
Smlouva č. 5/2018-2316
smlouva o poskytování služeb

I. Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
1Č: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. íng, Milan Virt

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu:
IDDS: hjyaavk
Sídlo objednatele: Posádkové velitelství Praha, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Jana Zechrneisterová, tel.:
podplukovník Zdeněk Fofoňka. tel.:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Ivo Micka, tel.:
mob.: e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
Posádkové velitelství Praha
Čínská 26/22
160 00 Praha 6

(dále jen „Objednatel")
a

Továrna-Design s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KOS v Praze oddíl C vložka 77233

Sídlo: Eliášova 35
IČ: 26177471
DIČ: CZ26177471
Jejímž jménem jedná: Kryštof Sýkora

Bankovní spojení: Unicredit Bank CZ
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Kryštof Sýkora

mobil:
e-mail;

(dále jen „Poskytovatel)

uzavřely s použitím § 1746 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“) za účelem zabezpečení ozvučení k 100. výročí oslav vzniku
samostatného státu, tuto smlouvu (dále jen „smlouva").
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I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek poskytovatele dodat, smontovat a demontovat ozvučení ulice Evropská,
pronájem AUDIO-VIDEO - Letenská pláň, pronájem pódia.

2. Objednatel požaduje následující specifikace pro jednotlivé položky:

a) Ozvučení ulice Evropská - ozvučit v rámci prostorutak, aby nedocházelo
k interferencím, zřízení řídícího a zvukového centra (přenosového vozu), použití
značkové profesionální techniky, zabezpečení vlastního elektrického zdroje, ozvučení
tribun a vybavení řečnického pultu na hlavní tribuně (zabezpečení projevů),
zabezpečení 2 ks bezdrátových mikrofonů se stojanem umístěným před hlavní
tribunou a na křižovatce ul. Kanadská s Evropskou (podávání hlášení - přímý vstup),
zabezpečení komentátorského stanoviště vul. Evropská - 2 moderátoři (přenosné
bezdrátové, více-frekvenční mikrofony s dosahem min. 500m), zabezpečení dvou
záložních mikrofonů (1 moderátor a 1 řečnický pult), zabezpečení ozvučení
dechového orchestru o síle 80 - 100 osob. přenos k řídícímu centru (přenosovému
vozu) provést bezdrátově, zabezpečení zvukové reprodukce zvukových nosičů
dodaných objednatelem (v rámci celého prostoru přehlídky), zajistit možnost
spolupráce s televizními stanicemi, poskytovatel musím doložit platné oprávnění
k provozování dané činnosti, veškeré použité zařízení musí splňovat zákonem
nařízené normy, mít platné revize, zkoušky apod.. všechny práce spojené se
zabezpečením ozvučení musí být dokončeny

při ozvučení je nutné brát zřetel na velký hluk
způsobený především přeletem letadel a pojížděním techniky a dále z důvodu, že se
akce koná v hustě zastavěném prostoru, v rámci výběrového řízení bude k nabídce
přiloženo zpracování projektu na ploše ozvučení akce, vítěz výběrového řízení
zpracuje projekt na výstavbu, který přiloží jako přílohu jeho nabídky v rámci
výběrového řízení, poskytovatel zabezpečí veškeré revizní zprávy (kopii předá
objednateli před zahájením činnosti).

b) AUDIO-VIDEO-Letenská pláň - bude zahrnoval 3 ks velkoplošných obrazovek pro
venkovní použití s kompletní audio produkcí na nezpevněné ploše (propojení mezi
obrazovkami a pódiem) s dobrou viditelností za slunečního svitu do vzdálenosti
alespoň 200m (včetně přímého svitu slunce na obrazovku) o rozměrech minimálně 6
m x minimálně 4 m, v minimálním formátu 16:9, pozorovací vzdálenost od 8 m do
200 m, možnost připojení audio-video externího vystupujícího subjektu, v prostoru
pódia 3 ks mikrofonu a v prostoru statických ukázek možnost mobilního
komentování, použít bezdrátové kamery - přímý přenos přenášení událostí z ukázky
na obrazovku (systém bezdrátové kamery lze použít v rozsahu min. 1 km ve volném
prostoru, možnost promítání propagačních materiálů z jednotlivých dostupných
nosičů (CD. DVD. Flash disk, externí HDD - obrázky, foto, video atd.), reproduktory
a ozvučení obrazovky do vzdálenosti alespoň 200 m, zvuk řešit z ozvučení pódia a
umožnit produkci z pódia na obrazovky a z přenosné kamery na obrazovky, ozvučit
v rámci prostoru 200x400 m tak, aby nedocházelo k interferencím, zajistit konstrukci
k uchycení audio-video zařízení, poskytovatel zajistí min. 2 osoby jako obsluhu
zařízení (zabezpečení bezproblémového chodu v průběhu oslav) včetně ladění
počínaje dnem poskytovatel zabezpečí
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veškeré revizní zprávy (kopii předá objednateli před zahájením činnosti na pódiu),
cena sjednaná v čl. II zahrnuje dopravu zařízení do a z prostoru Letenská pláň.

c) Pódium - rozměr pódia minimálně 10x5 ni v zadní části vyvýšená do hloubky 1 m,
na výšku 20 cm, pódium bude zastřešené včetně bočních výkrytů, schodů, zábradlí,
minimální výška pódia bude 80 cm, pódium bude osvětleno, veškerá nasmlouvaná
technika bude propojena, konstrukce pódia bude zahrnovat vyrovnávací nohy pro
vyrovnání pódia na nerovném povrchu, bude zajištěna možnost konstrukčního
propojení s velkoplošnou projekcí, poskytovatel zajistí min. 2 osoby jako obsluhu
zařízení (zabezpečení bezproblémového chodu v průběhu oslav) včetně ladění
počínaje dnem poskytovatel zabezpečí
veškeré revizní zprávy po provedení montáže pódia (kopii předá objednateli před
zahájením činnosti na pódiu), cena sjednaná v čl. II zahrnuje dopravu zařízení do a
z prostoru Letenská pláň.

3. závazek objednatele - řádně poskytnuté služby převzít a za řádně poskytnutou službu
zaplatit dohodnutou cenu.

II.
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby, které jsou předmětem této
smlouvy, ve výši 2.364.000,-Kč vč. DPH.

2. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná a je neměnná po celou dobu
účinnosti této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související
s poskytnutím a předáním služby, (tj. náklady na dopravení na místo, montáž, ostraha,
údržba, demontáž, odvoz, uvedení místa do původního stavu aíd.).

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

III.v
Cas a místo plnění

Poskytovatel je povinen zahájit montáž a demontáž jednotlivého zařízení definovaného
v čl. I:

a) Ozvučení ulice Evropská — ozvučení bude instalováno v prostoru ul. Evropská, od
Vítězného náměstí po ústí ul. Kanadská, zahájení instalace zařízení

hod.
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Prohlídka místa plnění proběhne pouze po vzájemné telefonické dohodě minimálně
den předem. Kontaktní osoby odpovědné jednat ve věcech technických. Mgr. Jana
Zechmeisterová, tel. podplukovník Zdeněk Foťoňka, tel.:

b) AUDIO-VIDEO-Letenská pláň - zařízení bude instalováno v prostoru Letenská pláň
- proti stadionu AC Sparta Praha (statická ukázka), zahájení montáže dne

Prohlídka místa plnění proběhne pouze po vzájemné telefonické dohodě minimálně
den předem. Kontaktní osoby odpovědné jednat ve věcech technických, Mgr. Jana
Zechmeisterová. tel. podplukovník Zdeněk Fofoňka, tel.:

c) Pódium - zahájení montáže dne zabezpečit audio-video
projekci od Demontáž
dne

Prohlídka místa plnění proběhne pouze po vzájemné telefonické dohodě minimálně
den předem. Kontaktní osoby odpovědné jednat ve věcech technických, Mgr. Jana
Zechmeisterová, tel. podplukovník Zdeněk Fofoňka, tel.:

2, Poskytovatel je povinen po demontáži zařízení (viz. čl. I) uvést místo do původního
stavu.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout jednotlivé termíny.

IV.
Předání a převzetí služby

1. Povinnost poskytovatele poskytnou službu dle čl. í. odst. 1. smlouvy je považována za
splněnou provedením přejímky předmětu služby, u kterého je požadována předmětná
služba pověřenou osobou či jím pověřeným zástupcem (dále jen „příjemce") a
poskytovatelem či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

2. Předmět služby bude dodán po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a
konkrétní hodiny předání předmětu služby. Termín a hodinu předání a převzetí služby
projedná poskytovatel s pověřeným zástupcem objednatele.

3. Přejímkou se rozumí předání předmětu služby (dle čl. 1 Smlouvy) zhotoveného dle
specifikace objednatele a jeho převzetí pověřenou osobou objednatele. Zjistí - li
pověřená osoba, že služba není provedena řádně a trpí vadami, odmítne její převzetí
s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše pověřená osoba či jí pověřený zástupce
a poskytovatel zápis.
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v.
Fakturační a platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu služeb jednorázovým bankovním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený na íaktuře, a to na základě daňového dokladu — faktury vystavené 
Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení íaktury Objednateli. 
Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb 
Objednavatelem bez vad, resp. Po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 
15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb objednateli.

Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v či. II této smlouvy.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem. Faktura dále musí 
obsahovat číslo Smlouvy a název Zakázky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, 
je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit 
k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel 
je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen uhradit faktum ve 
lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty 
povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy 
upravujícím Smluvní strany.

Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel je povinen při poskytování služby postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
obecně závazné právní předpisy a technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny 
objednatele resp. pověřených osob.

Poskytovatel je povinen vyžádat si před zahájením poskytnutí služby od objednatele či 
jím pověřené osoby objednávku na poskytnutí služby s datem a podpisem pověřené 
osoby, nebyla-li objednávka zhotoviteli předložena předem.

Poskytovatel je povinen uvést v příloze nabídky projekt na montáž (výstavbu) Pódia (viz
čl. I odst. 2 písm. c smlouvy) a zařízení AUDIO-VIDEO-Letenská pláň (viz čl. I odst 2 
písni, b smlouvy).

5



4. Poskytovatel je povinen sjednané služby (viz či. 1) ve sjednaný termín dodat, smontovat a 
dále dle sjednaného termínu demontovat, odvézt a uvést místo do původního stavu. 
Veškeré jmenované práce budou zahrnuty v ceně sjednané v této smlouvě. Výsledná 
(smluvní) cena musí odpovídat ceně nabídnuté poskytovatelem.

VIL
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení s poskytováním služby sjednané v této smlouvě se poskytovatel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 % z ceny této služby (viz čl. II). 
Výše smluvní pokuty je odvozena ze společenského významu zajišťované akce.

2. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny je poskytovatel oprávněn po objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením 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 a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a poskytovateli prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury. Smluvní pokuty a úrok 
z prodlení jsou splatné clo 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uplatnění.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na 
náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. zaplacenou smluvní pokutu a 
rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VIII.
Zvláštní ujednání

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 
se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele a 
další osoby, které se podílejí na plnění této smlouvy, odpovědnost za plnění této 
povinnosti nese poskytovatel.

2. Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Poskytovatel se zavazuje plně nahradit veškeré škody, které objednateli způsobí při 
plnění povinností dle této smlouvy.
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Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, 
které se dotýkají změn některého zjejich identifikačních údajů včetně právního 
nástupnictví.

Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu 
zveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a/nebo na internetových 
stránkách Ministerstva obrany.

Poskytovatel je povinen doložit platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za 
škody vzniklé na životě, zdraví nebo věci třetí osoby, vzniklých stavbou, provozem a 
demontáží zařízení. Předložení této pojistné smlouvy je podmínkou účasti ve výběrovém 
řízení.

Objednatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození či ztrátu pronajatého 
majetku, dále objednatel nenese odpovědnost za zdravotní a jakoukoliv další újmu 
způsobenou v souvislosti s pronajímanou službou.

Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou 
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, 
které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje 
se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. 
Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty 
a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným 
způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne 
od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran 
pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů.

IX.
Zánik závazků

Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 
OZ se rozumí též:
a) prodlení poskytovatele se zahájením nebo dokončením služby ve sjednané době dle 

čl. III. odst. 6. smlouvy,
b) porušení povinnosti Poskytovatele stanovené v čl. VI. odst. 1., čl, VIII. odst. 2. a 

odst. 6. a 7. smlouvy.

Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu, a to i bez udání důvodu ve 
lhůtě dvou měsíců ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.
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X.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, a to i ty, které nejsou ve smlouvě 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v elektronické podobě, každý o 8 stranách. 
Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy 
se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.

V Praze dne: 2 6 '06' 2018 
Za objednatele:

plk. gšt. Ing. Mil 
velitel

V Praze dne: 1 3 *06'2013 
Za poskytovatele:

Kryštof S 
jednatel v

“ “ Praha 6,180 00
ío; 26177471 Olč: M6-26177471

ssastřHaa
l
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Příloha 1

Projektová příprava Vojenské přehlídky Praha 2018 

Evropská - Diplomat: ozvučení tribun a prostoru před nimi
Před tribunami stojí příhradové stožáry vysoké 5m, na nich jsou vždy zavěšeny dva zvukové 
systémy L'acoustic Jeden směrem k tribunám pro ozvučení sedících diváků a druhý směrem do 
ulice Evropská, který pokryje plochu ulice (pro pochodující jednotky) a plochu protějšího 
chodníku - diváky.
Těchto osm věží pokrývá plochu od ulice Gymnasijní až po Banskobystrickou. Kabelové 
rozvody jsou vedeny podél obrubníku chodníku na straně u hotelu Diplomat. Věže jsou široké 
jen 30cm a tedy neruší výhled VIP diváků.
Zvuková a video režie je umístěna mezi tribunami, orchestr je snímán plošně bezdrátově, ale 
nepočítá se s jeho pohybem — mezi muzikanty stojí stativy s bezdrátovými mikrofony, které 
plošně snímají jednotlivé sekce orchestru.
Kamerové snímání VIP hostů a celé přehlídky v průběhu celé akce je řešeno robotickými 
kamerami, bez nutnosti použití praktikáblů či kamerových věží s kameramany, jejich ovládání je 
dálkové z režie. Umístěny jsou na strategicky vhodných místech na zvukových towerech a 
poskytují tak plošný záběr jak tribun, jednotlivých představitelů, tak orchestru i plochy pro defilé 
voj enských j ednotek.
Zvukový a obrazový střih je přenášen internetovým přenosem, zajištěnou linkou na Letenskou 
pian. Při přenosu dochází ke zpoždění v řádu jednotek vteřin.
Elektrickou energii pro tento prostor dodává mobilní odhlučněná elektrocentrála s dostatečným 
výkonem a v tzv. „twin módu“. Jde o dvě centrály propojené do společného výstupu, ale energii 
dodává pouze jedna, druhá automaticky naskočí v případě výpadku té hlavní. Při takovéto 
„nehode dojde k výpadku proudu na 2-3 sec.

Evropská — zvuk Kanadská / Gvmnasiiní
z režie před hotelem Diplomat je vedena obousměrná signálová cesta pomocí kabeláže optických 
vláken a popojuje rezn v ulici Kanadské. Tam bezdrátově (mic na stativu bez kabelu) snímáme 
podám hlasem a zahájení vojenské přehlídky (případné přenesení podávání povelů od hotelu 
iplomat). Ozvučeni celých 600m ulice Evropská řešíme samostatnými reprosoustavami 

umístěnými na stojanech na chodníku po 20m a pokrývají tak většinu plochy z jednoho směru 
(od skoiy a parku) v celé potřebné délce. Toto ozvučení se prioritně používá pro přenos 
pochodové hudby, zpozdem je diky optickému přenosu v řádech milisekund 
Veškera kabeláž je vedena opět podél obrubníku, v kritických místech jsou použity kabelové 
přejezdy. Pochodové jednotky jsou tak neustále v kontaktu s rytmem hudebního tělesa
dostán?* TSU tUt0. rozfhlou instalaci dodávají malé mobilní elektrocentrály s 
dostatečným výkonem. Rozpočet zahrnuje i jednu rezervní pro případ poruchy
Takto dlouhou zónu bohužel nejsme schopni uhlídat před případnými útoky vandalů nicméně

ké výpadky (excesy diváků) feší naše m°biiní hiíd“

Video a zvuk Letna
Na letenské pláni jsou umístěny na samostatných branách tři LED obrazovky na které ie 
přenášen vldeo/zvukový signál jak od hotelu Diplomat tak reprotáže a hudební vystoupení na

Bezdrátová kamera má dosah cca 200m od režie, stejně tak reportážní mikrofon Plocha 
Letenske plane vsak nem cela pokrytá zvukem, pouze prostor před LED obrazovkami a kvalitní 
zvu °va aparatura L acoustics ozvučuje samozřejmě prostor před koncertním pódiem 
Pod,um je navrženo dle zadání a je vybaveno technikou i pro umělce s nej vyššími nároky
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Jak střecha pódia, tak LED obrazovky jsou staticky zajištěny proti přírodním živlům a odolají
poryvům větru až 17m/sec.
Pro tuto hudební a video produkci počítáme s elektrorozvody (antoníčky), které budou na
Letenské pláni vybudovány. Přívody k našim stanovištím plánujeme do 50m.
Rozpočet počítá s komplexním zajištěním a to včetně obsluhy v čase zkoušek.
Rozpočet neobsahuje ostrahu jednotlivých stanovišť na Letenské pláni, ale ani technologií a
vybavení použité na ulici Evropské (od Kanadské po Banskobystrickou), kterou musí zajistit
objednatel a to po celou dobu stavby a akce a to vč. nočních hodin, dokud se veškerá technika
nezabalí a nenaloží do kamionů.
Předpokládáme, že kapacita a pravomoce Armády České republiky pokryjí tuto potřebu.

Ukázka našeho zastřešení navrhovaného na Letnou lOx 7m. možnost barvy střechy: světle šedá
nebo modrá

LED brána Letná a tower pro zvuk na ulici Evropská.

Vypracoval: Eduard Navrátil
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