
Výtisk ~. 

Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání 
~. UPL_159/2018 
~.  MV  — G~~ HZS ~R 193/2018 
~.j.  MV  -35996-7/P0-1ZS-2018 

podle 2215 zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákorn1 
(dále jen „Smlouva") 

uzav~ená mezi: 

Nájemce: 	 AERO Vodochody  AEROSPACE  a.s. 
Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letišt~~ ~.p. 374, PS~~ 250 70, 
okres Praha - východ 
Spole~nost zapsána v obchodním rejst~íku vedeném M~stským 
soudem v Praze v oddílu B, vložka ~. 17749 

Zastoupena: 	
Bankovní spojení: 	
~íslo ú~tu: 	
I~: 	 24194204 
DI~: 	 CZ24194204 

(dále jen „nájemce") 

a  

Podnájemce: 	 ~eská republika - Ministerstvo vnitra — generální ~editelství 
Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky 

Sídlo: 	 Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupená: 	 Ministerstvem vnitra — generálním ~editelstvím Hasi~ského 
záchranného sboru ~eské republiky, genmjr. Ing. Drahoslavem 
Rybou, generálním ~editelem (dále jen „MV-G~~ HZS ~R") 

Doru~ovací adresa: 	Kloknerova 2295/26, P. 0. Box 69, 148 01 Praha 414 

Identifikátor datové schránky: 	84taiur 

Bankovní spojení: 	
~íslo ú~tu: 	
I~~ : 	 00007064 
DI~: 	 CZ00007064 

(dále jen „podnájemce") 

(spole~n~~ též jako „Smluvní strany") 
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~lánek I. 
P~edm~t podnájmu 

1.1 P~edm~tem podnájmu dle této Smlouvy je ~ást provozních ploch letišt~~ 
PRAHA/Vodochody zahrnující p~íjezdovou komunikaci od východní brány 
k odbavovací ploše Východ; odbavovací plochu Východ; pojezdové dráhy A a B; 
vzletovou a p~istávací dráhu 10/28; odbavovací plochu Západ a p~íjezdovou komunikaci 
od západní brány k odbavovací ploše Západ, dle situa~ního plánku, který je nedílnou 
sou~ástí této Smlouvy jako p~íloha ~. 1 (dále jen „p~edm~t podnájmu"). 

1.2 Nájemce umožní podnájemci z d~vodu plynulosti nácviku projet technikou mezi 
odbavovacími plochami A, B p~es areál nájemce po soub~žné komunikaci s letištní 
plochou podél objekt~~ H59, H1, H2, H3. 

1.3 Nájemce užívá provozní plochy letišt~~ PRAHA/Vodochody na základ~~ smlouvy o 
nájmu uzav~ené se spole~ností Letišt~~ Vodochody a.s. jakožto pronajímatelem a 
vlastníkem. Souhlas s podnájmem ud~lený spole~ností Letišt~~ Vodochody a.s. je 
sou~ástí této Smlouvy. 

~lánek II. 
Podnájem a výše úhrady 

2.1 	Smluvní strany se dohodly na bezplatném využití p~edm~tu podnájmu. 

2.2 	Náklady na ostatní služby poskytnuté nájemcem podnájemci nad rámec této Smlouvy a 
další náklady vzniklé nájemci v souvislosti s podnájmem budou ú~továny dle skute~né 
výše. Nájemce vystaví podnájemci fakturu za všechny výše uvedené náklady, a to do 10 
dn~~ po ukon~ení kalendá~ního m~síce, ve kterém trval podnájem. Celková fakturovaná 
~ástka nep~esáhne 100 000,- K~. 

2.3 	P~ípadná faktura za odebrané služby bude mít náležitosti ú~etního dokladu podle zákona 
~. 563/1991 Sb., v platném zn~ní, náležitosti dle § 435 zákona ~. 89/2012 Sb., 
ob~anského zákoníku, v platném zn~ní (dále jen jako „NOZ") a pokud je poskytovatel 
plátce DPH, náležitosti da~ového dokladu podle zákona ~. 235/2004 Sb. ve zn~ní 
pozd~jších p~edpis~. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doru~ení podnájemci. Na 
faktu~e bude jako objednatel uvedeno: 
~R - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 
zastoupené — kontaktní adresa:  
MV  — G~~ HZS ~R 
Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414. 

2.4 	V p~ípad~~ prodlení s úhradou faktury bude nájemce ú~tovat podnájemci úrok ve výši 
0,5% z dlužné ~ástky za každý den prodlení, po~ínaje prvním dnem prodlení. 
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2.5 	Po skon~ení podnájmu zkontroluje pov~~ený zam~stnanec nájemce (obsluha handlingu) 
stav p~edm~tu podnájmu za ú~asti pov~~ené osoby podnájemce (vedoucí nácviku). 
Podnájemce je povinen okamžit~~ nahlásit nájemci jakékoliv škody nebo události vzniklé 
v d~sledku jeho p~sobení v areálu nájemce a letišt~. V p~ípad~~ neohlášení škody 
zp~sobené podnájemcem na p~edm~tu podnájmu, na za~ízení letišt~~ nebo v areálu sídla 
nájemce je nájemce oprávn~n ú~tovat podnájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,- K~~ 
(slovy deset tisíc korun ~eských). 0 p~ípadné škod~~ vyhotoví nájemce záznam a stanoví 
její výši se stanoviskem oprávn~ného zástupce podnájemce ke škod~. Zp~sob a výše 
náhrady p~ípadné škody zp~sobené podnájemcem bude ~ešena samostatn~~ smluvními 
stranami. 

2.6 	Podnájemce je povinen dbát v prostoru letišt~~ na vlastní bezpe~í a je pin~~ odpov~dný za 
veškeré škody jím zp~sobené v pr~b~hu trvání podnájmu. Podnájemce je povinen 
dodržovat Zásady bezpe~nosti a ochrany zdraví p~i práci, požární ochrany a ochrany 
životního prost~edí pro externí organizace v AERO Vodochody  AEROSPACE  a.s., 
které tvo~í p~ílohu ~. 2 k této Smlouv~. 

2.7 	Nájemce nenese odpov~dnost za bezpe~nost akce po~ádané podnájemcem. 

~lánek III. 
Doba trváni podnájmu, fi~el podnájmu 

3.1 Podnájem provozních ploch letišt~~ se uzavírá na dobu ur~itou, a to na dny od 
26.10.2018 09.00 hod. do 27.10.2018 22.00 hod. 

3.2 	Podnájemce bude p~edm~t podnájmu používat za ú~elem provedení nácviku p~íslušník~~ 
HZS ~R pro provedení p~ehlídky a doprovodných akcí k p~íležitosti vzniku 
samostatného ~eskoslovenského státu dne 28. ~íjna 2018 v Praze (dále jen „p~ehlídka"). 

3.3 	Sou~ástí ú~elu podnájmu bude i uložení cca 35 ks hasi~ské techniky v prostoru areálu 
nájemce na soub~žné komunikaci s letištní plochou podél objekt~~ H59, H1, H2, H3, 
umožn~ní (po p~edešlé dohod~~ odpov~dných osob) pohybu hasi~ské techniky a cca 270 
osob nacvi~ujících p~ehlídku na letištní ploše, umožn~ní provedení o~isty techniky 
v prostorách HZSP nájemce, zajišt~ní vstupu p~íslušník~m HZS ~R do objektu závodní 
jídelny a umožn~ní pohybu p~íslušník~~ HZS ~R po nezbytn~~ nutných plochách uvnit~~ 
areálu nájemce, a to ve dnech 25. —28. 10. 2018. 

3.4 	Nájemce neposkytuje ubytování a stravování p~íslušník~m HZS ~R. 

~lánek IV. 
Práva a povinnosti podnájemce 

4.1. Podnájemce nesmí provád~t bez p~edchozího písemného souhlasu nájemce stavební ani 
jakékoliv jiné úpravy p~edm~tu podnájmu, v~etn~~ umis~ování trvalých barevných 
zna~ení na provozních plochách letišt~. P~enosná za~ízení nesmí být na zpevn~ných 
plochách zakotvována a musí být do skon~ení doby podnájmu uvedené v ~l. III této 
Smlouvy odstran~na. 

4.2. Podnájemce je povinen užívat p~edm~t podnájmu pouze pro ú~ely uvedené v ~l. III této 
Smlouvy. 
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4.3. Podnájemce je povinen provést ~ádn~~ a v~as úhradu náklad~~ vzniklých dle ~l. II této 
smlouvy. 

4.4. Po skon~ení podnájmu odevzdá podnájemce zastoupený plk. Ing. Milošem Hlad&em 
pov~~ené osob~~ nájemce (obsluha handlingu) p~edm~t podnájmu ve stavu, v jakém je 
p~evzal, s p~ihlédnutím k obvyklému opot~ebení. 

4.5. Podnájemce umožní nájemci p~ístup do p~edm~tu podnájmu kdykoliv v pr~b~hu trvání 
podnájmu. 

4.6. Podnájemce je povinen dodržet veškeré požární a bezpe~nostní p~edpisy a 
vnitropodnikové p~edpisy nájemce. 

4.7. V dob~~ p~ed zahájením akce se ob~~ smluvní strany domluví na pevném ~asovém 
harmonogramu využití provozních ploch pro nácviky a na míst~~ parkování a uložení 
techniky, stejn~~ tak na ~asových podrobnostech a dalších podmínkách vstupu 
p~íslušník~~ HZS ~R do areálu nájemce. Podnájemce p~edloží jmenný seznam ú~astník~~ 
akce v~etn~~ uvedení jejich osobního eviden~ního ~ísla a seznam vozidel s uvedením 
jejich registra~ní zna~ky. Ú~astníci i vozidla budou p~i pohybu v areálu viditeln~~ 
ozna~eni jednorázovými  ID  kartami s po~adovými ~ísly odpovídajícími výše uvedeným 
seznam~m, které zajistí podnájemce a p~edloží je nájemci k odsouhlasení. 

4.8. Nájemce se zavazuje, že seznamy ú~astník~~ dle odst. 4.7. budou jím používány jen 
v souvislosti s touto smlouvou v návaznosti na kontrolovaný vstup do areálu nájemce, 
budou umíst~ny na vrátnici areálu a nebudou dále ší~eny. Po skon~ení pronájmu budou 
skartovány. 

4.9. Podnájemce je povinen pohybovat se pouze ve vymezených prostorách letišt~, viz 
p~íloha ~. 1. Nesmí ani pro nahodilé jízdy používat jiné plochy letišt~, jako nap~. 
travnaté plochy. P~i pohybu v areálu nájemce je povinen se pohybovat pouze v p~edem 
domluvených koridorech. Seznámení s místopisem areálu letišt~~ a areálu nájemce 
v~etn~~ zásad provozní bezpe~nosti bude provedeno pracovníky nájemce p~i úvodní 
instruktáži ú~astník~~ nácviku p~ehlídky. 

4.10. Podnájemce bude po celou dobu trvání podnájmu postupovat dle dispozic zam~stnance 
nájemce — obsluhy handlingu, te  emailová adresa  a je 
povinen respektovat pokyny pracovník~~ Úseku Provoz letišt~,  Security  a ostrahy. 

4.11. Podmínky pohybu v p~edm~tu podnájmu: 

4.11.1 Podnájemce musí dodržovat dohodnutý postup a systém dorozumívání (nap~. 
radiostanice, zvukový signál apod. podle dohody). V p~ípad~~ aktivace letového 
provozu musí být vybaven trvalým rádiovým spojením s ~ídícím letového 
provozu. 

4.11.2 Pracovníci a technika podnájemce se nesmí pohybovat ve vzdálenosti menší 
než 50m od okraje vzletové a p~istávací dráhy, v kritických pásmech letišt~~ a 
ochranných pásmech leteckých pozemních za~ízení bez povolení ~ídícího 
letového provozu (tel. nebo 	Podnájemce 
nesmí p~echázet a p~ejížd~t vzletovou a p~istávací dráhu v~etn~~ p~edpolí a 
pojížd~cí dráhu bez souhlasu ~ídícího letového provozu. 

4.11.4 Podnájemce je povinen udržovat maximální ~istotu p~edm~tu podnájmu a 
zejména musí zabezpe~it, aby nebyl kontaminován oleji, mazadly, pohonnými 
hmotami a cizími p~edm~ty ohrožujícími bezpe~nost provozu. V p~ípad~, že 
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k takové kontaminaci dojde, je podnájemce povinen ji neprodlen~~ odstranit na 
vlastní náklady. 

4.11.5 Podnájemce zajistí prost~ednictvím zpinomocn~né osoby, kterou je 
 po ukon~ení každého nácviku kontrolu využitého p~edm~tu 

podnájmu vlastními silami, na letištní ploše v sou~innosti s obsluhou handlingu 
dle odst.4.10. 

4.12. Podnájemce je povinen uhradit nájemci veškeré škody, které zp~sobí na p~edm~tu 
podnájmu v pr~b~hu trvání podnájmu jak podnájemce, tak i t~etí osoby, které se budou 
pohybovat na p~edm~tu podnájmu v souvislosti s nácvikem p~ehlídky. Tím není dot~eno 
ustanovení ~lánku II této Smlouvy o smluvní pokut~~ v p~ípad~~ vzniku škody neohlášené 
podnájemcem. Ustanovení § 2050 ob~anského zákoníku se pro tento p~ípad nepoužije. 

~lánek V. 
Práva a povinnosti nájemce 

5.1 P~edat podnájemci zastoupeného  pov~~enou osobou 
nájemce (obsluha handlingu) p~edm~t podnájmu ve stavu zp~sobilém ke smluvenému 
ú~elu podnájmu a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu podnájmu, zaru~it 
podnájemci piný a nerušený výkon práv spojených s užíváním p~edm~tu podnájmu. 

5.2 	V p~ípad~~ porušení povinností podnájemce uvedených v ~l. IV této Smlouvy, které 
nejsou odstran~ny ani po upozorn~ní nájemce, má nájemce právo od Smlouvy 
odstoupit. Odstoupením od Smlouvy není dot~en nárok nájemce na náhradu škody. 

~lánek VI. 
Záv~re~ná ustanovení 

6.1 	Veškeré zm~ny a dopl~ky této Smlouvy mohou být u~in~ny pouze písemnou formou a 
musí podepsány ob~ma smluvními stranami. 

6.2 	Ve všem ostatním, touto Smlouvou neupraveném, platí zákon ~. 89/2012 Sb. (Ob~anský 
zákoník). 

6.3 Smluvní strany se zavazují, že obsah této Smlouvy, jakož i informace vzájemn~~ si 
poskytnuté v souvislosti s její realizací, nesd~lí t~etí osob~~ bez p~edchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany, ledaže by povinnost sd~lit takové informace vyplynula 
ze zákona. 

6.4 	Tato Smlouva nabývá platnosti a ú~innosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

6.5 	Tato Smlouva je vyhotovena ve ~ty~ech exemplá~ích, p~i~emž každá ze smluvních stran 
obdrží dva. 

6.6 	Smluvní strany prohlašují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostrann~~ 
nevýhodných podmínek. 

P~íloha ~. 1: situa~ní plánek p~edm~tu podnájmu 
P~íloha ~. 2: Zásady bezpe~nosti a ochrany zdraví p~i práci, požární ochrany a ochrany 

životního prost~edí pro externí organizace v AERO Vodochody  AEROSPACE  
a.s. 
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 Vodochody 

V Odolen~~ Vod~~ dne 	  

Za nájemce: 

V Praze dne 	/111  20,6r 

Za podnájemce: 

 

ing  '1:111". 	 • 
nmjr. tinvi)rahoslayrRyba 
Hasi~sk4~ivsaftho sbora 

Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 
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Souhlas Letišt~~ Vodochody a.s. s uzav~ením smlouvy o podnáimu 

Spole~nost Letišt~~ Vodochody a.s. ud~luje tento souhlas s podnájmem výše uvedených 
prostor na dobu trvání podnájmu, tj. na dny 26.10.2018 od 9.00 hod. do 27.10.2018 do 22.00 
hod. 

V Odolen~~ Vod~~ dne 4: /90- 9._,C18  
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ZÁSADY BEZPE~NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P~I PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY 

A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST~EDÍ 
PRO EXTERNÍ ORGANIZACE V AERO Vodochody  

AEROSPACE  a.s. 

Schválil: 

Ú~innost od: 1. 1. 2011 

Poslední zm~na: e / 3.4.2017 

Zpracovatel: 

Ov~~il: 

C AERO Vodochody  AEROSPACE  a.s.; 2017 
Reprodukování, ší~ení a poskytnutí tohoto bezpe~nostního p~edpisu, jeho ~ástí nebo jeho obsahu t~etí osob~~ je bez 
výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpov~dnosti za vzniklou škodu. 
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