Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020
(dále jen „Pravidla“).

Základní informace a změny v Pravidlech
„Letiště 2020“
Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl stanoven do 1. června 2020.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám.
Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním
Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:


Úřad pro civilní letectví bude posuzovat účelnost a potřebnost pořízení
prostředků/zařízení odpovídající provozu letiště žadatele pro všechny kategorie
uvedené v článku 2.3 Pravidel na základě dokumentů, které je žadatel povinen
předložit na ÚCL v definovaném rozsahu. Část dokumentů, a to s ohledem na obsah
citlivých údajů, nebude již požadována jako součást žádosti, a při posuzování
účelnosti a potřebnosti bude využito vydané stanovisko ÚCL, které bude nedílnou
součástí žádosti.



Žadatel je povinen doložit stanovení výše nákladů na akci v návaznosti na principy
hospodárnosti, účelnosti a efektivity (3E), tj. formou předložené nabídky/nabídek,
výsledky z průzkumu trhu apod., nikoliv odhadem;



Žadatel/příjemce je povinen postupovat při výběru zhotovitele/dodavatele nejen
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ale u zadávání podlimitních sektorových
veřejných zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu a u zjednodušeného
podlimitního řízení v souladu s písmeny i), j), k) a l) článku 5 Pravidel, tj. nad rámec
zákona ZZVZ;

Na závěr upozorňujeme, že žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se
sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na
kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl
počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.
Provozovatel letiště, který nemá vlastnické právo k danému letišti, je povinen prokázat, na
jakém právním základě provozuje letiště.

