SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce osv tlení hudebního studia - ČRo České Bud jovice
Český rozhlas
z ízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejst íku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Mgr. René Zavoralem, generálním editelem
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro v cná jednání
Mgr. Libor Paulus, vedoucí Odboru správy a majetku
tel.: +420 221 551 298
e-mail: libor.paulus@rozhlas.cz
(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)
a
Art Lighting Production, s.r.o.
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brn , oddíl C, vložka 34246
se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna
zastoupená: Richardem Tlaskalem, jednatelem společnosti
IČ: 25569627 DIČ: CZ25569627
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 182517659/0300
zástupce pro v cná jednání
Richard Tlaskal
tel.: +420 603 585 673
e-mail: tlaskal@artlighting.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
(dále společn jako „smluvní strany“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“)
I. P edm t smlouvy
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo a objednatel se zavazuje dílo p evzít a zaplatit cenu.
2. P edm tem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v
provedení rekonstrukce osv tlení hudebního studia v objektu objednatele nacházejícího
se na adrese U T í lvů 1, 370 29 České Bud jovice vč. zajišt ní dodávky veškerých
za ízení pot ebných pro provedení díla blíže specifikované v p íloze č. 1 této smlouvy
(dále také jako „dílo“) a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na stran jedné a
povinnost objednatele dílo p evzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na stran druhé, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou.
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3. V p ípad , že je zhotovitel povinen dle specifikace díla uvedené v p ílohách této smlouvy jako
součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a
je zahrnuto v cen díla) a bez jeho dodání není dílo ádn spln no.
4. Pokud je nemovitost nebo její část p edm tem státní památkové péče, pak je zhotovitel
povinen dodržovat veškerá pravidla platných právních p edpisů, zejména zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v rozhodném zn ní, vč. všech navazujících právních p edpisů.
V opačném p ípad odpovídá zhotovitel za škodu na nemovitosti jím způsobenou.
II. Další podmínky realizace díla
1. Zhotovitel bere na v domí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které se
uskuteč uje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, p ičemž toto vysílání bude
probíhat i b hem provád ní díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností
zhotovitele nedošlo k narušení rozhlasového vysílání či natáčení. Zhotovitel se zavazuje, že
hlučn jší práce budou ešeny až po dohod se zástupcem zadavatele, a že b hem prací
v rámci možností omezí vibrace a ší ení prachu, způsobené zejména vrtáním, sekáním a
nakládáním sutí. Všechny činnosti budou provád ny v p edem dohodnutých termínech,
zapsaných ve stavebním deníku a schválených zástupcem zadavatele na regionu ČRo České
Bud jovice.
2. Dílo bude provedeno ve v cném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími p ílohami,
zejména dle projektové dokumentace ze zá í 2018. Dílo bude provedeno v kvalit vymezené
právními p edpisy a odpovídající p íslušným platným i doporučeným normám a
technologickým p edpisům.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečn seznámil s p edanou dokumentací i místními
podmínkami, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.
4. Rozsah pln ní zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá
povaze pln ní dle této smlouvy:
a) kompletní provedení prací a konstrukcí, včetn provedení prací, které jsou k ádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
m l nebo mohl v d t;
b) veškeré související výkony, jako nap . doprava a p esun stavebních hmot dodávaných
zhotovitelem, ná adí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. k a na stavb , lešení a
osv tlení pro vlastní práce zhotovitele pokud bude pot ebné, odvoz nepot ebné suti,
čišt ní zhotovitelem znečišt ných p íjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých
činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průb žn p edkládat
objednateli v průb hu výstavby díla);
c) vlastní vybavení staveništ , jakož i zajišt ní bezpečného a hygienického provozu na
p edaném staveništi, průb žný úklid a udržování čistoty na p edaném staveništi a
zhotovovaném díle a zajišt ní odpovídajícího zabezpečení staveništ , jako je nap .
oplocení staveništ , zabrán ní vstupu neoprávn ných osob na staveništ , apod.;
d) zajišt ní všech povolení a souhlasů pot ebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení
záboru ve ejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, souhlas
NPÚ a/nebo p íslušného pracovišt ÚOP, p ípadn provedení sond za účelem ov ení
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod.;
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e) veškerá pot ebná a účelná bezpečnostní opat ení (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá
pomocná stavební za ízení a konstrukce, dočasná a provizorní opat ení a zam ení
staveništ či pomocných staveb;
f) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů
díla, pokud je vyžadují právní p edpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní
zvyklosti, a dodání p íslušných osv dčení, p edložení vzorků vybraných materiálů a
výrobků k posouzení objednateli.
g) se ízení a provedení zkoušky dodaného za ízení vč. zaškolení obsluhy;
h) spolupráce s koordinátorem BOZP;
i)

zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP). Zhotovitel je povinen p ed
zahájením prací na staveništi p edložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla a
způsob jeho provád ní vyžadováno platnými právními p edpisy (zejména zákon č.
309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a
na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví p i práci na staveništích, vše v rozhodném zn ní);

j)

zpracování návodů na údržbu p edaného díla, p ípadn návrhů provozních ádů a rovn ž
zajišt ní atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (vč. dokladů dle zákona
č. 22/1997 Sb., zejm. prohlášení o shod ), ve dvou vyhotoveních v tišt né podob a ve
dvou vyhotoveních v elektronické form , a to ve formátu PDF, pop . ve formátu .docx,
všechny p edávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opat eny
českým p ekladem;

k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby formou t í paré kompletní tišt né
dokumentace a dvou CD v digitální podob , s vyznačenými zm nami oproti p edané
dokumentaci;
l)

zajišt ní, aby práce byly provád ny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu,
rozhlasového vysílání a k p ekročení vyhláškou stanovených hlukových limitů.

5. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimáln 1 x za 14 dní za
účasti odpov dných zástupců objednatele i zhotovitele.
6. Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradn
v pravomoci objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje up esnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít
ke zhotovení díla, a to v takovém p edstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provád ní díla.
Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto up esn ní musí být
p edem písemn odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespo 7
pracovních dnů na vyjád ení k p edloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti
materiálu nebo výrobku.
8. Je-li dokumentací p edepsáno zhotovení dílenské dokumentace pro určitou část díla, musí být
tato p edložena ke schválení objednateli v takovém p edstihu, aby nebyl narušen plynulý
postup provád ní díla. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespo 7 pracovních dnů
k vyjád ení k p edložené dílenské dokumentaci.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit okamžit úklid komunikací a p ístupových cest, dojde-li jeho vinou
k jejich znečišt ní. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný úklid staveništ vč. zajišt ní
prostoru pro průb žný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých p i provád ní díla. V p ípad
nepln ní tohoto bodu, bude částka za zajišt ní úklidu (po zhotoviteli) započtena objednatelem
v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. smluvních pokut dle této smlouvy.
III. Místo a doba pln ní
1. Místem provád ní a odevzdání díla je Český rozhlas České Bud jovice, U T í lvů 1, 370 29
České Bud jovice.
2. Dílo musí být odevzdáno objednateli nejpozd ji do 2 m síců od účinnosti smlouvy.
3. Na p esném datu započetí provád ní díla a jeho způsobu je zhotovitel povinen se p edem
písemn dohodnout s objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen p i provád ní díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví p i
práci, pravidla požární bezpečnosti a vnit ní p edpisy objednatele, se kterými byl seznámen.
P ílohou k této smlouv jsou „Podmínky provád ní činností externích osob v objektech ČRo“,
které je zhotovitel povinen dodržovat.
5. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provád ní díla do původního stavu a na vlastní náklady
odstranit v souladu s platnými právními p edpisy odpad vzniklý p i provád ní díla. Současn
zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil
s místem pln ní díla a je tak pln způsobilý k ádnému pln ní povinností dle této smlouvy.
IV. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla činí 1.398.819,- Kč bez DPH. Pln ní prob hne v režimu p enesení da ové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů. Cenová nabídka
zhotovitele vč. rozpadu ceny tvo í p ílohu č. 2 této smlouvy.
2. Celková cena díla dle p edchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy (nap . doprava,
p istavení lešení, apod.). Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.
3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání díla na základ da ového dokladu (dále jen
„faktura“). Zhotovitel má právo na zaplacení ceny okamžikem ádného spln ní svého
závazku, tedy okamžikem odevzdání díla objednateli.
4. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení, a to za p edpokladu, že k doručení
faktury objednateli dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V p ípad pozd jšího doručení
faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli. Faktura musí mít
veškeré náležitosti dle platných právních p edpisů a této smlouvy. V p ípad , že faktura
neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávn n fakturu
vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta
splatnosti neb ží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.
5. Poskytovatel zdanitelného pln ní prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004
Sb., o DPH, v platném zn ní (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany
se dohodly, že v p ípad , že Český rozhlas jako p íjemce zdanitelného pln ní bude ručit
v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v p ípad , že bude poskytovatel
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zdanitelného pln ní prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávn n odvést
DPH p ímo na účet p íslušného správce dan . Odvedením DPH na účet p íslušného správce
dan v p ípadech dle p edchozí v ty se považuje tato část ceny zdanitelného pln ní za ádn
uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat
poskytovateli zdanitelného pln ní písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této
smlouvy v p ípad , že poskytovatel zdanitelného pln ní bude v průb hu trvání této smlouvy
prohlášen za nespolehlivého plátce.
V. Odevzdání díla a jeho p evzetí
1. Smluvní strany potvrdí dokončení a odevzdání díla (vč. všech souvisejících dokumentů,
protokolů, záručních listů atd.) a jeho p evzetí objednatelem v ujednaném rozsahu a kvalit
podpisem protokolu o odevzdání, jehož vzor tvo í p ílohu č. 4 této smlouvy a jenž musí být
součástí faktury (dále v textu také jen jako „protokol o odevzdání“).
2. Objednatel je oprávn n odmítnout p evzetí díla (nebo jednotlivé jeho etapy), které není v
souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedod lky. V
takovém p ípad smluvní strany sepíší protokol o odevzdání s výhradami, a to v rozsahu, v
jakém došlo ke skutečnému p evzetí díla objednatelem, a ohledn vadné části díla uvedou
skutečnosti, které bránily p evzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké
vady či nedod lky dílo vykazuje a objednatel určí lhůtu k odstran ní t chto vad či nedod lků,
která však nesmí být delší než 15 dní. Objednatel je oprávn n požadovat p ed podpisem
p edávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem.
3. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení
díla za dokončené úsp šným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele
včas písemnou a prokazateln doručenou formou p izve. Výsledek zkoušky se zachytí
v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli p edat.
4. Dokončení díla bude prokázáno p edáním následujících dokumentů objednateli způsobem a
formou dle této smlouvy:
Číslo
1
2
3
4

Název
Protokoly o provedených zkouškách a výchozích revizích
[na veškeré technické za ízení]
Atesty, certifikáty, prohlášení o shod , záruční listy
[na veškeré technické za ízení]
Návody k obsluze, zaškolení obsluhy
[návody na veškeré technické za ízení]
Dokumentace skutečného provedení DWG

Počet vyhotovení
2
2
2
2

5. Zhotovitel splnil ádn své povinnosti z této smlouvy až okamžikem odevzdání kompletního
díla bez vad a nedod lků objednateli, pokud si strany písemn nedohodnou n co jiného.
VI. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání staveništ objednatelem o pracích, které provádí,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pln ní
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
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zdůvodn ní odchylek provád ných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést
deník končí odevzdáním díla objednateli.
2. Stavební deník bude uložen v recepci Českého rozhlasu České Bud jovice na adrese: U T í
lvů 1, 370 29 České Bud jovice. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
a) název, sídlo, IČ zhotovitele;
b) název, sídlo, IČ objednatele;
c) název, sídlo, IČ zpracovatele dokumentace díla;
d) seznam dokumentace díla vč. veškerých jejích zm n a dopl ků;
e) seznam dokladů a ú edních opat ení týkajících se díla.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupn očíslovány počínaje číslem 1.
4. Zápisy do stavebního deníku čiteln zapisuje a podepisuje oprávn ný zástupce zhotovitele,
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p edm tem
zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo pov ené osoby
zhotovitele může do stavebního deníku provád t pot ebné záznamy s podpisem pouze
objednatel, p ípadn jím písemn pov ená osoba, zpracovatel projektové dokumentace,
anebo p íslušné správní ú ady.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel s jakýmkoli zápisem do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
p ipojit svoje stanovisko nejpozd ji do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjad ovat se k zápisům ve stavebním deníku, učin ných zhotovitelem,
nejpozd ji do 5 pracovních dnů od jejich provedení, a pokud tak neučiní, má se za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm nu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování dodatků a zm n smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nep ístupné, nejmén 3 pracovní dny
p edem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu t chto prací, bude zhotovitel v
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečn požadovat odkrytí t chto prací, je
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za p edpokladu, že
dodatečnou kontrolou nebylo zjišt no, že práce nebyly ádn provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole t chto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve
stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v
p ípad , že tyto práce byly ádn provedeny.
VII. Vlastnické právo, p echod nebezpečí škody
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k p evodu vlastnického práva k dílu dochází ze
zhotovitele na objednatele okamžikem odevzdání kompletního díla objednateli (tj. zástupci pro
v cná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazateln pov ené osob ).
2. Odevzdáním kompletního díla je současné spln ní následujících podmínek:
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a) zhotovitel p edvede objednateli způsobilost kompletního díla (vč. všech za ízení) sloužit
svému účelu a umožn ní objednateli nakládat s funkčním dílem v míst pln ní podle této
smlouvy;
b) faktické p edání kompletního díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedod lků (vč.
kompletní dokumentace);
c) podpis finálního protokolu o odevzdání obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle p echází na objednatele
současn s nabytím vlastnického práva k dílu dle p edchozího odstavce tohoto článku
smlouvy.
VIII. Jakost díla a záruka
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je bez faktických a právních vad a odpovídá této smlouv a
platným právním p edpisům. Zhotovitel je povinen p i provád ní díla postupovat v souladu s
platnými právními p edpisy a českými technickými normami ČSN.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 m síců. Záruční doba počíná b žet
okamžikem odevzdání kompletního díla objednateli. Zárukou za jakost zhotovitel p ebírá
odpov dnost za to, že dílo bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jeho
kvalita bude odpovídat této smlouv a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, pop .
obvyklé.
3. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatn odstranit vadu díla, která se na díle
objeví, a to nejpozd ji do 5 kalendá ních dní od jejího oznámení objednatelem. V p ípad , že
bude zhotovitel v prodlení s odstran ním vady, je objednatel oprávn n vadu odstranit sám na
náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodlen uhradit.
IX. Zm ny smlouvy
1. Tato smlouva může být zm n na pouze písemným oboustrann potvrzeným ujednáním
nazvaným „dodatek ke smlouv “. Dodatky ke smlouv musí být číslovány vzestupn
počínaje číslem 1 a podepsány oprávn nými osobami obou smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, p ejímky apod. se za zm nu smlouvy
nepovažují.
3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná
komunikace (konkretizace pln ní, potvrzování si podmínek pln ní, upozor ování na podstatné
skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradn písemnou formou.
Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy. Pro pot eby této smlouvy se sjednává jako okamžik doručení též t etí pracovní den
od uložení doporučeného dopisu u p íslušného poštovního ú adu. Dostačující je také forma
e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi osobami
dle této smlouvy. Pro právní jednání sm ující ke vzniku, zm n nebo zániku smlouvy nebo
pro uplat ování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.
4. Zástupce objednatele:
a) V cná jednání: Mgr. Libor Paulus, e-mail: libor.paulus@rozhlas.cz , tel. +420 22 155 1298
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b) Technická jednání: Zdenko Rozina, e-mail: zdenko.rozina@rozhlas.cz , tel. +420 739 539
450
5. Zástupce poskytovatele:
a) V cná jednání: Richard Tlaskal, e-mail: tlaskal@artlighting.cz , tel. +420 603 585 673
b) Technická jednání: Richard Tlaskal, e-mail: tlaskal@artlighting.cz, tel. +420 603 585 673
6. Pokud by n která ze smluvních stran zm nila svého zástupce pro v cná nebo technická
jednání a/nebo jejich kontaktní údaje, je povinna písemn vyrozum t druhou smluvní stranu 5
dnů p ed takovou zm nou. ádným doručením tohoto oznámení dojde ke zm n zástupce
a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzav ení dodatku k této smlouv .
X. Sankce, zánik smlouvy
1. Bude-li zhotovitel v prodlení se spln ním díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní
pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu p ípadné škody v plné výši.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s vy ízením reklamace díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu p ípadné škody v plné výši.
3. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, zavazuje se objednatel zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit zejména
a) v p ípad prodlení zhotovitele s provedením kompletního díla o více než 15 dní;
b) v p ípad prodlení zhotovitele s vy ízením reklamace o více než 10 dní;
c) v p ípad , že zhotovitel porušil či porušuje povinnosti dle této smlouvy či provádí dílo v
rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v p im ené náhradní lhůt
poskytnuté objednatelem.
XI. Odpov dnost za škody a pojišt ní
1. Zhotovitel tímto bere na v domí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit
škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo t etích osob) nebo nemajetkovou újmu
osobám, to vše p i pln ní p edm tu smlouvy. Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli
uhradit na základ písemné výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojišt nu svou
odpov dnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem pln ní
2.000.000,- Kč. Tento limit žádným způsobem nezbavuje zhotovitele povinnost uhradit
objednateli škodu nebo nemajetkovou újmu v plné výši.
3. S ohledem na p edchozí odstavec tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli b hem
platnosti a účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované
pojišt ní trvá.
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XII. Další ustanovení
1. Smluvní strany pro vyloučení možných pochybností uvádí následující:
a) spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení v ci nebo údržba, oprava či
úprava v ci (tzn., že pln ní zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje
zhotovitel p i této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouv a s odbornou péčí tak, aby
dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouv ; v takovémto p ípad se jedná o smlouvu o
dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. OZ se použijí také
ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je p edm tem práva průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli;
b) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a
prokazateln doručenou formou p im enou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta
marn , nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní pln ní na účet objednatele, má však
právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;
c) p íkazy objednatele ohledn způsobu provád ní díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to
povaze pln ní; pokud jsou p íkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to
objednatele písemnou a prokazateln doručenou formou upozornit;
d) má-li objednatel opat it v c k provedení díla, p edá ji zhotoviteli v dohodnuté dob , jinak
bez zbytečného odkladu po uzav ení smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této
v ci nesnižuje. Neopat í-li objednatel v c včas a neučiní-li tak ani na opakovanou a
prokazateln doručenou výzvu zhotovitele v dodatečné p im ené dob , může v c opat it
zhotovitel na účet objednatele, p ičemž zhotovitel je povinen objednateli p ed opat ením
v ci sd lit písemnou a prokazateln doručenou formou cenu takovéto v ci a stanovit mu
p im enou lhůtu k vyjád ení;
e) smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimo ádná nep edvídatelná okolnost, která
dokončení díla podstatn zt žuje, není kterákoli smluvní strana oprávn na požádat soud,
aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení
smlouvy a o tom, jak se strany vypo ádají. Tímto smluvní strany p ebírají nebezpečí zm ny
okolností.
XIII. Záv rečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami a účinnosti
dnem uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném zn ní.
2. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se ídí p íslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími
v České republice obecn závaznými právními p edpisy.
3. Pokud není ve smlouv
v kalendá ních dnech.

výslovn

uvedeno jinak, pak je čas dle této smlouvy počítán

4. Pro p ípad sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, sjednává jako
místn p íslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
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1 VÝCHOZÍ PODKLADY A JEJICH ZOHLEDN NÍ V DOKUMENTACI
· Prohlídka stávajícího stavu a zam ení
· Požadavky investora (uživatele)
Technické normy a p edpisy
1.1 Účel dokumentace
Dokumentace je zpracována na úrovni projektové dokumentace pro výb r zhotovitele a provedení
modernizace. P edm tem p edložené projektové dokumentace je ešení technologie osv tlení včetn
osv tlení scény v prostoru Hudebního studia Českého rozhlasu v Českých Bud jovicích. Součástí je také
instalace p íhradové hliníkové konstrukce a instalace kabeláže pro ozvučení.
1.2 Použité normy a p edpisy
ČSN 33 2410 ed.2 – Elektrická za ízení v kinech
ČSN 33 2420 ed.2 – Elektrická za ízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
ČSN 33 2180 – Elektrotechnické p edpisy ČSN. P ipojování elektrických p ístrojů a spot ebičů
ČSN EN 1838 – Sv tlo a osv tlení – Nouzové osv tlení
ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozvád če nn
2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Nap ťová síť: 3PEN 400/230V 50Hz TN-C
Rozvodná síť: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana p ed nebezpečným dotykem živých částí do 1000V
V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4–41 ed.2 kapitola 412.1 ochrana izolací,
kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty nebo p epážkami
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Ochrana p ed nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V
Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33–2000-4–41
ed.2.
Zvýšená ochrana je zajišt na ochranným pospojováním a v p ípad b žných zásuvek
s p ístupem ve ejnosti i proudovými chrániči.
3 KONCEPCE EŠENÍ
Do provozního souboru osv tlení náleží:
- scénické osv tlení
- regulované osv tlení sálu s pracovním osv tlením
- související úpravy
- pevná truss konstrukce s využitím i pro instalaci ozvučení a projektoru
- kabeláž pro ozvučení a projektor
Osv tlení – stávající stav
Stávající technologie scénického osv tlení sestává ze 4ks reflektorů GHR1000 instalovaných na technické
lávce společn s 2ks p enosných stmívačů 4x1kW a dále 2x 4ks reflektorů PAR56 instalovaných na
stativech v levém a pravém zadním rohu podia. Reflektory PAR jsou nestmívané a lze je používat pouze v
režimu zapnuto a vypnuto. Ovládání stmívačů se provádí osv tlovacím pultem z pozice technika. Pult není
možné dále využít, je zcela nedostačující. Osv tlení sálu je zajišt no pomocí 6ks atypických svítidel s
možností spoušt ní za účelem údržby a neregulovaným provozem. Ovládání tohoto osv tlení se provádí od
rozvad če u hlavního vstupu a od rozvad če v režii.
Navrhované úpravy:
Instalace Alu truss konstrukce
Součástí technického ešení je instalace truss konstrukce do prostoru studia. Konstrukce bude jednak
využita na veškeré reflektory scénického osv tlení i provozního a pracovního osv tlení sálu, dále také na
instalaci reproboxů, p ípadn k dalším účelům. Truss konstrukce bude v provedení quatro s roztečí trubek
240mm osov , 290mm krajní pozice. Konstrukce bude obdélníkového tvaru se zkosenými rohy v zadní části
podia, s jednou p epážkou cca ve t etin (viz. výkres). Požadované barva konstrukce je černá matná.
Celkové vn jší rozm ry 8m x 6,7m. Celá konstrukce bude zav šena ve čty ech bodech a bude kotvena p es
železobetonové vazníky stropu. P ední část konstrukce bude využita pro scénické a provozní osv tlení.
Prost ední část bude využita pro scénické a provozní osv tlení a instalaci reproboxů hlavního ozvučení
L+C+R. Zadní a boční část bude využita pro scénické a provozní osv tlení. Nosný záv s konstrukce
Jedná se o držák umíst ný na betonový nosník stropu, sloužící k zav šení hliníkové konstrukce pod stropem
sálu. ZÁV S JE MOŽNÉ ZAT ŽOVAT POUZE VE SVISLÉM SM RU. ZATÍŽENÍ V ŠIKMÉM SM RU JE
ZAKÁZÁNO. Vzhledem k rozdílným rozm rům betonového vazníku je držák d lený s možností p izpůsobení
ší ky od 230 do 270mm. Pro plošné roznesení zatížení je horní deska rozm ru 300x220mm. Pásová ocel,
nava ená k bočnicím držáku se protáhne otvorem ve strop . Po kompletaci držáku na vazník se provede
stažení pásovin na p íslušnou ší ku pod stropem. Dále se umístí čep s nosným okem, pro osazení různých
úchytných prvků. Po konečném usazení držáku se bočnice svrtají p es betonový nosník k zajišt ní proti
posunu.
Scénické osv tlení – navrhované úpravy
Nová technologie bude kompletn ešena pomocí svítidel s LED sv telnými zdroji s nastavitelnou frekvencí
a chromatičností tak, aby svítidla vyhovovala rozhlasovému provozu s ohledem na možné natáčení či online
obrazový a zvukový p enos. Použití zmín ných svítidel p inese také následnou úsporu s ohledem na nízkou
spot ebu elektrické energie a sv telné zdroje s životností v ádech desítek tisíc provozních hodin.
Nezanedbatelnou výhodou je také obrovská variabilita a multifunkčnost t chto reflektorů s ohledem na
množství funkcí ovladatelných pomocí ídícího protokolu, jako je libovolná zm na barvy, barevné teploty,
strobo apod.
Využití stávajících prvků:
a) Stávající reflektory GHR1000 budou op t využity na technické lávce, ze současného umíst ní budou ale
posunuty výše, a to s pomocí sestavy držáků pro instalaci na zábradlí. Stávající 2ks čty kanálových stmívačů
budou použity pro reflektory PAR56. Pro tyto 4ks reflektorů GHR1000 bude instalován nový stmívač, který
bude umíst n na boční st n technické lávky, vedle napájecí rozvodnice. Ze stmívače budou vedeny kabely
ke svítidlům se zakončením zásuvkami. Kabeláž bude ve stín ném provedení.
b) 8ks reflektorů PAR56 budou instalovány na truss konstrukci, a to na levou a pravou boční stranu v
prostoru podia. Pro regulaci budou využity stávající stmívače z technické lávky.
Rozmíst ní nových svítidel bude následující:
a) Čelní nasvícení podia bude ešeno dv ma profilovými reflektory umíst nými na zábradlí lávky.. Reflektor
je vybavený LED sv telnými zdroji a výsledný barevný odstín se míchá ze sedmi různých barev (red – green
– blue – orange – amber –cyan – indigo), čímž je zajišt no mnohem v rn jší podání barev s lepším
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kontrastem než z klasického RGBW systému. Reflektor profilový bude osazen optikou s divergencí 15-30°,
která zajišťuje dostatečnou variabilitu sv telného kužele a o ezovými clonami, pomocí kterých je možné
provád t tvarování výsledného sv telného výstupu. Je tedy možné místo kruhové sv telné stopy vytvo it
stopu obdélníkovou, trojúhelníkovou apod. Čelní nasvícení bude dále dopln no o stávající reflektory
GHR1000.
b) Na p ední stran truss konstrukce (nejblíže technikovi), nacházející se cca 1m p ed p ed lem mezi
hledišt m a podiem budou instalovány RGBW LED baterie pro plošné nasvícení scény libovolným barevným
odstínem a rovnom rným pokrytím celého prostoru podia. Dopln né budou o reflektory ze 7-mi barevným
systémem mícháním barev – v provedení wash/spot s možností vým nných čoček pro zm nu velikosti
kužele.
c) Na st edové stran konstrukce bude instalována RGBW baterie. V budoucnu zde také budou instalovány
reproboxu pro ozvučení.
d) Na zadní stran truss konstrukce budou instalována RGBW LED baterie pro plošné nasvícení scény
libovolným barevným odstíne. Dopln na bude o reflektory ze 7-mi barevným systémem mícháním barev – v
provedení wash/spot s možností vým nných čoček pro zm nu velikosti kužele, které budou složit pro kontra
nasvícení.
e) Na bočních stranách v prostoru nad podiem budou využity stávající PAR56 reflektory. Všechny reflektory
jsou ízené pomocí digitálního protokolu DMX512 po drátovém vedení. Reflektory budou p ipevn ny na truss
konstrukce pomocí háku a budou zajišt ny pojistným lankem s karabinou.
Regulované osv tlení sálu (provozní osv tlení) a pracovní osv tlení
Regulované osv tlení sálu a pracovní osv tlení je ešeno společn reflektory vhodnými k použití pro ob
funkce. Stávající ešení sestává z šesti kusů atypických lustrů s halogenovými plošnými reflektory
zav šenými ze stropu, zapínatelnými ve skupinách pomocí ovladačů od vstupu do sálu a z režie. Stávající
svítidla budou demontována. Po demontáži svítidel zůstane částečn poškozený stropní podhled (po
kabelovém vývodu skrz obklad a úchytech svítidla), stejn jako chyb jící výmalba. Tyto designové
nedostatky budou vy ešeny instalací tenké lehké desky (nap . sololit) a nát rem shodným s nát rem st n a
stropů. Nepoužívaná část stávajícího ovládání bude demontována. Pro osv tlení sálu i pracovního osv tlení
budou použita stejná svítidla, a to profesionální LED plošná svítidla ízená protokolem DMX512 s funkcí
pracovního osv tlení. Svítidla budou instalována na truss konstrukci Svítidlo je pln regulovatelné signálem
DMX512 s funkcí pracovního osv tlení. P i detekci ídícího signálu DMX512 je svítidlo pln pod ízeno
tomuto ízení. Pokud ídící signál detekován není a svítidlo je p ipojeno na napájení, tak aktivuje mód
pracovní osv tlení a vyvolá jeden ze 30-ti uložených presetů, kde každý preset zastává jinou hodnotu
intenzity osv tlení.
ízení osv tlení
ízení osv tlení se bude provád t pomocí protokolu DMX512 z programovatelného dotykového panelu MS1
zabudovaného v režii a prost ednictvím externího osv tlovacího pultu, který bude možné p ipojit do
p ípojného místa DMX IN1 v režii a DMX IN2 na pozici technika ve studiu. Ovládání osv tlení je tedy možné
ze dvou nezávislých zdrojů – programovatelného panelu a osv tlovacího pultu. Z toho důvodu je nutné pro
další zpracování zvolit pouze jeden vstupní signál. Volba vstupu bude automatická pomocí DMX mergeru
pracujícího na základ nadefinovaných priorit – ovládací pult bude mít v tší priority než dotykový panel.
DMX merger bude umíst ný v režii. Z mergeru bude signál dále veden do DMX splitteru na truss konstrukci,
což je za ízení sloužící k odd lení a zesílení jednoho vstupního signálu na více výstupních. Rozd lení
ídícího signálu na více samostatných je nutné s ohledem na množství ízených za ízení. Z DMX splitteru
bude signál veden šesti samostatnými kabelovými cestami do koncových za ízení. Výše uvedené se týká
ovládání scénického osv tlení. P i ovládání osv tlení sálu a pracovního osv tlení platí tentýž postup s tím
rozdílem, že osv tlení sálu je možné ovládat také z pozice od vstupu do sálu (panel MS3 – 4 scény) a od
vstupu z nákladní rampy (MS4 – 4 scény), pro ovládání bez pultu také z pozice technika (MS2 – 6 scén).
Toto ovládání není ešeno samostatn nastavitelným ovladačem, ale je pevn vázáno na definované scény
ovladače MS1 v režii (prost ednictvím trigger portu). Pro zapínání technologie scénického osv tlení bude
provedena úprava stávající rozvodnice R-008 u dve í do sálu. Vypínání a zapínání technologie osv tlení
scény je realizováno s ohledem na to, že p íslušné reflektory jsou v provozu pouze omezenou dobu a není
vhodné, aby byly napájeny i v dob nečinnosti. Svítidla pro osv tlení sálu a pracovní osv tlení budou
napájena trvale, stejn jako DMX splitter na konstrukci. Nastavení programovatelného ovladače bude
provedeno p i realizaci. Součástí zaškolení a dokumentace skutečného provedení bude také mapa okruhů a
svítidel, která umožní obsluze osv tlovacího pultu rychlou orientaci v jednotlivých použitých reflektorech a
jejich adresování. Způsob provedení elektroinstalace je uveden v dalších kapitolách.
Související úpravy
Úprava rozvad če R-008/S
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Rozvad č R-008 (rozvodnice) je umíst ná v obkladu u vstupu do sálu. Slouží k zapínání jednotlivých obvodů
osv tlení a zásuvek. Je osazena pouze vypínači a stykači, nemá funkci nadproudové ochrany. Veškeré
obvody vedoucí p ed rozvodnici R-008 dále do studia jsou jišt ny a vedeny z rozvad če RHS. Všechny
obvody jsou nezálohované. Využití rozvodnice R-008 bude identické s tím, že dojde ke zm n zapojení,
p ípadn vým n n kterých prvků tak, aby odpovídala nov rozd leným okruhům s tím, že n které
obvody budou nov zálohovány diesel agregátem.
Instalace rozvad če RHS2
Na základ energetické bilance uvedené níže bylo p istoupeno k instalaci rozvad če RHS2. Rozvad č bude
umíst n vedle stávajícího rozvad če RHS a p evezme n které obvody, které jsou v současnou chvíli jišt ny
v RHS. Z rozvad če se nebudou instalovat žádné nové výstupní kabeláže, pouze dojde k rozd lení stávající
kabeláže vedoucí z RHS p es R-008 (9x jednofázový vývod a 1x t ífázový vývod) mezi rozvad č RHS a
RHS2. Napájení rozvad če RHS je nezálohované, zde tedy zůstanou p ipojena za ízení s vysokým odb rem
– veškeré stmívače halogenových reflektorů. Napájení rozvad če RHS2 bude zálohované a budou z n j
napájeny veškeré LED reflektory (výjimku tvo í reflektory na lávce) a zejména LED reflektory pro osv tlení
sálu a pracovní osv tlení. Stejn tak bude napájen také DMX splitter. Pro napájení rozvad če RHS2 bude
instalovaný nový napájecí kabel z hlavní rozvodny, který bude p ipojen na obvod zálohovaný agregátem.
Instalace pro audio a video
Součástí technického ešení je také instalace kabeláže pro ozvučení a video. Instalace audio spočívá v
instalaci kabeláže k reproboxům, které budou zav šeny na truss konstrukci. Provedení reproboxů bude
pasivní, instalován bude reproduktorový kabel 2x4mm2, a to pro levý a pravý kanál. Jako rezerva pro možné
budoucí využití bude instalován i vývod pro centrální reprobox. Kabeláže budou vedeny ze stávajícího audio
racku umíst ného za podiem trasou nad stropem. Instalace video spočívá v instalaci HDMI kabeláže pro
p ipojení k projektoru. Pozice projektoru se p edpokládá na lávce. HDMI kabeláž bude v provedení
s integrovaným zesilovačem a z ízena budou 2 p ípojná místa – pozice zvuka e a p ed první adou diváků
(bude uschováno pod elevací)
Provedení elektroinstalace
Silnoproudá instalace bude provedena s využitím stávající kabeláže vedené z rozvad če RHS p es
rozvodnici R-008 do prostoru nad stropem studia. Zde bude kabeláž napojena a prodloužena do nových
umíst ní. Provedení instalace bude p evážn lan nými flexibilními kabely černé barvy, s ohledem na jejich
instalaci na černou truss konstrukci. Kabeláže, které nejsou vedeny po truss konstrukci budou v provedení s
pevným jádrem. Pro napájení rozvad če RHS2 bude instalován kabel z hlavní rozvodny, o prů ezu min.
5x6mm2. Napájení obvodů na lávce bude ešeno ze stávající rozvodnice (napájení stmívače pro
halogenové reflektory a napájení LED svítidel). Kabeláž ze stmívače k jednotlivým halogenovým reflektorům
bude vedena stín nými kabely. V tšina obvodů bude ukončena zásuvkou. V prostoru nad stropem bude
kabeláž vedena v kabelových chráničkách, po truss konstrukci po povrchu. Slaboproudá instalace bude
provedena datovými kabely a kabely pro p enos protokolu DMX512. Kabeláž bude vedena za obkladem, v
prostoru pod elevací v pevných trubkách, nad stropem ve flexibilních chráničkách, p ípadn v instalačních
lištách. Do prostoru režie bude využito stávajícího kabelového kanálu. Ovládací DMX kabeláž bude
ukončena konektory 5pin.
4 NAPÁJENÍ
Napájení celé technologie bude provedeno z rozvad če RHS a RHS2, a to prost ednictvím stávajících
kabelů vedených ke svítidlům pro osv tlení sálu p es rozvodnici R-008.
P íkon instalovaných svítidel:
Za ízení množství p íkon celkem
Osv tlení sálu 10ks 150W - 1 500W
Profilový reflektor 3ks 136W - 408W
LED reflektor 7 barev 10ks 110W - 1 110W
RGBW LED baterie 4ks 310W - 1 240W
Reflektor GHR1000 4ks 1 000W - 4 000W
Reflektor PAR56 8ks 500W - 4 000W
Celkem 12 258W
8 PATENTOVÉ A LICENČNÍ NÁROKY
Nejsou definovány žádné patentové ani licenční požadavky.
9 ENERGETICKÁ BILANCE
10 ODPADNÍ LÁTKY
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Veškeré odpady vzniklé p i montáži provozních za ízení a látkového vybavení budou zlikvidovány dle
platných právních p edpisů ČR.
11 POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÉ EŠENÍ
Kabelové trasy vedené lištami po povrchu budou opat eny nát rem adekvátní barvy dle dotčeného povrchu.
12 BEZPEČNOST PRÁCE OBSLUHY A ÚDRŽBY
Omezení možnosti úrazu od elektrických za ízení je dáno respektováním ČSN 33 3210, ČSN 33 2420 a
dalších souvisejících norem p i ešení prostorů a technických vybavení elektro-za ízení (zachování
bezpečných ší ek průchodů kolem za ízení, způsoby ochrany a jišt ní, apod.). Vstupy do nebezpečných
prostorů s elektrickým za ízením (tj. rozvodny, trafokobky, kabelové prostory) nesmí být p ístupny
nepovolaným osobám a musí být vybaveny p íslušnými bezp. tabulkami dle ČSN ISO 3864.Ochrana p ed
nebezpečným dotykovým nap tím u el. za ízení bude ešena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41
ed. 2.
Za bezpečnost práce a technických za ízení u tuzemských za ízení bude odpovídat výrobce za ízení, který
musí v dokumentaci k dodávanému za ízení uvést způsob obsluhy, údržby a provád ní oprav, vlivy a
okolnosti, které by mohly nep ízniv ovlivnit bezpečnost práce a technických za ízení. U dováženého
za ízení bude za bezpečnost práce a technických za ízení odpovídat dovozce a objednatel, který musí
požadavky na bezpečnost práce a technických za ízení podle platných p edpisů a norem uvést do obchodní
smlouvy. Obsluhu a údržbu za ízení popsaných v této technické zpráv smí provád t pouze osoby
zaškolené a seznámené s funkcí a provozem t chto za ízení. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
popisují vyhlášky (vždy v platném zn ní) ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajišt ní bezpečnosti práce a technických za ízení, ve zn ní vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 sb.,
vyhl č. 352/2000 a vyhl. 192/2005. Za ízení podléhají pravidelným revizím dle platné normy ČSN 33 1500/Z3
p íloha 2 v periodicit 2 roky.
13 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Není součástí této dokumentace.
14 POŽADAVKY NA MONTÁŽ
Montáž p edm tů popsaného v této technické zpráv bude provedena specializovanou společností. Investor
musí zajistit p ístup specializované společnosti na staveništ dle harmonogramu výstavby a napojení na
pot ebné sít energií.
15 POŽÁRNÍ OCHRANA
16 CHARAKTERISTIKA PROVOZU A PROST EDÍ
Není součástí této dokumentace.
17 POŽADAVKY NA JINÉ TECHNOLOGIE
18 ROZHRANÍ DODÁVEK
Dodávka elektroinstalace obsahuje prvky a montáže uvedené v této technické zpráv a technické specifikaci
(výkazu vým r). Ostatní dodávky jsou součástí dalších provozních souborů.
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P ÍLOHA Č. 2 - CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

ČRo České Budějo i e - Os ětle í
Hude ího studia

Číslo
položk

Mě a:

Název a popis položk

PS.
01

OSVĚTLENÍ

1.

01 S ítidlo hla

Refere č í výro ek

ího os ětle í

Profesio ál í ploš ý reflektor s LED světel ý
zdroje , příko
W,
K, světel ý výko
l / , říze í
protokole DMX
, .ka ál - intenzita, 2.
ka ál - stro o, . ka ál deaktivovatel ý,
před astave ý h presetů, fu k e pra ov ího
svítidla - při apáje í a epříto osti řídí ího
sig álu se rozsvítí do astave ého presetu,
roz ěr
, váha , kg

1.

1.

LED profilo ý reflektor - 7- are
03 s sté

04 LED reflektor - 7- are

ý s sté

Jednotk. cena

Celková e a

bez DPH

bez DPH

ks

9

15 490,00

139 410,00

ks

4

68 100,00

272 400,00

ks

2

58 900,00

117 800,00

ks

8

39 890,00

319 120,00

Artlighting Asterion II
jed á se o refere č í
výro ek, lze
a íd out výro ek
splňují í výko ost í
a roz ěrové
parametry
uvede ého

ý

Lu eo ® Re el . W LED e itters, í há í
arev ý h odstí ů po o í arev red , gree ,
blue, cyan, amber, indigo, white - věr ější
podá í arev , fu k e red shift přizpůso í
světel ý paprsek ostat í haloge ový
svítidlů , říze í DMX
, velký grafi ký LCD pro
ovládá í, ukládá í vlast í h pa ětí, ož ost
říze í ví e světel prostřed i tví li ovol ého z
i h ez použití pultu, astave í teplot ílého
odu, astave í hová í při výpadku sig álu,
DMX ódů, DMX ka álů, a . příko
W,
váha , kg, optika zoo
- °

1.

M ož
ství

Artlighting WL-150
DIM
jed á se o refere č í
výro ek, lze
a íd out výro ek
splňují í výko ost í
a roz ěrové
parametry
uvede ého

02 S é i ká RGBW LED aterie

Profesio ál í s é i ký RGBW LED reflektor pro
ploš é asví e í s é s ož ostí li ovol é
z ě
arv prostřed i tví řídí ího protokolu.
Příko
W, světel ý výko
lx/2m,
diverge e °
°, volitel á teplota
hro atič osti
K- 4400KK, volitel á
frekvence 400-800Hz, říze í sig ále
DMX
, volitel ě ezdrátový pře ost sig álu a
síťová ko ektivita s říze í ArtNet a sACN,
funkce worklight - pra ov í osvětle í, DMX
ód včet ě Studio ode, sta d alo e ode,
ož ost ulože í -ti li ovol ý h pa ětí,
roz ěr
, váha , kg

Jednotka

Kč

ETC Source Four LED
Series 2 Lustr 15- °
jed á se o refere č í
výro ek, lze
a íd out výro ek
splňují í výko ost í
a roz ěrové
parametry
uvede ého
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Lu eo ® Re el . W LED e itters, í há í
arev ý h odstí ů po o í arev věr ější
podá í arev , fu k e red shift přizpůso í
světel ý paprsek ostat í haloge ový
svítidlů , pri ár í diverge e °, součástí je
jed a čočka s diverge í dle vý ěru: úzká
li eár í °, °, °, °, °; kruhová °, °,
°, °, ovál á ° °, ° , ° °, říze í
DMX
, příko
a .
W, velký grafi ký LCD
pro ovládá í, ukládá í vlast í h pa ětí,
ož ost říze í ví e světel prostřed i tví
li ovol ého z i h ez použití pultu, astave í
teplot ílého odu, astave í hová í při
výpadku sig álu, DMX ódů, DMX ka álů

1.

05 O láda í pult s é i kého os ětle í

ks

1

59 800,00

ks

1

890,00

890,00

ks

8

700,00

5 600,00

08 O láda í pa el MS

ks

1

12 500,00

12 500,00

09 O láda í panel MS2

ks

1

780,00

780,00

10 O láda í pa el MS

ks

1

520,00

520,00

11 O láda í pa el MS

ks

1

520,00

520,00

12 DMX splitter

ks

1

9 500,00

9 500,00

ks

1

15 500,00

15 500,00

ks

1

13 800,00

13 800,00

ovláda í pult osvětle í, výstup DMX
- 1 port,
'' ultitou h displa , ko figurovatel á
fader , ko figurovatel ý h softke s,
ovláda í h pote io etrů, zaříze í
ví eka álový h , až
su asterů e o
sekve í,
ues v ue listu, k ihov a efektů,
k ihov a perso alit zaříze í, olor pi ker,
arev é podsví e í kláves, USB port, GB
inter í pa ěť pro ukládá í dat, roz ěr
274 x 64mm, hmotnost 3,13kg

1.

06 přípoj ý ka el pultu
přípoj ý ka el DMX
su hý zip

1.

ETC Desire D60 Lustr
jed á se o refere č í
výro ek, lze
a íd out výro ek
splňují í výko ost í
a roz ěrové
parametry
uvede ého

,

, ko ektor

59 800,00

ETC ColorSource 20
jed á se o refere č í
výro ek, lze
a íd out výro ek
splňují í výko ost í
a roz ěrové
parametry
uvede ého

pi .,

07 difuser pro LED reflektor
přídav ý difuser pro LED reflektor položka
přes ý úhel ude spe ifiková při realiza i

1.

Progra ovatel ý dot kový ovladač, výstup
DMX
pl ý protokol, progra ová í po o í
USB portu, ulože í pev ý h s é ks
a k,
elke
pa ětí, olor paleta - í há í arev,
roz ěr

1.

ovládá í -ti s é ulože ý h v ovláda í
pa elu,
e ha i ký spí ač i pulz í, desig
Ta go, arva ude urče a při realiza i

1.

ovládá í s é ulože ý h v ovláda ím panelu,
e ha i ký spí ač i pulz í, desig Ta go,
arva ude urče a při realiza i

1.

ovládá í s é ulože ý h v ovláda í pa elu,
e ha i ký spí ač i pulz í, desig Ta go,
arva ude urče a při realiza i

1.

roz očovač sig álu DMX
, vstup, Thru,
opti k odděle ý výstup, ko ektor XLR ,
RDM

1.

13 DMX merger
DMX merger, 2x DMX vstup, 1x DMX výstup, U,
19''

1.

14 St í ač

kW

závěs ý st ívač
kW, výstup a svorkov i i,
říze í DMX
, astave í adres DIP
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přepí ače

1.

15 konstrukce truss - 2,5m

ks

6

7 890,00

47 340,00

ks

2

6 513,00

13 026,00

ks

2

5 480,00

10 960,00

ks

2

4 445,00

8 890,00

ks

1

12 495,00

12 495,00

°

ks

4

5 310,00

21 240,00

21 konstrukce truss - roh 9 °

ks

2

4 996,00

9 992,00

22 konstrukce truss - T kus

ks

2

7 335,00

14 670,00

23 konstrukce truss - zá ěs ý pr ek

ks

4

2 775,00

11 100,00

24 Za ěše í ko struk e

kpl

1

29 500,00

29 500,00

25 Pojistné la ko s kara i ou

ks

32

179,00

5 728,00

26 Pojist é la ko s kara i ou

ks

4

189,00

756,00

27 Držák reflektoru

ks

30

135,00

4 050,00

ks

6

1 990,00

11 940,00

hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, délka ,

1.

16 konstrukce truss - 2m
hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr trubky 50mm,
spojová í čep , čer á arva, délka

1.

17 konstrukce truss - 1,5m
hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, délka ,

1.

18 konstrukce truss - 1m
hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, délka

1.

19 konstrukce truss - 2,05m
hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, délka ,

1.

20 konstrukce truss - roh

hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, roh °

1.

hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, roh °

1.

hli íková truss ko struk e QUATRO, rozteč
tru ek
v ější, prů ěr tru k
,
spojová í čep , čer á arva, T kus

1.

Závěs ý prvek pro o táž ko struk e. Sestává z
os ého profilu, dvoji e ertifikova ý h la p
pro u h e í ko struk e a ertifiková ého
závěs ého oka pro zavěše í

1.

Sestává ze ks závěsů ko struk e. Každý závěs
se akldá ze zakázkového držáku i stlova ého
kole
eto ového vaz íku stropu se zavěs ý
ude spuště ý pod strope ,
jed opra e ého váza ího řetezu tříd
prů ěru
a přísluš ého spojova ího
ateriálu

1.

pojist é la ko s oč i e i a kara i ou, délka
50cm

1.

pojist é la ko s oč i e i a kara i ou, délka
100cm

1.

držák reflektoru pro horizo tál í ko struk í

1.

28 Držák reflektoru
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sestava držáků s klou ový ra e e pro
i stala i a zá radlí
Pro stávají í reflektor GHR
a profilové
reflektor a lávce

29 propojo a í ka el po er o

ks

15

450,00

6 750,00

1.

30 Přípoj é

ks

3

350,00

1 050,00

1.

31 Roz aděč RHS2

ks

3

6 120,00

18 360,00

32 Úpra a roz aděče R-008/S

kpl

1

2 300,00

2 300,00

33 Dopl ě í jiště í pro roz aděč RHS

kpl

1

1 500,00

1 500,00

34 Zá ěs pro s ítidlo hla

ks

3

450,00

1 350,00

kpl

1

8 000,00

8 000,00

m

275

28,00

7 700,00

m

50

19,00

950,00

m

40

35,00

1 400,00

m

25

75,00

1 875,00

m

340

35,00

11 900,00

m

100

12,00

1 200,00

m

100

62,00

6 200,00

ks

1

1 500,00

1 500,00

1.

propojova í ka el
powercon, 3m

Přípoj é

,

s ko ektor

ísto DMX
ísto DMX

, ko ektor XLR pi

Rozvod i e plastová
odulů, ástě é
provede í, eprůhled é dveře, hlav í v pí ač.
výstup í o vod se sa ostat ý
ko i ova ý jističe a produový
hrá iče

1.

úprava stávají í rozvod i e pro ové apáje í
okruhy

1.

Dopl ě í jiště í C A/ do rozvaděče
dieselagregátu. Včet ě i stala e.

1.

ího os ětle í

fi í la kový závěs pro o táž svítidel hlav ího
osvětle í i o truss ko struk i

1.

35 De o táže

De o táž stávají ího zaříze í.
- de o táž ks svítidel osvětle í sálu
- de o táž stávají í h s é i ký h reflektorů a
st ívače
Svítidla osvětle í sálu udou zlikvidová a dle
plat ý h předpisů.
S é i ké reflektor a st ívače udou us hová
k další u použití

1.

36 Ka el i stalač í silo ý
ka el silový

1.

,

J la ě ý, čer ý

37 Ka el i stalač í silo ý
ka el silový

,

J

1.

38 Ka el i stalač í silo ý

1.

39 Ka el i stalač í silo ý

ka el silový

,

ka el silový

1.

J la ě ý, stí ě ý

J

40 Kabel DMX512
ka el pro pře os sig álu DMX
120ohm

1.

41 Ka el dato ý

1.

42 Ka el reproduktoro ý

, i peda e

kabel datový stí ě ý at. e
repro ka el, průřez
síle ,
v každé

1.

²,
vodiči

pra e ů o

43 Kabel HDMI
HDMI ka el s i tegrova ý

zesilovače
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1.

44 Kabel HDMI

ks

1

1 950,00

1 950,00

kpl

1

5 500,00

5 500,00

ks

23

200,00

4 600,00

ks

31

232,00

7 192,00

ks

27

245,00

6 615,00

kpl

1

8 000,00

8 000,00

50 Instalace zaříze í

kpl

1

48 900,00

48 900,00

51 I stala e zaříze í

kpl

1

35 000,00

35 000,00

52 I stala e zaříze í

kpl

1

25 200,00

25 200,00

Prů od ě te h i ká doku e ta e
doku e ta e skuteč ého sta u,
53 á od atd.

kpl

1

5 000,00

5 000,00

54 Revize

kpl

1

5 000,00

5 000,00

den

8

500,00

4 000,00

HDMI ka el s i tegrova ý

zesilovače

1.

45 Elektroi stalač í úlož ý

1.

46 Zásu ka

ateriál

i stalač í lišt , tru k , hrá ičk

V

zásuvka jed o áso á, i stala e a povr h,
včet ě i stalač í kra i e pro pa elovou o táž,
arva dle ísta o táže

1.

47 Konektory
ko ektor pro pře os sig álu DMX
5pin, vidlice

1.

48 Konektory
ko ektor pro pře os sig álu DMX
pi , zásuvka

1.

49 Dro

ý i stalač í

Ostat í dro
euvede ý

1.

, ka elový,

ý i stalač í

, ka elový,

ateriál

ateriál ji de

I stala e ka eláže sil oproudu a sla oproudu
včet ě ka elový h tras, i stala e zásuvek a
ko ektorů, ko plet í zapoje í. Včet ě
doprav ého a u tová í.

1.

I stala e ovláda í skří ě, reflektorů, zapoje í a
progra ová í. Včet ě doprav ého a u tová í.

1.

I stala e truss k struk e včet ě po o ého
ateriálu

1.

Dodávka průvod ě te h i ké doku e ta e v
počtu paré.

1.

v pra ová í revize elektro a provede ou
elektroinstalaci

1.

55 Leše í
Pro áje
8m

leše í pojízd ého s pra ov í výškou

Cena celkem bez DPH:
Sazba DPH v %
Výše DPH v Kč
Ce a elke v Kč včet ě DPH

1 398 819,00
21
293 751,99
1 692 570,99
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P ÍLOHA Č. 3 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ
Český rozhlas
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro v cná jednání
Zden k Rozina, energetik
tel.: +420 739 539 450
e-mail: zdenek.rozina@rozhlas.cz
(dále jen jako „p ebírající“)
a
Art Lighting Production, s.r.o.
IČ 25569627, DIČ CZ25569627
zástupce pro v cná jednání
Richard Tlaskal, jednatel společnosti
tel.: +420 603 585 673
e-mail: tlaskal@artlighting.cz
(dále jen jako „p edávající“)
I.
1. Smluvní strany uvádí, že na základ smlouvy o dílo ze dne ………………… odevzdal níže
uvedeného dne p edávající (jako zhotovitel) p ebírajícímu (jako objednateli) následující dílo:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II.
1. P ebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalit .
2. Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu
odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily
převzetí, rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité
okolnosti:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
V M sto dne DD. MM. RRRR

V M sto dne DD.MM.RRRR

Za p ebírajícího

Za p edávajícího
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P ÍLOHA Č. 4 - PODMÍNKY PROVÁD NÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P I PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich
poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou p ílohou smlouvy,
na základ které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zam stnanců a
dalších osob v objektech ČRo nebo životní prost edí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly
dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech
ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování t chto zásad svými poddodavateli.
4. Odpov dní zam stnanci ČRo jsou oprávn ni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti
uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo t mito podmínkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strp t.
II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO
1. Odpov dný zástupce externí osoby je povinen p edat na výzvu ČRo seznam osob, které
budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a p edem hlásit p ípadné zm ny t chto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené t mito podmínkami vůči zam stnancům externí osoby, je
externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zam stnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany
ŽP a interními p edpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny p ijmout opat ení k
prevenci rizik ve vztahu k vlastním zam stnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních
útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpov dných osob nap . pracovník recepce, vrátný,
zam stnanci odd lení podpůrných služeb (dále jen jako „odpov dný zam stnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními p edpisy a riziky BOZP a PO prost ednictvím
školení provedeného odpov dným zam stnancem ČRo a za tímto účelem vyslat
odpov dného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zam stnance externí osoby
včetn poddodavatelů. Zárove se odpov dný zástupce externí osoby seznámí se zn ním
tzv. „Dohody o pln ní úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým
podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpov dný za dodržování p edpisů BOZP a PO ze
strany externí osoby, pokud není písemn stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zam stnanců včetn
svých poddodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:

33 / 40

a) seznámit se s riziky, jež mohou p i jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést
bezpečnostní opat ení k eliminaci t chto rizik a písemn o tom informovat odpov dného
zam stnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí
osoba není oprávn na zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech
zam stnanců externí osoby včetn poddodavatelů, kte í budou pracovat v objektech ČRo.
Externí osoba je povinna na vyžádání odpov dného zam stnance p edložit doklad o
provedení školení dle p edchozí v ty,
b) zajistit, aby jejich zam stnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich
činnosti,
c) zajistit označení svých zam stnanců na pracovních či ochranných od vech tak, aby bylo
z ejmé, že se jedná o externí osoby,
d) dbát pokynů p íslušného odpov dného zam stnance a jím stanovených bezpečnostních
opat ení a poskytovat mu pot ebnou součinnost,
e) upozornit p íslušného zam stnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti provád ny, na
všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného
stavu technických za ízení,
f) oznámit okamžit odpov dnému zam stnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit
životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických za ízení. V
takovém p ípad je externí osoba povinna ihned p erušit práci a podle možnosti upozornit
všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
g) zajistit, aby stroje, za ízení, ná adí používané externí osobou nebyla používána v rozporu
s bezpečnostními p edpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
h) zam stnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na p ítomnost alkoholu či
jiných návykových látek provád nými odpov dným zam stnancem ČRo,
i)

v p ípad mimo ádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba
povinna uposlechnout p íkazu odpov dného zam stnance ČRo,

j)

trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetn
prostorů p ed elektrickými rozvad či,

vymezených

k) zajistit, aby zam stnanci externí osoby používali ochranné pracovní prost edky a ochranné
za ízení strojů zabra ujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
l)

zajistit, aby činnosti provád né externí osobou byly provád ny v souladu se zásadami
BOZP a PO a všemi obecn závaznými právními p edpisy platnými pro činnosti, které
externí osoby provád jí,

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly p íčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení
života nebo škody na majetku,
n) dodržovat zákaz kou ení v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
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o) dbát na to, aby všechny v cné prost edky PO a požárn bezpečnostní za ízení byly
neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a p ístupné a
v p ípad jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpov dnému zam stnanci,
p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodlen maximáln do 24 hodin od vzniku
pracovního úrazu informovat o okolnostech, p íčinách a následcích pracovního úrazu
odpov dného zam stnance ČRo a společn p ijmout opat ení proti opakování pracovních
úrazů,
III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP
1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecn závazných právních
p edpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. P ípadné sankce
uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese
externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními p edpisy,
b) nakládat p i svých činnostech s chemickými látkami a p ípravky v souladu s platnými
právními p edpisy a v p ípad manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví
osob či majetek, to oznámit odpov dnému zam stnanci ČRo,
c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zele ,
d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních p edpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na p edaném míst výkonu jejich činnosti na vlastní náklady
udržovat po ádek a čistotu, jakož i průb žn na vlastní náklady odstra ovat odpady a
nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provád ní prací nejpozd ji v den stanovený ve
smlouv a není-li tento den ve smlouv stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce p edány.
Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávn n místo provád ní prací vyklidit sám na náklady
externí osoby.
IV. Ostatní ustanovení
1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas
generální editel, nebo jeho pov ený zástupce.
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P ÍLOHA Č. 5 – KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY ZHOTOVITELE
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