
a rovněž odvoz stavební sutě z případných demoličních prací stavebních konstrukcí. 
Náklady na odstranění vzniklého odpadu budou zahrnuty do ceny za plnění dle  
čl. 5 smlouvy. Zhotovitel se, jakožto původce odpadu, zavazuje, že bude nakládat 
s odpady vzniklými během plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. Objednatel zajistí na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 
dobu 60 kalendářních dnů od zahájení demoličních prací mezideponii v příslušném 
místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy (letiště) mimo letištní obrazec tak, aby bylo 
zajištěno oddělené uložení stavební sutě a technologických částí. V případě nálezu 
nebezpečných látek je zhotovitel tyto látky povinen obratem přepravit na příslušná 
úložiště nebezpečných látek podle dohovoru s objednatelem. 

Demontovaný majetek (SYSTÉM ILS/DME), KČM 0030970003307, inventární číslo: 
A420H000IZR1, A427H0015D11, A438H004PFD5 a A438H0064QG8, je zhotovitel 
povinen předat vždy příslušnému zástupci organizačního celku na místě k tomu 
určeném (na příslušném letišti). O předání a převzetí demontovaného majetku sepíší 
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příslušný zástupce organizačního celku a zástupce zhotovitele ve věcech technických 
a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy, předávací protokol. 

i) provést montáž a instalaci systémů ILS/DME a jejich součástí, včetně provedení všech 
s tím souvisejících stavebních prací, které budou zahrnuty do projektové dokumentace, 
zejména stavební přípravy k výstavbě a instalaci součástí systémů ILS/DME, výstavbu 
betonových základů, pořízení a osazení technologických buněk, pokládku kabelů 
silového napájení, pokládku anténních a datových komunikačních kabelů, včetně 
chrániček těchto anténních a datových komunikačních kabelů, připojení ke zdroji 
elektrické energie, zapuštění kabeláže do země včetně finální úpravy terénu a dále 
zatravnění, zřízení ovládání na stanovišti technického dohledu SLPS a monitorování 
provozního stavu LOC, GP a DME na vzdáleném pracovišti MTWR (SLPS)  
s monitoringem všech míst plnění s možností přístupu pro čtení a vyhodnocování dat 
(včetně provozních parametrů) a v systému AMS. Zhotovitel je dále povinen provést 
úpravy terénu ochranného pásma včetně označení ochranných pásem (v případě, 
že bude ochranné pásmo stanoveno zhotovitelem, odlišovat od ochranného pásma 
stanoveného předpisem Let-1-6/L14 Vojenská letiště) a další související práce, 
výstavbu obslužných účelových komunikací k instalovaným zařízením v rozsahu 
projektové dokumentace s napojením na stávající obslužné komunikace letiště a s tím 
spojený přesun stavebních hmot na místo k tomu určené. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v každém místě plnění podle čl. 4 odst. 1 smlouvy funkční 
propojení systémů (LOC, GP, DME, AMS, EZS + EPS, výstražného osvětlení 
stožárů zařízení) a jejich oživení, včetně instalace výstražného osvětlení stožárů 
(antén) dle leteckých předpisů; 

j) provést funkční integraci monitoringu do systému AMS letišť a funkční připojení 
systému ILS/DME na stávající systém zálohového síťového napájení. Provést funkční 
implementaci do systémů aktuálních zobrazovacích systémů ŘLP. Dodat konzole pro 
monitoring systémů ILS/DME a instalovat je na stanovišti VÚ 6950 Olomouc 
(OLRNS); 

k) provést FAT/SAT; 

l) provést školení provozního, technického a školícího personálu v rozsahu a způsobem 
dle čl. 9 smlouvy (dále jen „školení“); 

m) dodat technickou dokumentaci podle čl. 7 odst. 8 a 11 smlouvy; 

n) dodat sady náhradních dílů a základní KMT systému ILS/DME a komunikačních 
technologií pro provádění letového ověření v rozsahu údržby prováděné AČR pro 
každé jednotlivé letiště a rozšířenou KMT pro VÚ 6950 Olomouc (OLRNS) 
v rozsahu zajištění předepsaných servisních prací po dobu 24 měsíců od převzetí 
systému na každém jednotlivém letišti. Při dodání sady náhradních dílů  
a KMT bude postupováno obdobně dle čl. 7 odst. 17 smlouvy; 

o) poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při provádění VZ dle čl. 10 
smlouvy; 
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p) před zahájením praktické části VZ provést seznámení určených pracovníků MO pro 
VZ s obsluhou systému ILS/DME dle čl. 10 odst. 5 smlouvy (dále jen „seznámení“). 
Cena za seznámení bude zahrnuta do ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy; 

q) provést v součinnosti se zástupcem uživatele letové ověření na každém jednotlivém 
letišti; 

r) poskytnout objednateli součinnost při kolaudačním řízení; 

(dohromady dále jen „plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy prostřednictvím dílčích plnění v termínech 
dle čl. 4 odst. 3 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“). V případě dílčích plnění dle čl. 4 odst. 
3 písm. b), d), f) a h) této smlouvy se za dílčí plnění považuje dodání 1 soupravy typově  
a provozně způsobilého systému ILS/DME do místa plnění podle čl. 4 odst. 1 smlouvy za 
současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele podle čl. 3 odst. 1  
této smlouvy. Podmínkou převzetí vyjmenovaných dílčích plnění objednatelem je vydání 
OPZ ze strany ODVL SSŘO MO.  

3. Závazek objednatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou 
cenu za plnění uvedenou v čl. 5 odst. 1 smlouvy.  

Čl. 4 
Místa a doby plnění 

1. Místy plnění závazků zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy (pokud není níže uvedeno jinak) 
jsou následující místa plnění/letiště: 

a) VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou; 

b) VÚ 8407 Praha – Kbely; 

c) VÚ 7214 Čáslav;  

d) VÚ 2436 Pardubice. 

2. Zhotovitel je povinen dodat projektové dokumentace (včetně stavebního povolení) podle 
čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy ke všem místům plnění podle čl. 4 odst. 1 písm. a) až 
d) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 3 smlouvy na adresu kanceláří objednatele, uvedenou 
v záhlaví smlouvy. O řádném převzetí projektové dokumentace ze strany objednatele 
bude vždy sepsán a podepsán předávací protokol, a to zástupcem objednatele ve věcech 
technických a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen předat jednotlivá dílčí plnění objednateli (za současného splnění 
všech povinností dle smlouvy) v souladu s harmonogramem, a to v následujících závazných 
termínech: 

a) 1. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 odst. 
1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy v souladu s čl. 
4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. prosince 2021; 
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b) 2. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) 
smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 
odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. července 2022; 

c) 3. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 
odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. c) smlouvy 
v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. prosince 2021; 

d) 4. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. c) 
smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 
odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2022; 

e) 5. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 
odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. b) smlouvy 
v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. července 2022; 

f) 6. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 
smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 
odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2023; 

g) 7. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 
odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. d) smlouvy 
v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. července 2022; 

h) 8. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. d) 
smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 
odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2023; 

4. Místem pro dodání sad náhradních dílů a sad KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy, jsou 
příslušná místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy a u rozšířené sady KMT pro 
VÚ 6950 Olomouc (OLRNS), je místem dodání VÚ 6950 Olomouc. 

5. Místem pro splnění závazku zhotovitele provést seznámení dle čl. 3 odst. 1 písm. p) smlouvy 
je místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy. 

6. Místem pro provedení VZ dle čl. 10 této smlouvy je místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) 
smlouvy. 

7. Místem pro provedení školení dle čl. 3 odst. 1 písm. l) smlouvy jsou místa plnění podle  
čl. 4 odst. 1 smlouvy.   

8. Místem pro vzdálený monitoring je VÚ 6950 Olomouc. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že max. požadovaná dlouhodobá přípustná doba neprovozuschopnosti 
ILS/DME (dlouhodobé technické QGO), po kterou bude nutné uzavřít vzletovou přistávací 
dráhu: 

- u LKNA činí 7 kalendářních dní; 

- u LKKB činí 168 hodin; 

- u LKCV činí 7 kalendářních dní; 
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- u LKPD činí 7 kalendářních dní. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje, že max. požadovaná krátkodobá opakovaná přípustná doba pro 
přípravné stavební práce (krátkodobé opakované technické QGO), po kterou bude po 
dohovoru s objednatelem uzavřena vzletová přistávací dráha: 

- u LKNA činí 55 kalendářních dní; 

- u LKKB činí 55 kalendářních dní; 

- u LKCV činí 55 kalendářních dní; 

- u LKPD činí 55 kalendářních dní. 

Čl. 5 
Cena za plnění 

1. Celková cena za plnění podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění“) ve výši: 

bez DPH 131 194 532,00 Kč  

(slovy: stotřicetjedenmiliónstodevadesátčtyřitisícpětsettřicetdva korun českých) 

DPH ve výši 21% činí 27 550 851,72 Kč 

(slovy: dvacetsedmmiliónůpětsetpadesáttisícosmsetpadesátjednakorun českých a sedmdesát dva 
haléřů) 

včetně DPH činí 158 745 383,72 Kč  

(slovy: stopadesátosmmiliónůsedmsetčtyřicetpěttisíctřistaosmdesáttři korun českých a sedmdesát 
dva haléřů) 

2. Rozklad ceny za plnění je uveden v harmonogramu. 

3. Cena za plnění bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho 
závazků dle smlouvy (např. náklady na související stavební práce, zpracování dokumentace, 
montáže a instalace systémů ILS/DME, demontáže staré technologie ILS/DME, na dopravu, 
clo, ostatní poplatky a sazby, náklady na podporu provedení VZ, státní ověřování jakosti, 
katalogizaci, seznámení členů komise VZ, školení, vydání stavebního povolení, náklady 
souvisejících s prováděním dalších zkoušek, AD, BOZP, letové ověření apod.) a je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. 

4. K ceně za plnění bez DPH bude připočtena DPH ve výši podle účinných právních 
předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

Čl. 6 
Podmínky stavební části plnění a organizační opatření 

1. Zhotovitel se v souvislosti s provedením plnění zavazuje provést pro každé místo plnění dle  
čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy průzkum příslušného staveniště a na základě parametrů 
dodávaných systémů ILS/DME zpracovat pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) 
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až d) smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy  
v souladu se stavebním zákonem v rozsahu a obsahu dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 
Sb.  

2. Zhotovitel a objednatel v rámci převzetí a předání staveniště na daném letišti absolvují 
součinnostní dohovor mezi zástupcem objednatele ve věcech technických a organizačních, 
který je uveden v záhlaví smlouvy, zhotovitelem a příslušným zástupcem organizačního 
celku, a to za účelem stanovení závazných pravidel pro organizaci prací, pohybu osob 
a techniky na letišti, včetně pohybových ploch letiště, seznámení s letištním řádem  
u všech pracovníků zhotovitele, kteří budou pracovat na staveništi. O průběhu daného 
součinnostního dohovoru bude sepsán (a všemi jeho účastníky podepsán) zápis. U osob, 
které budou zajišťovat přepravu nebo jednorázovou činnost v trvání maximálně jednoho 
dne zajistí doprovod po letištních pohybových plochách cestou příslušného zástupce 
organizačního celku.  

3. Zhotovitel zajistí trvalé spojení po celou dobu činnosti na staveništi, mezi vedoucím 
stanoviště TWR a osob pohybujících se po staveništi samostatně. K tomu dodá vlastní 
radiostanice z majetku zhotovitele. Kmitočty a pravidla komunikace budou domluvena 
v rámci součinnostního dohovoru čl. 6 odst. 2 smlouvy.   

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat kontrolní rozpočet v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) této 
smlouvy, jehož součástí bude i výkaz výměr a položkový rozpočet členěný dle příslušných 
míst plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy. Pro zpracování výkazu výměr a jeho 
ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s. Výkaz výměr 
musí být dělen na stavební část, technologickou část a slaboproudé rozvody. Ve výkazu 
výměr musí být řešeny samostatně stavební části pro jednotlivá místa plnění dle čl. 4 odst. 1 
písm. a) až d) smlouvy. Kontrolní a položkový rozpočet musí být zpracován v členění 
specifikovaném v přílohách č. 2 a č. 3 Sazebníku UNIKA. Výkaz výměr bude součástí 
projektové dokumentace. 

5. V případě, že budou stavbou dotčeny pozemky jiného, resp. jiných vlastníků, sdělí zhotovitel 
tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel v tomto případě zajistí doklad o právu 
provést stavbu na těchto pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání 
k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení. 

6. Zhotovitel se v souvislosti s provedením plnění zavazuje provést výškopisné a polohopisné 
zaměření dotčených inženýrských sítí a geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem, 
případně pak vyhotoví další podklady, sondy, průzkumy apod. potřebné k řádnému provedení 
stavebních prací a následně po výstavbě, které následně předá objednateli. Zaměření sítí ve 
správě a užívání AKIS podléhá stupni utajení VYHRAZENÉ dle zákona č. 412/2005 Sb. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 smlouvy, projektové 
dokumentace pro jednotlivá místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy, 
jejichž součástí bude u DSP a DPS 8 písemných výtisků dokumentace stavebních prací 
písemně odsouhlasených objednatelem, příslušná pravomocná oprávnění a 8 elektronických 
verzí projektové dokumentace zaznamenané na nosiči CD. Po dokončení prací je zhotovitel 
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povinen předložit 4 písemné výtisky DSPS a 4 elektronické verze zaznamenané na 
paměťovém médiu, včetně dokladové části. Zhotovitel se zavazuje projednat se všemi 
zainteresovanými složkami objednatele projektovou dokumentaci a po zapracování všech 
připomínek od zainteresovaných složek objednatele předat zástupci objednatele ve věcech 
technických a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy, projektovou dokumentaci 
k závěrečnému schválení objednateli. Objednatel je povinen posoudit projektovou dokumentaci 
nejpozději do 60 kalendářních dní od data jejího předání. Písemný souhlas objednatele 
s projektovou dokumentací je podmínkou zahájení činností spojených se zpracováním 
realizační dokumentace a vlastní realizace předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace a rovněž proveditelnost  
a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu stavby a systému ILS/DME. Současně zhotovitel tímto potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dílčích plnění a že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení dílčích plnění. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že je oprávněným držitelem Osvědčení k činnostem v rozsahu dle ust. § 35n 
odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění 
pozdějších předpisů, a to ve vztahu k předmětu plnění. 

9. Zhotovitel je v součinnosti s objednatelem povinen požádat o vydání stavebního 
povolení. Objednatel je povinen o vydání pravomocného stavebního povolení bez 
zbytečného odkladu informovat zhotovitele následně mu zaslat příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu. 

10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat digitální fotodokumentaci realizace stavby. Tištěné snímky 
10x15 cm a digitální snímky předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních vždy při předání 
příslušného dílčího plnění v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) této smlouvy, včetně 3x 
paměťového média. Digitální výstupy i fotografie budou zřetelně popsány a označeny 
časovým údajem a komentářem. Rozsah požadavku na tištěné snímky upřesní zástupce 
uživatele pro stavební část vždy po realizaci akce na daném letišti s tím, že rozsah 
nepřesáhne 40 tištěných snímků stanoveného formátu. 

11. Zhotovitel je pro každé z míst plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy povinen 
zpracovat Zásady organizace výstavby, které budou obsahovat technickou zprávu (obsahující 
min. informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, 
mezideponie, sítě technické infrastruktury, jejich ochranu a případně vymístění, přeložení 
trasy nebo nové zakončení, podmínky pro ochranu životního prostředí) a výkresovou část 
(situace stavby se zakreslením hranice staveniště, vjezdy na staveniště a podobně). 

12. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) smlouvy provádět AD v rozsahu 
přílohy č. 11 Sazebníku UNIKA, a to prostřednictvím kvalifikovaných osob s příslušnou 
odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. až do vydání dokladu  
o povoleném užívání stavby – kolaudačním souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona 
nebo kolaudačním rozhodnutím ve smyslu ust. § 122a stavebního zákona. 
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13. Požadovaná kvalita stavebních prací je vymezena platnými a účinnými technickými 
normami, obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stanovisky a rozhodnutími dotčených 
orgánů, které se vztahují k realizaci stavby. V případě, že v důsledku porušení uvedených 
norem, předpisů, stanovisek a/nebo rozhodnutí vznikne objednateli škoda, nese jí pouze 
zhotovitel, který je povinen tuto škodu nahradit. 

14. Zhotovitel je povinen vyžádat si 10 kalendářních dní před zahájením jeho činnosti v místech 
plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy u příslušných přejímajících povolení k využívání 
letištních komunikací a povolení ke vstupu osob a vozidel. V žádosti je zhotovitel povinen 
uvést jmenný seznam jím pověřených osob s čísly jejich občanských průkazů, daty narození 
a čísly registračních značek autodopravy. V případě cizích státních příslušníků číslo pasu, 
datum narození a číslo registrační značky autodopravy. U cizích státních příslušníků, kteří 
mají místo trvalého pobytu mimo státy členských států NATO, může dojít k omezení, 
případně odmítnutí vstupu do prostor místa dílčího plnění. Zhotovitel je povinen zajistit pohyb 
svých zaměstnanců podílejících se na plnění zakázky a zaměstnanců poddodavatelů podle 
schváleného letištního řádu letiště a pohyb mimo staveniště omezit na co nejnižší míru. Ve 
všech místech plnění pak místně příslušný přejímající má právo omezit pohyb mimo vyhrazené 
trasy, případně si může vymínit doprovod zaměstnanců zhotovitele osobou z řad zaměstnanců 
letiště.  

15. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno vždy v souladu s čl. 6 odst. 16 smlouvy 
za účasti příslušného přejímajícího, zástupce AHNM a zástupce AKIS, a to na základě písemné 
výzvy zhotovitele zaslané zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních, který  
je uveden v záhlaví smlouvy, a přejímajícímu nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným 
termínem předání staveniště. 

16. Objednatel zajistí po vydání pravomocného souhlasu (rozhodnutí) k provedení stavebních prací 
po vzájemné dohodě se zhotovitelem předání stavenišť v jednotlivých místech plnění dle  
čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy zhotoviteli. Předáním staveniště přechází na zhotovitele 
odpovědnost za vznik škody na majetku objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním 
předmětu smlouvy. Zhotovitel na své náklady odpovídá za bezpečnost staveniště. Podmínkou 
předání staveniště a zahájení stavebních prací je uvedené vydání pravomocného souhlasu 
(rozhodnutí) o povolení k provedení stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona. Zhotovitel je povinen do termínu předání staveniště zajistit vyklizení 
příslušného staveniště a jeho řádné předání objednateli. O předání staveniště bude sepsán 
smluvními stranami Zápis o předání a převzetí staveniště, jehož vzor tvoří přílohu č. 12 
smlouvy, který bude obsahovat popis stavu staveniště. 

17. O předání a převzetí stavebních prací bude v jednotlivých místech plnění dle čl. 4 odst. 1 
písm. a) až d) smlouvy pořízen akceptační protokol v 7 výtiscích (dále jen „dílčí akceptační 
protokol“), kdy 1 výtisk obdrží objednatel, 1 zhotovitel, 1 příslušný přejímající, 1 zástupce 
AHNM, 1 zástupce VSÚ MO, 1 zástupce AKIS a 1 bude zhotovitelem přiložen k daňovému 
dokladu dle čl. 11 smlouvy. Vzor dílčího akceptačního protokolu je přílohou č. 5 smlouvy. 
Na každém výtisku příslušného dílčího akceptačního protokolu je zhotovitel povinen uvést 
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číslo smlouvy. Pro platnost dílčího akceptačního protokolu se vyžaduje podpis 
příslušného přejímajícího a prvotního příjemce. 

18. Zhotovitel je povinen uvést do původního stavu veškeré plochy a komunikace poškozené 
jeho činností v průběhu realizace stavby včetně průběžného zajištění úklidu a vyčištění 
všech prostor dotčených prováděním stavebních a montážních činností a odstranit všechny 
vady, nedodělky a splnění všech podmínek, které podmiňují ukončení kolaudace a uvedení 
stavby do trvalého provozu. 

19. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky 
obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy 
a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést (dále jen „méněpráce“), 
nebudou zhotovitelem provedeny a účtovány. Uvedené změny budou upraveny písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

20. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní realizace příslušné stavby „Plán BOZP“. 
Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je 
součástí ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy. Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je 
koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně 1x za měsíc. Zápisy o provedených 
kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v 
BOZP na staveništi provádí koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Koordinátor 
BOZP je dále povinen oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště v souladu s ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. Náležitosti oznámení jsou stanoveny v příloze č. 4 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

21. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 
jejichž potřeba je objektivně doložitelná, jsou nutné ke zpracování a dokončení předmětu 
smlouvy, vyvstaly až v průběhu plnění předmětu smlouvy a nebyly při vynaložení odborné 
péče předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). Vícepráce sjednány ve 
formě písemného dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření. 

22. Zhotovitel je povinen být v kontaktu s příslušným zástupcem organizačního celku na místě 
dílčího plnění po celou dobu prací. V případě, kdy je část stavebních prací a instalace 
technologií, případně demontáž prováděna za letového provozu je povinností zajistit trvalé 
spojení se stanovištěm TWR a den předem informovat příslušného zástupce 
organizačního celku o záměrech prací, s důrazem o pohybu na letištních pohybových 
plochách. Zhotovitel je nucen strpět omezení pohybu na staveništi v případě příletu, odletu 
a pohybu letadla na VPD nebo ostatních pohybových plochách letiště.  
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23. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavebních prací osobu odpovědnou za stavební, instalační 
nebo demoliční práce a příjezd a odjezd autodopravy po letištních pohybových plochách. 

24. Zhotovitel požádá o součinnost vždy příslušného zástupce organizačního celku na daném 
letišti při umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
prováděných stavebních prací. Zhotovitel nesmí umístit značení bez souhlasu příslušného 
zástupce organizačního celku odpovědné za dodržování stavebních prací podle schváleného 
letištního řádu letiště. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou 
v plné výši k tíži zhotovitele. 

25. Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoliv odpadů. 

Čl. 7 
 Podmínky pro dodání systémů ILS/DME 

1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli systémy ILS/DME v množství podle čl. 3 odst. 1  
písm. g) této smlouvy ve lhůtách dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy a v kvalitě, 
provedení a jakosti odpovídající platné dokumentaci zpracované výrobcem uvedené v čl. 3 
odst. 1 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodané systémy ILS/DME podle obecně platných 
právních předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen dodat technické podmínky (dále jen „TP“) na systém ILS/DME (včetně 
kontejnerů), zpracovaných v souladu s ČOS 051625, 3. vydání Technické podmínky pro 
produkty určené k zajištění obrany státu, které budou schváleny objednatelem po provedení 
VZ dle čl. 10 smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit návrh TP pro systémy ILS/DME ve 2 
výtiscích nejpozději 4 měsíce před zahájením VZ zástupci objednatele ve věcech technických 
a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Objednatel se zavazuje nejpozději 
s oznámením výsledků VZ předložit zhotoviteli stanovisko objednatele k návrhu TP  
a projednat toto stanovisko se zhotovitelem. Požadavky na doplnění návrhu TP nesmí jít 
nad rámec stanovený touto smlouvou. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od 
projednání zapracovat připomínky objednatele současně s výsledky VZ do TP a předložit 
objednateli ke schválení TP. Objednatel se zavazuje schválit TP nejpozději do 15 
kalendářních dnů od předložení TP ke schválení objednateli. Číslo (označení) schválených 
TP se po ukončení VZ doplní do smlouvy, o čemž bude sepsán a oběma smluvními stranami 
podepsán dodatek ke smlouvě.  

3. Zhotovitel je povinen dodat systémy ILS/DME pro které bylo vydáno OTZ, nebo obdobný 
doklad jiné autority uznaný ODVL SSŘO MO. OTZ vydává a podmínky pro jeho vydání 
stanoví ODVL SSŘO MO dle ust. § 35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké 
technice, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je zhotovitel držitelem obdobného dokladu 
s použitím jiné autority, předloží i tento doklad. Zhotovitel předloží objednateli kopii výše 
uvedeného osvědčení před zahájením VZ.  

4. Zhotovitel je povinen dodat systémy ILS/DME, ke kterým bylo vydáno OPZ v souladu s ust. 
§ 35g odst. 1 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. Před vydáním OPZ je zhotovitel povinen zajistit provedení 
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letového ověření (dle ČOS 584101, 3. vydání) v souladu s ust. § 15 odst. 2 vyhlášky č. 
154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů. Získání OPZ je 
podmínkou převzetí dílčích plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy. 

5. Podmínkou převzetí dílčích plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy je provedení 
VZ dle čl. 10 této smlouvy s výsledkem „vyhovuje“.  

6. Zhotovitel je povinen dodat objednateli systémy ILS/DME, včetně kontejnerů až po 
provedení SOJ dle čl. 13 smlouvy.   

7. Zhotovitel se zavazuje dodat systémy ILS/DME nově vyrobené, nepoužívané, ne staršího 
data výroby než 2 roky před jeho dodáním, nerenovované, homologované, typově osvědčené, 
funkční, po provedení VZ s výsledkem vyhovující, po instalaci (zástavbě) a provedeném 
letovém ověření provozně způsobilé, tj. provozně osvědčené ODVL SSŘO MO. Systémy 
ILS/DME musí odpovídat technickým normám a předpisům platným a účinným k datu 
výroby. Zhotovitel tyto skutečnosti doloží příslušnými doklady vždy při předání příslušného 
dílčího plnění. Letové ověření pro VZ je součástí ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy.  

8. Zhotovitel je povinen dodat s každým systémem ILS/DME technickou dokumentaci dle 
odstavce 11 tohoto článku smlouvy nutnou k převzetí a užívání systémů ILS/DME dle ust.  
§ 2087 a násl. OZ nejméně ve 3 tištěných kopiích a zároveň i v elektronické podobě na 
paměťovém médiu, přičemž tato technická dokumentace bude obsahovat zejména technický 
popis celku i jednotlivých součástí systému ILS/DME včetně obrázků a schémat, příručku 
pro obsluhu, provoz, balení, ošetřování, skladování, údržbu a opravy, seznam náhradních 
dílů a příslušenství systémů ILS/DME a plán logistického zabezpečení životního cyklu 
vše v českém jazyce a dále pomůcky (makety, obrazy apod.). 

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. i) smlouvy související  
s instalací a připojením systémů ILS/DME, a to: 

a) realizovat systémovou integraci a zajistit odborný technický dozor; 

b) implementovat vlastní bloky dálkového ovládání a také ovládání a signalizaci technického 
stavu systému ILS/DME do AMS včetně provedení úprav stávajícího AMS tak, aby 
úprava zahrnula případné změny v připojení monitoringu. Na stávajícím monitorovacím 
AMS zhotovitel provede (v součinnosti s poskytovatelem servisních služeb AMS) 
HW a SW úpravy nutné pro zpracování výstupů z LOC, GP a DME do systému 
nezávislého monitoringu; 

c) provést přípravu datové komunikační infrastruktury k instalaci a funkčnímu propojení 
součástí systému ILS/DME, a to včetně optických kabelů a aktivních prvků optické 
technologie. 

10. Zhotovitel je povinen 10 pracovních dnů předem informovat zástupce objednatele ve věcech 
technických a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy, o termínu zahájení 
instalace systému ILS/DME v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) 
smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit účast na instalaci systému ILS/DME osobám 
pověřeným objednatelem a příslušnému přejímajícímu. 
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11. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. m) smlouvy a dle odstavce 8 tohoto 
článku smlouvy v rámci dílčího plnění dodat následující technickou dokumentaci: 

a) výstupy a vyhodnocení bezpečnosti systému ILS/DME zpracované v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139; 

b) výcvikový vojenský materiál pro vojenský letecký personál (ATSEP – Air Traffic Safety 
Electronics Personnel) pro systém ILS/DME v souladu s požadavky EUROCONTROL 
ESARR 5, resp. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/ 
1139.  

c) TP za účelem vydání OTZ pro systémy ILS/DME (ILS a DME samostatně);  

d) CE Prohlášení o shodě dle harmonizované normy ČSN-EN-ISO/IEC-17050-1, 2, které 
bude vystaveno nejpozději na závěr finálního nastavení, tj. po SAT či průřezových 
testech, nebo EU Prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (příp. dle 
nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení používaných 
v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh nebo nařízení vlády č. 117/2016 
Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich 
dodávání na trh); 

e) kompletní průvodní a provozní dokumentaci podle ČOS 051632, 3. vydání, Změna 1 
„Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál“ v českém 
jazyce v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.pdf, která bude podléhat změnám 
(Provozní deníky zařízení, Předpis pro provoz, Předpis pro údržbu a ošetřování, Katalog 
náhradních dílů, Předpis - vyhledávání a odstraňování poruch), současně bude přiložena 
originální dokumentace (anglický/český jazyk); 

f) dokumentaci určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 273/1999 Sb., kterou 
se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, 
vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; 

g) příslušná osvědčení vojenského leteckého pozemního zařízení dle vyhlášky č. 154/ 
2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů, tj. OTZ, případně 
OuZT, OPZ, včetně ostatní dokumentace nutné pro jejich vydání dle ust. § 11 a § 12 
předmětné vyhlášky; 

h) dokumentaci k firmware instalovaném v zařízení pro účely běžného užití, a to včetně 
příslušných sublicenčních oprávnění; 

i) přehled nákladů na životní cyklus (LCC) dle předpokládaného způsobu provozu a údržby 
na dobu 15 let od doby převzetí zástupcem organizačního celku na každém jednotlivém 
letišti; 

j) seznam kontrolně měřící techniky, nářadí a přípravků potřebných pro realizaci údržby  
a provozu pro každé jednotlivé letiště. 
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12. Výstupy z činností (výsledky uvedených testů a jednání z průběhu plnění smlouvy) je 
zhotovitel povinen dodat objednateli v průběhu dílčího plnění v písemné formě v listinné 
formátu A4 ve 2 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word a PDF na 2 
CD/DVD. 

13. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. 3 odst. 1 smlouvy související s uvolněním 
systému ILS/DME do provozu, a to: 

a) pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy provést letové ověření 
po instalaci jednotlivých systémů ILS/DME; 

b) testovací provoz a přípravu ověření letové způsobilosti před zahájením VZ, požádat 
o ověření provozní způsobilosti před zahájením VZ a podílet se na zpracování 
veškeré dokumentace potřebné pro získání OPZ; 

c) dodat sadu náhradních dílů dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy v rozsahu potřebném pro 
zajištění požadované provozní připravenosti systémů ILS/DME. Zhotovitel dodá každý 
náhradní díl samostatně ve viditelně označeném přepravním obalu; 

d) obdržet Protokol o uvolnění leteckého pozemního zařízení do provozu pro každý systém 
ILS/DME v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy. 

14. Zhotovitel se zavazuje provést FAT/SAT a dále provést měření ověřující řádnou funkčnost 
systémů ILS/DME dle účinných právních předpisů a ČSN a prokazující bezpečný provoz  
a funkčnost systémů ILS/DME (tj. schopnost ILS/DME dosáhnout požadovaných parametrů). 

15. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odborností odpovídající plnění předmětu smlouvy, a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místy plnění 
dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu smlouvy; 

c) neshledal žádné závady, které by bránily splnění a dokončení plnění dle této smlouvy, 
bezvadnému provozu systému ILS/DME, nebo by byly v rozporu s účinnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry; 

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení plnění 
dle této smlouvy. 

Pokud smluvní strany v průběhu realizace smlouvy narazí na nové skutečnosti spojené nebo 
přímo vyplývající z nutnosti provést stavební část, které zhotovitel nemohl při vynaložení 
dostupných technických prostředků identifikovat ani předvídat, zahájí smluvní strany bez 
zbytečného odkladu společné jednání za účelem vyřešení problémů s uvedenými skutečnostmi.  
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16. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu životního cyklu, tj. min. 15 let od předání a převzetí 
posledního systému ILS/DME, garantovat zajištění servisní podpory systémů ILS/DME, 
přičemž nebude-li tak schopen učinit sám, poskytne objednateli nebo jím určené oprávněné 
osobě veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, 
dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů 
k použití. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny skutečnosti, které by mohly mít 
vliv na plnění této povinnosti a navrhnout řešení dané situace nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od okamžiku, kdy zhotovitel identifikuje výše uvedenou neschopnost. Objednatel je 
povinen se k tomuto oznámení do 30 kalendářních dnů vyjádřit. V případě, že se smluvní 
strany uvedeným způsobem nedohodnou, se zavazují věc projednat na společném jednání za 
účelem dosažení smírného řešení. 

17. O předání a převzetí systémů ILS/DME bude v jednotlivých místech plnění dle čl. 4 odst. 1 
písm. a) až d) smlouvy spolu s dílčím akceptačním protokolem pořízen dodací list ve 4 
výtiscích, který bude podepsán přejímajícím a prvotním příjemcem, kteří na dodacím listu 
uvedou číslo smlouvy a číslo IDED (dále jen „dodací list“). Jeden výtisk obdrží zhotovitel, 
jeden příslušný přejímající, jeden prvotní příjemce a jeden výtisk bude přiložen k daňovému 
dokladu dle čl. 11 smlouvy.  

18. Zhotovitel je povinen při převzetí systému ILS/DME předat objednateli písemné prohlášení, 
že systém ILS/DME dodaný v rámci příslušného dílčího plnění je nový a nepoužívaný  
a odpovídá platné dokumentaci zpracované výrobcem, jakož i předpisům výrobce 
platným v době dodání. 

19. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 
50 000 000,00 Kč bez DPH bez spoluúčasti objednatele. Pojistná smlouva musí mít platnost 
po celé období plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na písemné 
vyžádání objednatele pojistnou smlouvu předložit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od vyžádání. 

Čl. 8 
Podmínky převzetí dílčích plnění 

1. Převzetí dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. a), c), e) a g) smlouvy bude provedeno 
v souladu s čl. 4 odst. 2 smlouvy. Převzetí dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) 
smlouvy bude provedeno vždy v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) 
smlouvy na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané prvotnímu příjemci, přejímajícímu 
dle příslušného místa plnění a zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních 
uvedenému v záhlaví této smlouvy nejméně do 10 kalendářních dnů před navrhovaným 
termínem zahájení převzetí příslušného dílčího plnění. Současně s příslušným dílčím plněním 
budou objednateli předány i veškeré doklady, a to ve 3 vyhotoveních včetně jejich soupisu. 
Zejména se jedná o: 

-  zprávu o provedených VZ dle čl. 10 smlouvy (pouze u dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 
písm. b) smlouvy); 
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-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech, s doklady o jejich 
hygienické nezávadnosti; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby; 

-  digitální fotodokumentaci na paměťovém médiu a v tištěné podobě v rozsahu, který bude 
upřesněn zástupcem objednatele pro stavební část; 

-  zápisy o zkoušce smontovaného zařízení a o provedených kontrolních zkouškách prostých 
vad; 

-  protokoly o shodě (DoC/DSU, EU Prohlášení o shodě), certifikáty (OPZ, OTZ), atesty 
(protokoly o zkouškách – FAT/SAT, protokoly o ověření shody, protokoly o letovém 
měření) a revizní zprávy; 

-  stavební a montážní deník v originále k trvalému archivnímu uložení u objednatele; 

-  dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 listinných vyhotoveních a elektronicky na 
nosiči CD, potvrzená zhotovitelem; 

-  výrobní dokumentace k technologické části stavby ve 3 vyhotoveních včetně seznamu 
nářadí a náhradních dílů včetně jejich pasportů (katalogové listy) a návodů k obsluze; 

-  doklady o zaměření vybudovaných sítí, geodetickém vytyčení a zaměření nově 
vybudované stavby ve 4 výtiscích včetně digitální podoby (soubory v elektronické podobě 
budou předány - textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část 
ve formátu *.dwg a *.pdf  kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn, formát VYK); 

-  doklady o likvidaci, příp. uložení odpadů vzniklých při realizaci stavby, včetně dokladů 
o předání demontované technologie uvedené v čl. 3. odst. 1 písm. h) a i) smlouvy a jejím 
předání; 

-  předávací protokol dle čl. 3 odst. 1 písm. h) smlouvy; 

-  stanoviska dotčených orgánů vojenské a státní správy včetně dokladů o vypořádání 
připomínek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení; 

- kolaudační souhlas, příp. kolaudační rozhodnutí; 

-  geodetické zaměření pro zápis do katastru ve formátech *.pdf a *.vyk; 

-  provozní knihy, servisní manuály, návody k obsluze a údržbě, seznamy materiálu v 
soupravě, příp. další doklady, které vyplynou z projektové dokumentace. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit příslušnému přejímajícímu a rovněž prvotnímu příjemci 
připravenost k předání jednotlivého dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) 
smlouvy nejméně 10 pracovních dní předem.  

3. Příslušný přejímající je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména pomoc 
při zajištění vydání povolení vstupu osob a vjezdu vozidel do příslušného místa plnění, místa 
provedení školení a zkoušek dle seznamu osob a vozidel předaného zhotovitelem. V případě 
požadavku zhotovitele na zajištění vstupu osob s cizí státní příslušností je zhotovitel povinen 
předložit objednateli žádost o povolení vstupu min. 10 pracovních dní předem. 
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4. Dílčí plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy může být předáno objednateli po provedených 
VZ s vyhovujícím výsledkem, a to po úplném odstranění všech zjištěných neshod, závad 
a připomínek (vyhovující výsledek VZ je podmínkou pro převzetí příslušného dílčího plnění 
objednatelem). Objednatel je oprávněn předmětné dílčí plnění v případě nevyhovujících 
výsledků VZ nepřevzít a odstoupit od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy. V takovém 
případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti  
s plněním smlouvy vynaložil. 

5. O předání a převzetí každého dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy 
sepíší přejímající, prvotní příjemce a zástupce AHNM Souhrnný akceptační protokol, jehož 
vzor tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „protokol“). Přílohou protokolu je Souhrnná 
zpráva o provedeném školení dle čl. 9 odst. 6 smlouvy, dílčí akceptační protokol dle čl. 6 
odst. 17 smlouvy a dodací list dle čl. 7 odst. 17 smlouvy. Originál protokolu bude přílohou 
daňového dokladu dle čl. 11 smlouvy. Den podepsání protokolu přejímajícím, prvotním 
příjemcem a zástupcem AHNM se považuje za den splnění povinnosti zhotovitele dodat 
příslušné dílčí plnění objednateli.  

6. V případě nepřevzetí dílčího plnění se sepíše a podepíše Zápis o odmítnutí převzetí s uvedením 
důvodů jeho nepřevzetí a tato skutečnost se oznámí objednateli na adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy. Přejímající je oprávněn nepřevzít dílčí plnění, které nesplňuje podmínky smlouvy.  
O odmítnutí převzetí dílčího plnění prvotním příjemcem a příslušným přejímajícím a o 
případném náhradním plnění je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Úřad. 

Čl. 9 
Školení 

1. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. l) smlouvy pro každé místo plnění 
dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy provést školení max. 8 osob určených objednatelem 
v rozsahu obsluhy a technické údržby systémů ILS/DME. Zhotovitel dále zajistí vyškolení a 
vydání oprávnění pro 4 osoby k provádění školení obsluhy, a dále školení pro max. 2 osoby 
z VÚ 6950 Olomouc a max. 2 osoby z VeV-VA.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit minimálně 2 termíny školení v rozsahu min. 5 kalendářních dní. 
Termín a další s tím spojené okolnosti je povinen zhotovitel dohodnout se zástupcem uživatele, 
který je uveden v záhlaví smlouvy, tak, aby nedošlo k ohrožení letového provozu a byl naplněn 
účel smlouvy. Zhotovitel je povinen navrhnout termín školení nejméně 14 kalendářních dní 
předem. Školení musí proběhnout nejpozději do data vydání OPZ pro zkušební provoz.  

3. Objednatel na své vlastní náklady zajistí odpovídající místo a prostor ke školení vybavený 
audiovizuální technikou s možností barevného tisku. Školení bude probíhat v českém 
jazyce.  

4. Zhotovitel je povinen dodat soubor dokumentace pro školení a výcvik vojenského leteckého 
personálu (ATSEP – Air Traffic Safety Electronic Personel) pro systémy ILS/DME v souladu 
s požadavky EUROCONTROL ESARR 5 v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.pdf 
v anglickém a v českém jazyce (1x sada tištěná, 4 x elektronický nosič). 
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5. Podrobný program teoretické a praktické části školení je uveden v Programu školení, který 
tvoří přílohu č. 7 smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat Souhrnnou zprávu o provedeném školení, která se stane 
přílohou protokolu dle čl. 8 odst. 5 smlouvy.   

7. Zhotovitel je povinen po úspěšně absolvovaném školení vydat jednotlivým účastníkům 
školení certifikát o absolvování školení v rozsahu obsluhy a technické údržby systému 
ILS/DME a/nebo k provádění školení obsluhy. 

Čl. 10 
Vojskové zkoušky 

1. Zhotovitel je povinen protokolárně předat objednateli pro účely provedení VZ před předáním 
dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) této 
smlouvy první systém ILS/DME včetně technické dokumentace vedené jako MOPIENS 
ILS/DME 520/540/310 a typové výkresy pro anténní systém GP č. 713316B a 715630,  
a to nejpozději k datu zahájení VZ. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit e-mailem přejímajícímu a prvotnímu příjemci připravenost 
systému ILS/DME k provedení VZ minimálně 30 kalendářních dnů před jejich provedením.  

3. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením VZ předložit OTZ nebo obdobný doklad 
vydaný jinou autoritou uznaný ODVL SSŘO MO dle čl. 7 odst. 3 smlouvy. 

4. VZ budou provedeny v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy na základě Nařízení 
k provedení VZ vydaného náčelníkem generálního štábu Armády České republiky, jehož 
součástí bude program a metodika VZ (dále jen „nařízení“). VZ budou provedeny v souladu 
s odst. 7 tohoto článku smlouvy v rozsahu do 10 pracovních dnů. VZ budou provedeny podle 
Normativního výnosu MO č. 100/2015 Věstníku, Zavádění vojenského materiálu do užívání 
v rezortu MO, ve znění pozdějších novelizací. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením VZ provést v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. p) smlouvy 
seznámení určených pracovníků MO k VZ s obsluhou systému ILS/DME. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel navrhne seznam FAT/SAT k prokázání funkčnosti 
všech základních parametrů systémů ILS/DME dle technických podmínek, a předloží ke 
schválení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo změnit a doplnit předložený seznam 
FAT/SAT o další zkoušky. 

7. Předmětem VZ bude zejména ověření, zda systém ILS/DME splňuje TP, požadavky a kritéria, 
uvedené ve specifikaci, především pak: 

a) ověření vlastností zkoušeného systému ILS/DME z hlediska jeho technického použití; 

b) prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného systému ILS/DME obsluhami 
předpokládané kvalifikační úrovně a školenými navrhovaným postupem; 

c) posouzení veškeré předložené průvodní, provozní a výcvikové dokumentace; 

d) posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností zkoušeného 
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systému ILS/DME s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými 
předpisy na jeho provozování a bezpečné používání. 

8. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím systému ILS/DME k provedení VZ předat 
objednateli zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek (včetně závěrů zkoušek 
provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že zkoušený systém ILS/DME svým 
konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje technické parametry, 
požadavky a kritéria, uvedené touto smlouvou. 

9. V případě, že během provádění VZ budou zjištěny vady zkoušeného systému ILS/DME, 
je zhotovitel povinen tyto vady neprodleně na vlastní náklady odstranit. 

10. Objednatel je povinen provést VZ na své náklady kromě letového ověření pro získání OTZ, 
a to včetně vyhodnocení a vyhotovení Závěrečné zprávy o výsledcích VZ. 

11. VZ vyhodnocuje komise uvedená v nařízení dle čl. 10 odst. 4 smlouvy do 15 pracovních dnů 
od ukončení VZ.  

12. Vyhovující výsledek VZ je podmínkou pro dodání dílčího plnění dle čl. 8 odst. 5 smlouvy. 
V případě nevyhovujícího výsledku VZ je objednatel oprávněn plnění nepřevzít a odstoupit 
od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy. V takovém případě zhotovitel není oprávněn 
uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy 
vynaložil.  

13. Systém ILS/DME, který byl předmětem VZ, může být dodán objednateli po provedených 
VZ s vyhovujícím výsledkem jako dílčí plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy, a to po 
úplném odstranění všech zjištěných neshod, závad či poškození a provedení repase. 

14. Po dobu od převzetí systému ILS/DME dle čl. 10 odst. 1 smlouvy objednatelem k provedení 
VZ do doby jeho předání zpět zhotoviteli po provedení VZ, nese odpovědnost za škodu na 
systému ILS/DME objednatel. V případě poškození systému ILS/DME při provádění VZ, 
které vychází z požadavků na VZ a programu VZ, nese odpovědnost za škodu na systému 
ILS/ DME zhotovitel. 

Čl. 11 
Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za dodání jednotlivých dílčích plnění v souladu 
s harmonogramem, a to po jeho řádném převzetí a podpisu protokolu prvotním příjemcem 
v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy (popř. předávacího protokolu dle čl. 4 odst. 2 smlouvy 
zástupcem objednatele věcech technických a organizačních). Zhotovitel je povinen daňový 
doklad doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od výše uvedeného podpisu 
protokolu (popř. předávacího protokolu). 

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 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 – faktura a jeho číslo; 
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- číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy; 

- datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 

- IČO a DIČ smluvních stran; 

- číslo bankovního spojení zhotovitele a název banky; 

- počet příloh, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat 
za zhotovitele daňové doklady;  

- v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží (pokud je relevantní): 

- originál podepsaného protokolu dle čl. 8 odst. 5 smlouvy (včetně příslušného dílčího 
akceptačního protokolu, dodacího listu a souhrnné zprávy o provedeném školení), 
popř. originál podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy; 

- kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky (u dílčího plnění dle 
čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy); 

- osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu v případě tuzemské 
výroby, nebo Certificate of Conformity (dále jen „CoC“) potvrzené zástupcem 
příslušného zahraničního úřadu v případě výroby v zahraničí;  

- OPZ; 

- případnou plnou moc prvotního příjemce, přejímajícího či zástupce AHNM. 

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění: 

 Česká republika – Ministerstvo obrany 
 Tychonova 1 
 160 01 Praha 6 
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 

v zastoupení: 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem připsání platby na účet 
zhotovitele. 

4. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 14 
kalendářních dnů od jeho vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového 
dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Opravný daňový doklad se považuje 
za uhrazený okamžikem připsání příslušné částky na účet objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální 
nebo věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady 
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nebo má jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení 
daňového dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. 
Zhotovitel vystaví a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne jeho vrácení s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl 
v této lhůtě zhotoviteli odeslán. V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží 
původní lhůta splatnosti. 

6.  Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama. 

7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, 
že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednateli na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající 
základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet 
jemu místně příslušnému správci daně. 

Čl. 12 
Katalogizace  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že systém ILS/DME bude předmětem katalogizace, pokud nebyl 
již katalogizován, dle zákona č. 309/2000 Sb. Zhotovitel se zavazuje, že na systém ILS/DME, 
který bude katalogizován jako další reference stávajícího KČM 0030970003307, NSN 
5825160030545, JKM 5825, KMJ 600, TPS 1 dodá Úřadu v termínech specifikovaných 
v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke 
katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí plnění povinností zhotovitele 
podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním 
katalogizačních dat. Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v příloze č. 8 Katalogizační 
doložka smlouvy (dále jen „katalogizační doložka“). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytne před provedením katalogizace zástupci objednatele 
ve věcech technických a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy seznam náhradních 
dílů a kontrolně měřící techniky k posouzení, zda budou předmětem katalogizace či nikoli.   

3. V případě, že systém ILS/DME již byl katalogizován v zahraničí, a to v zemích, které 
katalogizují dle zásad NATO a má přiděleno NSN, zhotovitel dodá v rámci dodávky pouze 
SPÚK, přičemž zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.  

Čl. 13 
Provedení SOJ 

1. Smluvní strany se dohodly, že na systém ILS/DME, tak jak je uvedeno ve specifikaci, bude 
uplatněno SOJ dle zákona č. 309/ 2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
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ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského
zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.), s tím, že:

a) objednatel požádá o SOJ;

b) zhotovitel s provedením SOJ souhlasí.

2. SOJ bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí
Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v „Požadavcích na zabezpečení SOJ“, které
tvoří přílohu č. 9 smlouvy (zejména podle dokumentace, podle které je zboží vyrobeno
a která je uvedena ve specifikaci). Provedení SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
vady plnění a za případnou škodu vzniklou objednateli.

3. Zhotovitel zajistí výrobu systému ILS/DME na území ČR nebo cestou poddodavatelů sídlících
pouze ve státech, kde je možné provést SOJ. Seznam těchto států je uveden v Seznamu států,
kde je možné zabezpečit SOJ, který tvoří přílohu č. 10 smlouvy. Případné přesunutí výroby
mimo stanovený okruh států bude považováno za zmaření provedení SOJ.

4. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených ve smlouvě, má
objednatel právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy a požadovat
na zhotoviteli smluvní pokutu, přičemž zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Čl. 14
Ochrana utajovaných informací

1. Zhotovitel při provádění dílčího plnění musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným
informacím v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby osoby, které budou provádět dílčí plnění v místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm.
a) až d) smlouvy, splňovaly podmínky přístupu k utajovaným informacím do/včetně stupně
utajení Vyhrazené, a současně je povinen přijmout taková opatření, která zamezí seznamování
se neoprávněných osob s utajovanými informacemi.

2. Zhotovitel bude mít přístup k utajovaným informacím dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
a v souladu se Specifikací utajovaných informací, která tvoří přílohu č. 11 smlouvy.

3. Odpovědnou osobou objednatele za jednotlivé organizační celky, která bude plnit úkoly
ochrany utajovaných informací ve vztahu k zhotoviteli je:

a)

b)

c)

d)

4. Po splnění předmětu smlouvy (před posledním vyúčtováním) zašlou zhotovitel a bezpečnostní
manažeři všech míst plnění dle čl. 14 odst. 3 smlouvy zástupci objednatele ve věcech
technických a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy seznam zapůjčených, vrácených
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a vzniklých utajovaných informací, případně prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že žádné 
utajované informace nebyly zapůjčeny ani nevznikly. 

5. Zhotovitel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. během provádění dílčího plnění povinen: 

a) zajistit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a v souladu 
s požadavky objednatele; 

b) do 5 pracovních dnů písemně oznámit BŘ MO změny v zákonných podmínkách, jež by 
mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability; 

c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO veškeré neoprávněné nakládání s utajovanými 
informacemi, ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací; 

d) současně se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně 
oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu 
utajovaných informací resortu MO; 

e) do 5 pracovních dnů ode dne vzniku změny oznamovat objednateli veškeré změny 
informací uvedených v dotazníku podnikatele; 

f) vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které mu byly poskytnuty nebo  
u něj vznikly (název dokumentu, čj. apod.). 

g) vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které poskytl poddodavatelům nebo 
seznam utajovaných informací (utajovaných dokumentů), které u zhotovitele vznikly 
(název dokumentu, čj. apod.); 

h) stanovit ve smlouvě s poddodavatelem (li) zákaz poskytování utajovaných informací 
dalším subjektům; 

i) v případě odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, 
vrátit všechny utajované informace související s prováděním plnění objednateli; 

j) umožnit odborným bezpečnostním orgánům MO prověřovat dodržování zásad ochrany 
utajovaných informací souvisejících s plněním předmětu plnění zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen na adresu datové schránky objednatele doručit jmenný seznam osob 
zhotovitele podílejících se na plnění smlouvy, a to v termínu nejpozději 5 pracovních dní 
před zahájením příslušného dílčího plnění.  

7. Pokud zhotovitel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jde 
o podstatné porušení smlouvy zhotovitelem podle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy. 

Čl. 15 
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody  

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílčímu plnění okamžikem jeho převzetí v souladu 
s čl. 8 odst. 5 smlouvy (popř. čl. 4 odst. 2 smlouvy v případě projektové dokumentace). 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k náhradním dílům a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) 
smlouvy v okamžiku podpisu dodacího listu obdobně podle čl. 7 odst. 17 smlouvy.  
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3. Nebezpečí škody k dílčímu plnění přechází ze zhotovitele na objednatele v souladu s čl. 8 
odst. 5 smlouvy. Nebezpečí škody k náhradním dílům a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) 
smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele obdobně podle čl. 7 odst. 17 smlouvy. 

4. Nebezpečí škody ke staveništi přechází z objednatele na zhotovitele v souladu s čl. 6 odst. 15 
smlouvy a zpět ze zhotovitele na objednatele v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy. 

Čl. 16 
Vady  

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad dílčích plnění budou posuzovány dle ust. § 2099 a 
násl. OZ a dále pak ust. § 2615 OZ, čímž nejsou dotčena ustanovení čl. 17 této smlouvy. 

Čl. 17 
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost 

1. V souladu s ust. § 2113 a násl. OZ zhotovitel poskytuje na systémy ILS/DME záruku za 
jakost v délce 36 měsíců od okamžiku převzetí systémů ILS/DME v souladu s čl. 8 odst. 
5 smlouvy a na náhradní díly a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy záruku za jakost 
v délce 36 měsíců od okamžiku jejich převzetí dle čl. 7 odst. 17 smlouvy. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat předmětné věci pro jejich vady 
v záruce za jakost.  

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce realizované dle 
této smlouvy včetně projektové dokumentace těchto stavebních prací v délce 72 měsíců 
od okamžiku jejich převzetí v souladu s čl. 6 odst. 17 smlouvy. 

3. Příslušný přejímající bezprostředně po zjištění vad uplatňuje u zhotovitele práva ze záruky za 
jakost dle čl. 17 odst. 1 smlouvy oznámením prostřednictvím datové schránky uvedené 
v záhlaví smlouvy nebo na e-mail: reklamaceils@lp-praha.cz. Za účelem odstranění 
pochybností se oznámení zaslané prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu považuje za 
doručené v  první pracovní den následující po dni jeho odeslání příslušným přejímajícím. 
V oznámení příslušný přejímající specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále je 
příslušný přejímající v oznámení povinen vést, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

4. Práva ze záruky za jakost podle čl. 17 odst. 2 smlouvy u zhotovitele uplatňuje přednostně 
přejímající, u stavebních prací zástupce AHNM, a to obdobně dle čl. 17 odst. 3 smlouvy. 
V případě, že zástupce AHNM u zhotovitele práva ze záruky za jakost neuplatní, je 
oprávněn tyto práva uplatnit příslušný přejímající. 

5. Zhotovitel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky za jakost do 24 hodin 
od okamžiku doručení oznámení, a s využitím komunikačního prostředku, kterého bylo využito 
při odeslání oznámení dle čl. 17 odst. 3 této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
oznámenou vadu uznal v plném rozsahu. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní ode dne 
uznání této vady způsobem dle čl. 17 odst. 5 smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak v příslušném oznámení.  
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7. Po odstranění oznámené vady zhotovitel a příslušný přejímající či zástupce AHNM sepíší  
a podepíší Protokol o odstranění vady (dále jen „protokol o odstranění vady“). Zhotovitel  
jeden výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci objednatele ve věcech technických  
a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady je 
oznámená vada považována za odstraněnou. 

8. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraněním oznámených a uznaných vad 
uplatněných v záruce za jakost. 

9. Zhotovitel je povinen doručení oznámení oznámit bez zbytečného odkladu zástupci Úřadu na 
adresu nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 nebo na e-mail: ossoj@army.cz.  

Čl. 18 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s provedením dílčího plnění v termínu dle  
čl. 4 odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny dosud neprovedeného příslušného dílčího plnění v Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení.  

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínů dle čl. 4 odst. 9 anebo 10 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 v Kč 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel nepředloží bezodkladně po výzvě 
objednatele pojistnou smlouvu dle čl. 7 odst. 19 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 000,00 Kč.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady 
dle čl. 17 odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
12 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, a to za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu  
ve sjednaném termínu splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
stanovený podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení  
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů  
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky,  
za každý započatý den prodlení.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. 7 odst. 16 smlouvy ze 
strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 
000,00 Kč. 

7. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených v čl. 13 smlouvy, má 
objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 500 000,00 Kč. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností dle čl. 14 smlouvy ze strany 
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zhotovitele bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 000, 00 Kč. 

9. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury, kterou jsou vyúčtovány povinné straně.  

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v této smlouvě ze strany 
zhotovitele, které bude mít za následek vznik incidentu nebo letecké nehody podle letištního 
řádu, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta u incidentu ve výši od 50 000,00 Kč do 
200 000,00 Kč, a to podle stupně závažnosti, jež stanoví komise organizačního celku určená 
k vyšetření incidentu, a v případě letecké nehody 500 000,00 Kč.  

11. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje povinnou stranu její povinnost závazek splnit. 

12. Zhotovitel není v prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, je-li toto prodlení 
způsobeno z důvodu prodlení na straně objednatele, který zhotovitel nebyl schopen ovlivnit.  

13. Výše smluvních pokut byla zvolena s ohledem na závazky ozbrojených sil ČR, které jsou 
jednak stanoveny v zákoně č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a které vyplývají z členství v NATO a EU. Jedná se zejména o přípravu 
k obraně ČR a jejímu vnějšímu napadení. Zhotovitel souhlasí s výší smluvních pokut 
uvedených v tomto článku.  

Čl. 19 
Zánik smluvního vztahu 

1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, smluvní vztah zaniká: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem s tím, 
že podstatným porušením se rozumí zejména: 

 nedodání dílčího plnění řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 pracovních 
dnů;  

 zmaření provedení SOJ dle čl. 19 odst. 2 smlouvy; 

 nevyhovující výsledek VZ; 

 prodlení s odstraněním oznámené vady v souladu s čl. 17 odst. 6 smlouvy delší než 
30 pracovních dnů; 

 nepředložení pojistné smlouvy dle čl. 7 odst. 19 smlouvy; 

 nesplnění podmínek dle čl. 14 smlouvy. 
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro případ vyhlášení 
insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
insolvenčního řízení;  

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených v ust.  
§ 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Za zmaření SOJ podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy se považuje zejména: 

a) nepředložení smlouvy se zahraničním výrobcem zhotovitelem dle odst. 2 přílohy č. 9 
smlouvy; 

b) nesjednání podmínek SOJ s poddodavateli dle odst. 7. přílohy č. 9 smlouvy; 

c) nepředložení poddodavatelských smluv dle odst. 8. přílohy č. 9 smlouvy; 

d) porušení odst. 9 přílohy č. 9 smlouvy; 

e) přesunutí výroby zboží mimo stanovený okruh států uvedený v příloze č. 10 smlouvy. 

3. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) až e) 
smlouvy nemá zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů. 

Čl. 20 
Zvláštní ujednání 

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvní strany za prodlení s plněním smluvních závazků 
podle této smlouvy (vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na 
vůli dotčené smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by dotčená smluvní strana takovou překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této 
smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala. 

2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, 
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo 
kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné konflikty, 
teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo pandemie. Za překážky podle odst. 1 tohoto 
článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci 
nutných k plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, nicméně pouze v případě, že 
nebyly zaviněny ze strany zhotovitele. 

3. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se výslovně nepovažují překážky, které vznikly teprve 
v době, kdy dotčená smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 
z jejich hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za překážku 
dle odst. 1 tohoto článku se rovněž výslovně nepovažuje prodlení poddodavatele, a to vyjma 
případů, kdy na straně poddodavatele došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost 
v době, kdy měl plnit zhotoviteli.  
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4. Nastanou-li okolnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, je dotčená 
smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 20 kalendářních dnů ode 
dne vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, pro kterou dotčená smluvní strana není 
schopná plnit své závazky dle této smlouvy) o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost 
informovat druhou smluvní stranu a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. 
Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a 
jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co 
nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní 
stranou, se tato smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. 

5. V případě, že nedojde k odlišné dohodě obou smluvních stran, termíny plnění jednotlivých 
povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o 
dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost prokazatelně trvala. 

6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, kdy objektivně trvala příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky (včetně 
kauzality) je dotčená smluvní strana povinna vždy objektivně prokázat (např. předložením 
dokumentů vydaných národní autoritou apod.). 

7. Dotčená smluvní strana se sprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy pokud se 
v souladu s čl. 20 odst. 6 smlouvy prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo 
způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle čl. 20 odst. 1 smlouvy. 

Čl. 21 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 34 stranách a 14 přílohách o 58 stranách. 
Smlouva je vyhotovena v českém jazyce. 

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

3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou 
související se budou v případě nutnosti řešit u věcně a místně příslušného soudu v České 
republice. 

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

5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ 
považují informace uvedené v příloze č. 1 a 2 smlouvy a dále pak 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 
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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 projevem vůle zhotovitele zajistit 
odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být 
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele 

6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této 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. 

7. Při zpracování osobních údajů zhotovitel postupuje podle příslušných ustanovení zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

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. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění 
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití. 

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto 
smluvního vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, 
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které 
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění. 

11. 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. 

12. Zástupci smluvních stran, jakož i kontaktní osoby, jsou oprávněni činit pouze takové právní 
úkony, ke kterým je výslovně opravňuje tato smlouva. 

13. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, v elektronické podobě 
vyhotovenými a 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 notifikováno 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). 

14. S výjimkou informací uvedených v čl. 21. odst. 5. smlouvy zhotovitel souhlasí s tím, aby byl 
text smlouvy uveřejněn dle příslušných účinných právních předpisů, zejména zákona č. 340/ 
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2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

15. 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. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění  
v registru smluv. 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1. Specifikace plnění 

2. Rozklad ceny v letech a harmonogram dílčích plnění 

3. Výkaz výměr 

4. Rozpis jednotlivých činností dílčího plnění 

5. Dílčí akceptační protokol 

6. Souhrnný akceptační protokol 

7. Program školení  

8. Katalogizační doložka  

9. Požadavky na zabezpečení SOJ 

10. Seznamu států, kde je možné zabezpečit SOJ  

11. Specifikace utajovaných informací 

12. Zápis o předání a převzetí staveniště 

13. Pověření výkonem činnosti „Technického dozoru stavebníka“ 

14. Rozsah předávané dokumentace pro jednotlivé části stavby 

 
 

V Praze  

 

V Praze  

Za zhotovitele: 

Ing. Miroslav Žižka 
jednatel 

podepsáno elektronicky 
 

 
Ing. Petr Brychta 
jednatel 

podepsáno elektronicky  
 

Za objednatele:  

Mgr. Lubor Koudelka 
náměstek pro řízení sekce 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

Ing. 
Mirosla
v Žižka

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Žižka 
Datum: 
2021.07.02 
13:10:35 +02'00'

Ing. Petr 
BRYCHT
A

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr BRYCHTA 
Datum: 
2021.07.08 
09:18:41 
+02'00'
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VÝKAZ VÝMĚR 
 

Rozsah stavebních prací a umístění systému ILS/DME 
 
 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

    
  

ČP Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK] 

 
  Předprojektová a projektová příprava       230 000,00 

1 Předprojektová a projektová příprava kpl 1,000  
  Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)       1 725 000,00 

2 Dokumentace pro stavební povolení kpl 1,000 828 000,00 828 000,00 
3 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 897 000,00 897 000,00 

  Práce a dodávky HSV       10 190 735,00 
  Zemní práce     

 

4 
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně m2 797,040 

5 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 416,036 

6 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 991,368 

7 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 218,324 

8 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 10 
916,200 

9 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 505,416 

10 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 436,648 

11 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 218,324 

12 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

m3 286,692 

13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 

m2 581,920 

  Demolice stávajících kontrukcí     
14 Demolice stávajících konstrukcí kpl 1,000 

  Zakládání     

15 
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 m3 129,344 

16 Zřízení bednění základových patek m2 130,720 
17 Odstranění bednění základových patek m2 130,720 
18 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 20,954 

  Komunikace pozemní     
19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28,704 
20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 414,000 

21 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 366,750 

22 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 90,000 
23 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 22,500 

24 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 

m2 366,750 
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25 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 

m2 366,750 

26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 320,000 

  Slaboproudé a silnoproudé vedení     
27 Vytýčení, identifikace stávající trasy m 5 260,000 
28 Vytýčení nové trasy m 2 070,000 
29 Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček m3 18,000 

30 
Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí 
deska) m 2 070,000 

31 Protlak neřízený vč. chráničky m 20,000 

32 Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové 
trasy 

m 920,000 

33 Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94 m 70,000 
34 Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172 m 50,000 
35 Kalibrace stávající HDPE 40/33 m 1 980,000 
36 Kalibrace nové MT m 6 180,000 
37 Kalibrace chráničky NOVOTUB m 120,000 
38 Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33 m 1 980,000 
39 Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu m 3 280,000 
40 Instalace MT uvnitř objektu m 0,000 
41 Spojka Matrix T 40/40/40 ks 2,000 
42 Nová podzemní kabelová komora ks 4,000 
43 Přístup do stávající komory ks 64,000 
44 Příslušenství k MT kpl 1,000 
45 Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM m 6 330,000 
46 Ukončení OK kpl 4,000 
47 Měření optického vlákna vl. 24,000 
48 Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace) m 1 250,000 
49 Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči ks 4,000 
50 Dodávka a instalace napájecího sloupku ks 2,000 
51 Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto ks 2,000 
52 Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
53 Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
54 Měření a revize napájení kpl 2,000 
55 Geodetické zaměření nové trasy m 2 090,000 
56 Doprava kpl 1,000 

  Zařízení staveniště     
57 Zařízení staveniště % 0,030 

  Provozní vlivy letiště     
58 Provozní vlivy letiště % 0,020 

  Dokumentace skutečného provedení stavby       161 000,00 
59 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000  

  Koordinátor BOZP a AD       457 000,00 
60 Koordinátor BOZP kpl 1,000 

    Autorský dozor     
61 Autorský dozor kpl 1,000 
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PRAHA - KBELY 

    
  

ČP Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK] 

 
  Předprojektová a projektová příprava       230 000,00 

1 Předprojektová a projektová příprava kpl 1,000  
  Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)       1 725 000,00 

2 Dokumentace pro stavební povolení kpl 1,000 828 000,00 828 000,00 
3 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 897 000,00 897 000,00 

  Práce a dodávky HSV      10 041 236,00 
  Zemní práce     

 

4 
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně m2 609,040 

5 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 395,356 

6 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 886,688 

7 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 194,244 

8 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 3 884,880 

9 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 512,196 

10 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 388,488 

11 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 194,244 

12 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

m3 266,012 

13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 

m2 433,920 

  Demolice stávajících konstrukcí     

14 Demolice stávajících konstrukcí kpl 1,000 
  Zakládání     

15 
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 m3 129,344 

16 Zřízení bednění základových patek m2 130,720 
17 Odstranění bednění základových patek m2 130,720 
18 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 20,954 

  Komunikace pozemní     

19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28,704 
20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 256,000 

21 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 223,750 

22 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 60,000 
23 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 15,000 

24 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 

m2 223,750 

25 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 

m2 223,750 

26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 223,750 

  Slaboproudé a silnoproudé vedení     
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27 Vytýčení, identifikace stávající trasy m 3 240,000 
28 Vytýčení nové trasy m 2 320,000 
29 Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček m3 65,000 

30 
Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí 
deska) m 2 320,000 

31 Protlak neřízený vč. chráničky m 50,000 

32 Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové 
trasy 

m 0,000 

33 Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94 m 70,000 
34 Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172 m 50,000 
35 Kalibrace stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
36 Kalibrace nové MT m 3 290,000 
37 Kalibrace chráničky NOVOTUB m 120,000 
38 Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
39 Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu m 0,000 
40 Instalace MT uvnitř objektu m 50,000 
41 Spojka Matrix T 40/40/40 ks 0,000 
42 Nová podzemní kabelová komora ks 4,000 
43 Přístup do stávající komory ks 0,000 
44 Příslušenství k MT kpl 1,000 
45 Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM m 3 480,000 
46 Ukončení OK kpl 4,000 
47 Měření optického vlákna vl. 24,000 
48 Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace) m 2 225,000 
49 Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči ks 4,000 
50 Dodávka a instalace napájecího sloupku ks 2,000 
51 Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto ks 2,000 
52 Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
53 Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
54 Měření a revize napájení kpl 2,000 
55 Geodetické zaměření nové trasy m 2 370,000 
56 Doprava kpl 1,000 

  Zařízení staveniště     
57 Zařízení staveniště % 0,030 

  Provozní vlivy letiště     
58 Provozní vlivy letiště % 0,020 

  Dokumentace skutečného provedení stavby       161 000,00 
59 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000  

  Koordinátor BOZP       457 000,00 
60 Koordinátor BOZP kpl 1,000 

   Autorský dozor     
61 Autorský dozor kpl 1,000 
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ČÁSLAV 

    
  

ČP Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK] 

 
  Předprojektová a projektová příprava       230 000,00 

1 Předprojektová a projektová příprava kpl 1,000  
  Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)       1 725 000,00 

2 Dokumentace pro stavební povolení kpl 1,000 828 000,00 828 000,00 
3 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 897 000,00 897 000,00 

  Práce a dodávky HSV      9 297 002,00 
  Zemní práce     

 

4 
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně m2 609,040 

5 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 395,356 

6 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 886,688 

7 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 194,244 

8 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 3 884,880 

9 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 512,196 

10 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 388,488 

11 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 194,244 

12 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

m3 266,012 

13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 

m2 433,920 

  Demolice stávajících konstrukcí     

14 Demolice stávajících konstrukcí kpl 1,000 
  Zakládání     

15 
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 m3 129,344 

16 Zřízení bednění základových patek m2 130,720 
17 Odstranění bednění základových patek m2 130,720 
18 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 20,954 

  Komunikace pozemní     

19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28,704 
20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 256,000 

21 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 223,750 

22 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 60,000 
23 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 15,000 

24 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 

m2 223,750 

25 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 

m2 223,750 

26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 223,750 

  Slaboproudé a silnoproudé vedení     
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27 Vytýčení, identifikace stávající trasy m 3 240,000 
28 Vytýčení nové trasy m 2 320,000 
29 Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček m3 65,000 

30 
Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí 
deska) m 2 320,000 

31 Protlak neřízený vč. chráničky m 50,000 

32 Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové 
trasy 

m 0,000 

33 Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94 m 70,000 
34 Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172 m 50,000 
35 Kalibrace stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
36 Kalibrace nové MT m 3 290,000 
37 Kalibrace chráničky NOVOTUB m 120,000 
38 Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
39 Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu m 0,000 
40 Instalace MT uvnitř objektu m 50,000 
41 Spojka Matrix T 40/40/40 ks 0,000 
42 Nová podzemní kabelová komora ks 4,000 
43 Přístup do stávající komory ks 0,000 
44 Příslušenství k MT kpl 1,000 
45 Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM m 3 480,000 
46 Ukončení OK kpl 4,000 
47 Měření optického vlákna vl. 24,000 
48 Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace) m 2 225,000 
49 Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči ks 4,000 
50 Dodávka a instalace napájecího sloupku ks 2,000 
51 Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto ks 2,000 
52 Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
53 Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
54 Měření a revize napájení kpl 2,000 
55 Geodetické zaměření nové trasy m 2 370,000 
56 Doprava kpl 1,000 

  Zařízení staveniště     
57 Zařízení staveniště % 0,030 

  Provozní vlivy letiště     
58 Provozní vlivy letiště % 0,020 

  Dokumentace skutečného provedení stavby       161 000,00 
59 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000  

  Koordinátor BOZP       457 000,00 
60 Koordinátor BOZP kpl 1,000 

   Autorský dozor     
61 Autorský dozor kpl 1,000 
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PARDUBICE 

    
  

ČP Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK] 

 
  Předprojektová a projektová příprava       230 000,00 

1 Předprojektová a projektová příprava kpl 1,000   
  Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)       1 725 000,00 

2 Dokumentace pro stavební povolení kpl 1,000 828 000,00 828 000,00 
3 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 897 000,00 897 000,00 

  Práce a dodávky HSV      10 736 634,00  
  Zemní práce     

 

4 
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně m2 609,040 

5 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 395,356 

6 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 886,688 

7 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 194,244 

8 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 3 884,880 

9 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 512,196 

10 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 388,488 

11 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 194,244 

12 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

m3 266,012 

13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 

m2 433,920 

  Demolice stávajících konstrukcí     

14 Demolice stávajících konstrukcí kpl 1,000 
  Zakládání     

15 
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 m3 129,344 

16 Zřízení bednění základových patek m2 130,720 
17 Odstranění bednění základových patek m2 130,720 
18 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 20,954 

  Komunikace pozemní     

19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28,704 
20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 256,000 

21 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 223,750 

22 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 60,000 
23 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 15,000 

24 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 

m2 223,750 

25 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 

m2 223,750 

26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 223,750 

  Slaboproudé a silnoproudé vedení     
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27 Vytýčení, identifikace stávající trasy m 3 240,000 
28 Vytýčení nové trasy m 2 320,000 

29 Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících 
chrániček 

m3 65,000 

30 Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí 
deska) 

m 2 320,000 

31 Protlak neřízený vč. chráničky m 50,000 

32 
Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové 
trasy m 0,000 

33 Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94 m 70,000 
34 Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172 m 50,000 
35 Kalibrace stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
36 Kalibrace nové MT m 3 290,000 
37 Kalibrace chráničky NOVOTUB m 120,000 
38 Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33 m 3 240,000 
39 Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu m 0,000 
40 Instalace MT uvnitř objektu m 50,000 
41 Spojka Matrix T 40/40/40 ks 0,000 
42 Nová podzemní kabelová komora ks 4,000 
43 Přístup do stávající komory ks 0,000 
44 Příslušenství k MT kpl 1,000 
45 Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM m 3 480,000 
46 Ukončení OK kpl 4,000 
47 Měření optického vlákna vl. 24,000 
48 Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace) m 2 225,000 
49 Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči ks 4,000 
50 Dodávka a instalace napájecího sloupku ks 2,000 
51 Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto ks 2,000 
52 Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
53 Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m ks 2,000 
54 Měření a revize napájení kpl 2,000 
55 Geodetické zaměření nové trasy m 2 370,000 
56 Doprava kpl 1,000 

  Zařízení staveniště     
57 Zařízení staveniště % 0,030 

  Provozní vlivy letiště     
58 Provozní vlivy letiště % 0,020 

  Dokumentace skutečného provedení stavby       161 000,00 
59 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000  

  Koordinátor BOZP       457 000,00 
60 Koordinátor BOZP kpl 1,000 

   Autorský dozor     
61 Autorský dozor kpl 1,000 
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Rozpis jednotlivých činností dílčího plnění 
 
 

Bod 
podle 
čl.3 

NPSP 

Činnost Rozpis činností Poznámka 

1.a Předprojektová a 
projektová 
příprava 

Průzkum příslušného staveniště  
Výškopisné a polohopisné zaměření  

Ověření polohy inž. sítí  
1.b Zpracování 

projektové 
dokumentace pro 
stavební povolení 

vč. zajištění 
Stavebního 
povolení 

Vypracování konceptu DSP  
Projednání dokumentace s DOSS a správci 

inž. sítí 
 

Dopracování čistopisu DSP  
Projekt organizace výstavby  

Zajištění Stavebního povolení  

1.c Zpracování 
prováděcí 

dokumentace pro 
realizaci stavby 

Vypracování dokumentace pro provádění 
stavby 

 

1.d Kontrolní 
rozpočet 

Zpracování Výkazů výměr  
Zpracování kontrolního rozpočtu  

1.e Zajištění 
provedení AD 

Organizace KD stavby 
Zajištění služeb AD – kontrola projektanta 

souladu výkonu na stavbě s DSP 

 

1.f Zajištění 
koordinátora 

BOZP 

Vypracování Plánu BOZP 
Kontrola BOZP na stavbě 
Organizování KD BOZP 

 

1.g  Dodání 4 souprav 
ILS/DME typu 

MOPIENS 

Dodání 4 souprav systému ILS/DME typu 
MOPIENS podle rozsahu uvedeného v příloze 

č. 1 Specifikace plnění těchto NPSP 

 

1.h  Zrealizovat 
demontáž starých 

technologií 

Předání starého systému ILS/DME tedy 
vysílače, anténního pole, bloku DU, panelu 
vzdálené správy příslušnému zástupci VU 

 

Převzetí staveniště   
Zpracování a podepsání součinnostního 

dohovoru s příslušným zástupcem letiště o 
pohybu osob a techniky 

 

Odvézt a zlikvidovat původní kontejnery 
LOC a GS 

 

 Demontovat a odvézt stožár GS a   
Demontovat a odvézt 24 sloupků anténního 

pole LOC 
 

Odstranit betonové základy původních 
anténních poli a kontejnerů, místo vyrovnat a 

zatravnit 

 

1.i Provést montáž a Vybudování nových betonových základů pro  
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instalaci systému 
ILS/DME 

anténní pole LOC a GS 
Vybudování základů a přípojek pro nové 

technologické kontejnery 
 

Ustavení nových technologických kontejnerů 
LOC/GS a připojení k napájecím a datovým 

linkám 

 

Montáž anténního pole LOC  
Montáž monitoru LOC  

Propojení VF kabeláže mezi anténním polem 
monitorem a technologickým kontejnerem 

 

Sestavení a ustavení stožáru GS  
Propojení VF kabeláže mezi anténním polem 

GS, monitorem a technologickým 
kontejnerem 

 

Uzemnění systému a připojení výstražných 
světel na anténní pole 

 

Dobudovat požadované příjezdové 
komunikace a původní uvést do stavu před 

používání 

 

1.j Provést funkční 
integraci 

monitoringu 

Instalace panelu vzdálené správy LOC a GS 
na technickém sále do stávajících konzol 

 

Integrace signálů do stávajícího systému 
AMS 

 

Instalaci konzoly a panelu vzdálené správy  
na OLRNS 

 

Propojení jednotlivých letišť do AMS na 
OLRS 

 

1.k Provést FAT/SAT Provedení FAT v souladu s požadavky  
Provedení SAT na základě Protokolů SAT 

dodaných výrobcem 
 

1.l Provést školení 
personálu 

 Provedení školení technického personálu na 
každém letišti po instalaci v souladu 

s přílohou č. 7 NPSP  

 

Provedení školení instruktoru -školitelů 
v souladu s přílohou č. 7  NPSP 

 

Provedení školení technického personálu 
OLRS v souladu s přílohou č. 7 NPSP 

 

1.m Dodání technické 
dokumentace 

Dodání dokumentace v souladu s přílohou č.1 
Specifikace plnění 

 

1.n Dodávka ND a 
KMT 

Dodání ND a KMT v souladu s přílohou č.1 
Specifikace plnění 

 

1.o, p Podpora při 
provádění VZ 

 Zaškolení na obsluhu systému ILS/DME  
Asistence při provádění kontrolních měření  
Poskytnutí podkladů z pozemních měření 

instalovaného zařízení 
 

1,q Provedení  Provedení letového ověření systému  
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letového ověření ILS/DME v rozsahu instalačního záletu podle 
metodiky ŘLP/CANI 

1.r Poskytnutí 
součinnosti při 
kolaudačním 

řízení 

Dodání všech potřebných podkladů a korektur 
podle požadavků kolaudační autority 

Součinnost se Zadavatelem při kolaudačním 
řízení 
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DÍLČÍ AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 
(dílčí plnění č. xx) 

 
 
Zhotovitel: LPP s.r.o.               Objednatel: 

  
 
Identifikace přebíraného plnění:  
Číslo smlouvy, ke které se 
přebírané plnění vztahuje: 

 

 
Místo přebíraného plnění: 

 

Popis přebíraného plnění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

 

IDED  

 
V ………… dne………… 
 
 
 
……………………………      ….……………………. 
 Zhotovitel                  Objednatel 
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SOUHRNNÝ AKCEPTAČNÍ PROTOKOL  
(dílčí plnění č. xx) 

 
 
Zhotovitel: LPP s.r.o.              Objednatel:  

  
 
Identifikace dílčího plnění:  
Číslo smlouvy, ke které se dílčí 
plnění vztahuje: 

 

Místo plnění:  
Popis plnění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

 

IDED  

 
Přílohy: 
 
 
V ………… dne………… 
 
 
 
……………………………      ….……………………. 
 Zhotovitel        Objednatel 
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Doplněk 1: Protokol o předání a převzetí – Stavební část (Smlouva č. 175210002) 
 

I. Identifikační údaje 

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany (dále jen „objednatel“) 
Zhotovitel: LPP s.r.o.……………………………. (dále jen „zhotovitel“) 
Projektant stavby:  Siebert&Talaš………………. (dále jen „projektant“) 
Správce objektu: …………………………………. (dále jen „provozní středisko“) 
Zástupce organizačního celku: ……………………. (dále jen „organizační celek“) 

1. Místo předání díla: 
2. Termín zahájení a ukončení přejímacího řízení: 

Řízení zahájeno dne:   ……………………………………………. 
Řízení ukončeno dne:  ……………………………………………. 

3. Účastníci přejímacího řízení: 
Předseda přejímací komise: (jméno, příjmení, kontakt) 
Členové přejímací komise: (viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto doplňku 1) 
Zhotovitel: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 
Projektant: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 
Provozní středisko: zastoupeno (jméno, příjmení, kontakt) 
Organizační celek: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 

4. Prohlášení účastníků přejímacího řízení: 
Z hlediska utajovaných informací předseda přejímací komise prohlašuje přejímací řízení bez 
utajení*, za vyhrazené*, za důvěrné* nebo za tajné*. Účastníci přejímacího řízení svým 
podpisem stvrzují, že jsou oprávněni zastupovat své organizace, přijímat rozhodnutí  
a dohody uvedené v doplňku 1 a prohlašují, že jsou seznámeni s povinnostmi souvisejícími 
s ochranou utajovaných informací (v případě řízení bez utajení vypustit podtrženou část 
textu). 

Poznámka: *) nehodící se škrtněte 

5. Projektové dokumentace a vydaná stavební a jiná povolení včetně změn a doplňků: 
a) projektová dokumentace zák. č.: 
b) stavební povolení čj.:   ze dne:  nabytí právní moci: 

 

II. Popis přebíraného dílčího plnění a výsledek kontroly objednatele 

- Popis přebíraného dílčího plnění: (popis předávané stavby, číslo CE apod.) 

- K přejímajícímu řízení byly předloženy tyto doklady: 
1. Stavební povolení vydané …………… č.j. …………… ze dne …………… 

2. Smlouva č. 175210002 

3. Dokumentace skutečného provedení – výtisky č. …………… 
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4. Originály stavebních deníků 

5. Ostatní doklady a dokumentace dle smlouvy (seznam dokladů předložený zhotovitelem 
v příloze č. 2 tohoto doplňku 1). Bylo dohodnuto, že utajovaná dokumentace skutečného 
provedení v tištěné a elektronické podobě bude předána na POI objednatele nejpozději 
dne …………… 

6. Doklady specifikované pod body 3, 4 a 5 objednatel dnešního dne od zhotovitele přebírá. 
- Výsledky funkčního přezkoušení provedeného při přejímacím řízení: (je funkční) 
- Dodržení podmínek stavebního povolení: (stanovené podmínky byly dodrženy) 
- Zjištěné odchylky od schválené projektové dokumentace: (popis a příčiny vzniku, způsob 

oznámení a schválení stavebním úřadem, zakreslení odchylek do dokumentace skutečného 
provedení) 

- Závěry autorského dozoru a prohlášení TDO popř. TDS k realizovanému dílčímu plnění 
– stavbě: 
Autorský dozor projektanta: ………………………………………… 

Technický dozor objednatele/stavebníka ………………………………………. prohlašuje, že 
práce a dodávky jim převzaté, byly provedeny podle projektové dokumentace a výše uvedené 
smlouvy. 

- Zjištěné zjevné vady dílčího plnění: (výsledek fyzické kontroly dílčího plnění – stavby včetně 
úplnosti předávané dokumentace, viz příloha č. 3 tohoto doplňku 1) 

- Požadované vícepráce k přejímce dílčího plnění: (nejsou požadovány) 

 

III. Závěr 

Na základě výsledků provedené kontroly předmětu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení objednatel 
konstatuje, že dílčí plnění je* - není* kompletně dokončeno. Zhotovitel dne …….………… kompletně 
dokončené dílo předává. Objednatel prohlašuje, že kompletně dokončené dílčí plnění dne …….… 
………: 

- přebírá bez výhrad, tj. bez zjevných vad a nedodělků* 

- přebírá s těmito výhradami: * (např. vady specifikované v příloze č. 3 doplňku 1) 

- nepřebírá z následujících důvodů: * 

Poznámka: *) nehodící se škrtněte 

Kompletně dokončené a převzaté dílčí plnění včetně provozní dokumentace současně objednatel 
předává provoznímu středisku, které toto dílčí plnění přebírá a současně předává uživateli do 
péče a užívání. Uživatel prohlašuje, že dokončené dílčí plnění přebírá: 
Uživatel je povinen dnešním dnem, tj. …….…… zajistit ochranu převzatého dílčího plnění v plném 
rozsahu. 

Provozní středisko současně přebírá  ………… (specifikovat předávanou dokladovou část), uživatel 
současně přebírá ………… (specifikovat předávanou dokladovou část). 
Záruční doba: (dle smlouvy) 

Zaškolení obsluhy: (viz dokladová část) 
Vyklizení staveniště: (zhotovitel zabezpečí vyklizení staveniště nejpozději do …………) 
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Vyjádření zástupců organizací: 
Zástupce objednatele: (bez připomínek) 
Zástupce zhotovitele: 
Zástupce provozního střediska: 
Zástupce organizačního celku: 

V …………… dne ……………. 
Za objednatele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Za zhotovitele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

Další účastníci:  

V …………… dne ……………. 
Zástupce provozního střediska: 
………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne ……………. 
Zástupce organizačního celku: 
………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne ……………. 
Projektant: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

 

 

 

 

Doplněk 1 vyhotoven v X výtiscích o Y listech + přílohy (originály příloh připojeny) 
Výtisk č. 1 AHNM/OŘS  - objednatel   Převzal: 
………………………………………………………………………………………… 

Výtisk č. 2    - zhotovitel   Převzal: 
………………………………………………………………………………………… 

Výtisk č. 3 AHNM/PS č. xxxx - provozní středisko  Převzal: 
………………………………………………………………………………………… 

Výtisk č. 4 VÚ xxxx  - oragnizační celek   Převzal: 
………………………………………………………………………………………… 

Výtisk č. 5    - projektant   Převzal: 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

Příloha č. 1  
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PREZENČNÍ LISTINA 

z přejímacího řízení dokončeného dílčího plnění č. xx ze  dne ........... 
 

Jméno Organizace Telefon Podpis 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

Příloha č. 3 
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SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ   
 

P.č. Popis vady nebo nedodělku Datum 
skutečného 
odstranění 

Podpis zástupců potvrzující 
odstranění vady nebo nedodělku 

zhotovitel objednatel 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

Tento soupis vad a nedodělků se pořizuje ke dni …………… (tj. k termínu předání a převzetí 
dílčího plnění) a tvoří přílohu č. 3 doplňku 1. 
 

V …………… dne ……………. 
Za objednatele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Za zhotovitele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

 

Poslední vada odstraněna dne: ……………………………. 
 

V …………… dne ……………. 
Za objednatele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Za zhotovitele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

 

 

 
 



Příloha č. 6 smlouvy č. 175210002 
     Počet stran: 7 

 7 

Doplněk 2: Protokol o předání a převzetí – Inženýrsko-projektových prací 
(Smlouva č. 175210002) 
I. Identifikační údaje 

1. Místo předání: 
2. Účastníci: 

Objednatel: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt)  
Zhotovitel (projektant): zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 

3. Smlouva o dílo na zpracování inženýrsko-projektových prací: 
Ev. č. objednatele: ……………………… ze dne ……………………… 

Termín předložení dílčího plnění ke kontrole objednateli: ……………………… 

Termín dokončení dílčího plnění dle smlouvy: ……………………… 

II. Popis předmětu přebíraného dílčího plnění a výsledek kontroly objednatele 

1. Popis předmětu přebíraného dílčího plnění: (popis druhu projektové dokumentace, popis 
dalších dodaných dokladů dle smlouvy, uvedení počtu výtisků apod.) 

 

2. Stanovisko objednatele k zapracování připomínek dotčených orgánů k projektové 
dokumentaci: 

 

3. Zjištěné zjevné vady dílčího plnění: (kontrola úplnosti dle smlouvy) 
 

III. Závěr 

Na základě výsledků provedené kontroly předmětu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení objednatel 
konstatuje, že dílčí plnění je* - není* kompletně dokončeno bez zjevných vad a nedodělků v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel dne …….………… kompletně dokončené dílo předává. Objednatel prohlašuje, 
že kompletně dokončené dílčí plnění dne …….…………: 

- přebírá * 

- přebírá s těmito výhradami: *  
- nepřebírá z následujících důvodů: * 

Poznámka: *) nehodící se škrtněte 

 

V …………… dne ……………. 
Za objednatele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Za zhotovitele: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 
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PROGRAM ŠKOLENÍ 

 
 

Školení pro dodávaný systém ILS/DME bude provedeno v souladu s čl. 9 smlouvy 
následovně: 

  
1.  Pro každé místo plnění před SAT v rozsahu obsluhy technické údržby, max. 8 osob, 

které obdrží certifikát o školení. Rozsah školení uveden v Tab. A 
2. Školení pro 4 instruktory, kteří budou oprávnění následně školit obsluhu systémů 

ILS/DME, kteří obdrží certifikát. Rozsah školení je uveden v tabulce B 
3. Školení pro 4 osoby z VU 6950 Olomouc, kvalifikované v oboru oprav a údržby 

letištních navigačních systémů pro vyšší stupeň údržby systému ILS/DME, kteří 
obdrží certifikát. Rozsah školení je uveden v tabulce C 
 

Tabulka A 
 

Den Téma Počet hodin 
1 Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME 2 
1 ILS/DME, charakteristiky signálu, konfigurace systému 2 
1 ILS/DME Blokové schéma, Modulace, zdrojová část 2 
1 ILS/DME Vysokofrekvenční část, anténní systém 2 
2 Vzdálená správa, vyhledávání závad, údržba 2 
2 Kontejner, EZS, EPS 1 
2 Praktické cvičení 4 

 
 
Tabulka B 
 

Den. Téma Počet hodin 
1 Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME 2 
1 ILS, charakteristiky signálu, konfigurace systému 2 
1 ILS Blokové schéma, Modulace, zdrojová část 2 
1 ILS Vysokofrekvenční část, anténní systém 2 
2 DME, charakteristiky modulů, konfigurace systému 2 
2 DME Blokové schéma, RFG, zdrojová část 2 
2 DME LCU, anténní systém 2 
2 DME zdrojová část 2 
3 ILS/DME monitory 2 
3 ILS/DME alarmy 2 
3 ILS/DME ovládací panely, vzdálená správa 2 
3 LOC/GP Kontejner, EZS, EPS 2 
4 Periodická údržba ILS 3 
4 Periodická údržba DME 3 
4 Vyhledávání závad 2 
5 Praktické cvičení 8 
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Tabulka C 
 

Den Tema Počet hodin 
1 Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME 2 
1 ILS/DME, charakteristiky signálu, konfigurace systému 2 
1 ILS/DME Blokové schéma, Modulace, zdrojová část 2 
1 ILS/DME Vysokofrekvenční část, anténní systém 2 
2 ILS LOC/GP  udržba -  kontrolní prohlídka 1 
2 ILS  LOC/GP  prověrky monitoru 1 
2 ILS LOC/GP  -  prověrka RF power 1 
2 ILS LOC/GP prověrky modulace 2 
2 ILS LOC/GP prověrky kmitočtu 2 
2 ILS LOC/GP prověrky fazování, monitor fázování 2 
3 ILS LOC/GP prověrky zpoždění monitoru 2 
3 ILS LOC/GP prověrky napájení 1 
3 ILS LOC/GP prověrky antenní system 1 
3 ILS LOC/GP prověrky přenosu a vzdálené správy 1 
3 DME  prověrka odpovědi 1 
3 DME prověrka napájení 1 
4 DME prověrka charakteristiky pulsu 1 
4 DME prověrka párování pulsů 1 
4 DME prověrka výstupních pulsů 1 
4 DME  prověrka citlivosti přijímače 1 
4 DME Prověrka alarmu monitoru 1 
4 DME  prověrka kmitočtu vysílače 1 
4 DME prověrka BITE 1 
4 DME prověrka anténního systemu 1 
5 Praktická část 8 
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které 
podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému 
katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se zhotovitel zavazuje: 

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení 
katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen 
„OdKM”) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní 
údaje osoby zodpovědné ze strany zhotovitele za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2 

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci 
(dále jen „SPÚK”) majetku definovaného smlouvou (rámcovou dohodou) vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz. 

3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru 

ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů3; 
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 

o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve 
formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo 
elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným 
způsobem. 

4.  Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 50 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy. 
5.  Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 

identifikace položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené 
v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 25 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK. 

6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 25 dnů před 
fyzickým dodáním majetku. 

7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech 
změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek 
majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od poddodavatelů. 

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole  
a zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”. 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz 
po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa: 
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 229 274   
E-MAIL: katalogizace@army.cz  
INTERNET: www.okm.army.cz 
  

                                                 
1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020. 
2 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2 
3 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
4 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.army.cz. 

5 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm 
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Požadavky na zabezpečení SOJ 
 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy, se na základě rozhodnutí Úřadu  

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, uplatní SOJ ve smyslu zákona  
č. 309/2000 Sb. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu ust. § 19 
odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádá o SOJ obdobný úřad nebo orgán (Government Quality 
Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). 
V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem 
a dokumentaci výrobku, kterou schválil objednatel v anglickém jazyce nebo v jazyce 
používaném v zemi výrobce výrobku.  

3. SOJ provede: 

a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který výrobek vyrábí na území 
České republiky, 

b) zástupce zahraničního úřadu - u zhotovitele, který výrobek vyrábí v zahraničí. 
4. SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady výrobku. 

5. V rámci SOJ se uskuteční: 

 konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.; 
6. Zhotovitel je povinen poskytnout Úřadu - zahraničnímu úřadu podporu pro SOJ v rozsahu 

ČOS 051673, 1. vydání, Požadavky nato na ověřování kvality při výstupní kontrole a 
zkoušení - AQAP 2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requiremensts for Final Inspection 
and Test.  

7. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro SOJ, jaké jsou 
uvedeny v této smlouvě.  

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 
8. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam poddodavatelů a jimi 

realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní SOJ. Pro 
zabezpečení SOJ u stanovených poddodavatelů zhotovitel předá zástupci Úřadu - 
zahraničního úřadu*) příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich 
uzavření. 

9. Zhotovitel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP 
2105, Ed. C, NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS. Plán kvality předloží 
zhotovitel zástupci Úřadu - zahraničního úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky 
zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, zhotovitel zapracuje 
do tohoto plánu. 

10. Zhotovitel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu*): 
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a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 
zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*), které jsou vybavené kancelářským inventářem, 
opatřené telefony pro vnitřní, městskou, meziměstskou a mezinárodní síť apod.;  

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) 
v místě výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro SOJ, např. kontrolní místnosti, laboratoře, 
zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i 
v mimopracovní době. 

11. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto 
uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

12. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se SOJ, 
ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

13. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu 
- zahraničního úřadu*) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými 
průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.  

14. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) 
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že objednatel 
zmocnil Úřad - zahraniční úřad*) k vyřizování žádostí zhotovitele o povolení odchylky, 
výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu: 

 

Předloží-li zhotovitel žádost: 
Úřad - příslušný zahraniční úřad*) žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí   
a vyjádří se k ní 

posoudí  
a rozhodne o ní 

 
Skupina A 

odchylky x   
--- výjimky x  

změny x  
 

Skupina B 
odchylky  x  
výjimky  x  
změny  x --- 

 

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické 
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, 
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 

 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona. 

 

 
15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, 

které potvrdí zahraniční úřad. 
16. Zhotovitel umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 

němu uplatněna. 
*) Nehodící se škrtněte. 
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Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ 
 
 
 

Belgie 
Bulharsko 
Dánsko 
Estonsko 
Finsko 
Francie 
Chorvatsko 
Itálie 
Izrael* 
Kanada 
Korejská republika 
Kypr 
Litva 
Lucembursko 
Maďarsko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rakousko* 
Rumunsko 
Řecko 
Slovensko 
Slovinsko 
Španělsko 
Spojené státy americké 
Švédsko* 
Turecko 
Velká Británie 
 
*provedení SOJ za úplatu 
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Specifikace utajovaných informací  
(stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 

informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.). 
 

Systém přesného přístrojového přiblížení ILS/DME  
 
Zhotoviteli budou poskytovány UI a zároveň zhotovitel bude vytvářet UI v níže uvedeném rozsahu: 

 
 
 

P.č. Informace Stupeň utajení 

1 
Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období 
krizových situací                       „Vyhrazené“ 

 
Pozn.: 
Objednatel se zavazuje, že na písemnou žádost zhotovitele mu poskytne i další související dokumentaci, 
podléhající působnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, která není uvedena v příloze. 
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Zápis o předání a převzetí staveniště 
 

I. Identifikační údaje 

1. Místo a název stavby: 

2. Účastníci: 
Objednatel: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt)  
Zhotovitel (strana přebírající staveniště): zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 
Projektant: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 
Koordinátor BOZP na staveništi: zastoupený (jméno, příjmení, kontakt) 

3. Projektové dokumentace a vydaná stavební a jiná povolení včetně změn a doplňků: 
a) projektová dokumentace zák. č.: 
b) stavební povolení čj.:   ze dne:  nabytí právní moci: 
c) doklady o průběhu stávajících inženýrských sítí potvrzené jejich správci: 
d) projekt organizace výstavby: 
e) vytyčovací výkres: 
f) ostatní dokumentace: 

 

II. Staveniště 

1. Způsob vytyčení obvodu staveniště: 
2. Specifikace a popis stavu staveniště, dále prostor poskytnutý objednatelem zhotoviteli 

pro potřeby stavby (např. denní místnost pracovníků, kancelář, sociální zařízení, skladové 
místnosti) včetně uvedení případných omezujících podmínek (např. provoz objednatele po 
staveništi v době stavby, činnost jiných organizací na staveništi, střežení stavby): 

3. Způsob vytyčení a zajištění základních směrových a výškových bodů stavby: 
4. Způsob vytyčení současných stávajících inženýrských sítí a rozvodů: 
5. Odběr elektrické energie: 

- požadovaný max. soudobý elektrický odběr; 
- odběrné místo (místa): 
- souhlas správce sítí s místem a výší odběru: 
- odečtený stav stávajícího elektroměru, resp. podmínky pro osazení podružného měření 

zhotovitelem: 

6. Odběr vody pitné - užitkové: 
- požadovaný odběr: 
- odběrné místo: 
- souhlas správce sítě s místem a výší odběru: 
- odečtený stav stávajícího vodoměru, resp. podmínky pro osazení podružného měření 

zhotovitelem: 
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7. Způsob odvedení povrchových a podzemních vod: 
- místo napojení: 
- souhlas správce s místem a způsobem odvedení: 
8. Způsob odvedení splašků a zařízení staveniště: 
- místo napojení: 
- souhlas správce s místem a způsobem odvedení: 
9. Příjezdy a přístupy ke staveništi: 
10. Zvláštní opatření vztahující se k bezpečnosti práce na daném staveništi: 
11. Další jiné údaje: 

 

III. Pověřené osoby 

1.  Zástupce objednatele: 

-  technický dozor stavebníka: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

-  technický dozor objednatele: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

-  zástupce pro věci technické: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

2. Zástupce zhotovitele: 
- osoba, která bude zabezpečovat odborné vedení provádění stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů: 

 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

-  stavbyvedoucí: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

 přítomen na stavbě vždy: 

3. Zástupce autorského dozoru: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

4. Koordinátor BOZP na staveništi: 
 (jméno, příjmení)    tel:   e-mail: 

 

IV. Pověřené osoby 

1. Protože bylo shledáno, že staveniště je* - není* – bez fyzických závad, že nejsou* - jsou* 
žádné překážky bránící okamžitému zahájení stavebních prací, prohlašuje zástupce zhotovitele, 
že dne ………………………………. staveniště: 

- přebírá * 
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- přebírá s těmito výhradami: *  
- nepřebírá z následujících důvodů: * 

2. Zhotovitel tímto převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti stavby a škod vzniklých na staveništi 
v průběhu užívání v souladu s ustanoveními smlouvy. 

 Poznámka: *) nehodící se škrtněte 

 

 

V …………… dne ……………. 
Za objednatele: 

(strana přebírající staveniště) 
………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Za zhotovitele: 

(strana přebírající staveniště) 
………………………………..... 

               jméno a podpis 

 

Další účastníci: 
 

V …………… dne ……………. 
Projektant: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Koordinátor BOZP na staveništi: 
………………………………..... 
               jméno a podpis 

 

V …………… dne ……………. 
Zástupce provozního střediska: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

V …………… dne …………… 

Zástupce organizačního celku: 

………………………………..... 
               jméno a podpis 

 

Originály a kopie obdrží: 
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Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 216452/2020/6440 
Sp.zn. 36651/2020/6440/3/OŘS/4

Brno 23.7.2020 
Výtisk číslo: 2 
Počet listů: 1

POVĚŘENÍ

Pověřuji Ing. Jiřího Hodaně, datum narození 31.7.1963, bydliště Laštůvkova 73, Brno 635 00, 
číslo autorizace ČKAIT 1006935 výkonem činností „Technického dozoru stavebníka“ (ve
smyslu § 152 stavebního zákona) pro stavební část níže uvedené investiční akce zařazené do 
příslušného programu reprodukce majetku:

„Systém pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“ SMVS/EDS 107V321003004

Vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO OŘS AHNM

Jng. Lubomír Stopl
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Rozsah předávané dokumentace pro jednotlivé části stavby: 

Jedná se zejména o: 

A.  Souhrnné doklady předávané zhotovitelem při dokončení – předání stavby objednateli 

 Dokumentace skutečného provedení stavby – zakreslení skutečně provedeného stavu 

 Geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení 

 Originály stavebních deníků  

 Čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s PD a s podmínkami  
a požadavky stavebního povolení 

 Potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci – rozděleny na druhy 
odpadu 

 Odborný posudek – měření radonu – netýká se 

 Zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek mezi dodavatelem a zhotovitelem 

 Osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (uvádí se čísla 
svářečských průkazů s datem posledního přezkoušení svářeče) – netýká se 

 Protokol o měření hluku v místnostech stavby podle stanoviska HS – netýká se 

B.  Stavební řešení 

 Zápis o převzetí základové spáry projektantem – statikem (geologem) 

 Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů 

 Zápisy o kontrole části stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli (zápisem do 
stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem potvrzeným TDO popř. TDS: 
např. zápis o převzetí hydroizolace spodní stavby, zápis o kontrole vytyčení hlavních 
směrů obvodových a nosných zdí a příček atd.)  

 Vyhodnocení kontrolního zkušebního plánu  

C.  Elektroinstalace - silnoproud 

 Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (uvádí se evidenční číslo osvědčení – 
oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)  

 Protokol o měření intenzity umělého osvětlení – netýká se 

 Doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení podle § 7 vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci – netýká se 

 Osvědčení o provedení kusové zkoušky typového rozvaděče (uvádí se výrobní číslo, typ 
rozvaděče a výrobce)  

 Protokol o zkoušce transformátoru (uvádí se číslo protokolu, datum měření a firma, která 
zkoušku provedla) – netýká se 
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 Zpráva o výchozí revizi hromosvodu 

 Zpráva o revizi uzemnění 

D.  Elektroinstalace – slaboproud 

 Zpráva o revizi elektrické požární signalizace (EPS) 

 Protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace (EPS) 

 Protokol o funkční zkoušce evakuačního rozhlasu – netýká se 

 Zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 

 Zpráva o revizi dohledového kamerového systému (CCTV) 

 Zpráva o revizi datového rozvaděče (DR) a měřící protokoly od vnitřních rozvodů KIS 

Zpráva o revizi uzemnění DR 

E.  Požární ochrana 

 Atesty požárních uzávěrů, osvědčení o požární odolnosti s označením typu požárních 
uzávěrů 

 Doklad o provedené montáži SDK konstrukcí s požární odolností (stěny, podhledy atd.) – 
prohlášení o jejich provedení v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

 Zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu před uvedením do provozu 
– netýká se 

 Osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů 

 Kniha požárních klapek (viz VZT) – netýká se 

G.  Přípojky 

 Zápis TDO ve stavebním deníku o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace – netýká se 

 Zápis správce kanalizace ve stavebním deníku o provedené prohlídce a převzetí 
kanalizačních přípojek splaškové a dešťové kanalizace s povolením záhozu – netýká se 

 Protokol podepsaný správcem vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky 
– netýká se 

 Protokol o tlakové zkoušce přípojky vody – netýká se 

 Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace – netýká se 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení – přípojky NN (uvádí se evidenční číslo osvědčení – 
oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize) 

 Geodetické zaměření skutečného provedení přípojek 

Rozsah není kompletním výčtem dokladů, dle druhu stavby se může měnit! Objednatel 
v rámci prvotních jednání k projektové dokumentaci, stanový přesný rozsah dokladů a 
učiní o tom samostatný záznam.  

Elektronický podpis - 8.7.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Lubor Koudelka
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 23.6.2022 10:30:39-000 +02:00


