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Informace k žádosti o zápis do seznamu povinných 
dodavatelů v rámci programu doplňkových 

protihlukových opatření  
 

 
Letiště Praha, a.s. realizuje Program doplňkových protihlukových opatření (dále jen „Program 
ventilace“), jehož předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním 
tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti 
přímého větrání (dále jen „Opatření“).  
Programu ventilace bude vyhlašován v ročních výzvách, v rámci kterých bude možné podat 
žádost o příspěvek. Příspěvek je výhradně pro stavby určené k trvalému bydlení nacházející se 
v hlukově dlouhodobě nejzatíženější oblasti ochranného hlukového pásma, jmenovitě Městská 
část Praha - Přední Kopanina a obce Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz. 

 
 
Seznam povinných dodavatelů (dále jen „Seznam“) bude spravovaný Letištěm Praha, a.s. a bude 
obsahovat realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro realizaci opatření 
podporovaného z Programu ventilace. Seznam je povinný pouze pro žadatele, kteří požádají o 
příspěvek v rámci vyhlašovaných výzev pro rodinné domy a byty. Požadavky kladené na dodavatele 
mají zajistit minimální standart kvality služeb. 
 
Smyslem Seznamu v žádném případě není zvýhodňovat některé konkrétní firmy ani žádné konkrétní 
výrobky a technologie. Mají za cíl žadatelům o příspěvek zaručovat určitou míru kvality a jakosti. 
Žadatel, který si vybere konkrétního dodavatele z uvedeného Seznamu, bude mít alespoň částečnou 
jistotu, že se jedná o kvalitní výrobek/technologii splňující technické podmínky a kritéria Programu 
ventilace (viz příloha  - technické podmínky nebo čl. 7 v Pravidlech programu pro rodinné domy a byty). 
 
 
Základní podmínkou je splnění základních kritérií pro zápis do Seznamu.  

 Registrovaní dodavatelé budou mít přímou zkušenost s instalací systémů nuceného větrání 
se zpětným získáváním tepla  

 Registrovat se mohou fyzické (OSVČ) i právnické osoby. 

 Základní podmínkou je splnění zákonných požadavků pro vykonávání činnosti 

Žadatel o zápis musí dále prokázat: 

 Beztrestnost – výpis z rejstříku trestů u FO a PO, v případě, je-li dodavatelem PO doloží výpis 
osoba ve vazbě na tuto PO. 

 Bezdlužnost – čestné prohlášení. 

 Žadatel svou profesní způsobilost předložením 

a) Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) 

b) Živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu realizace 

Opatření. V tomto konkrétním případě dodavatel předloží zejména oprávnění k 

podnikání pro níže uvedené živnosti: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Vodoinstalatérství, topenářství 
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 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

 Odbornou způsobilost v příslušném oboru – certifikáty o zaškolení, osvědčení, retenční projekty 
- řádné plnění stavebních prací obdobného charakteru za posledních 3 roky minimálně 3 
referenční projekty s obdobným předmětem plnění a s finančním rozsahem min. 120 tis. Kč bez 
DPH. 
 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob je možné. Účastník je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit: 
- doklady prokazující splnění části profesní způsobilosti jinou osobou, tj. výpis z obchodního rejstříku 

či výpisu z jiné obdobné evidence (postačí prostá kopie výpisu prokazujícího kvalifikaci nejpozději 

v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky); 

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;  

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění realizace 

opatření, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele  

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Programu ventilace pro rodinné domy a 
byty https://www.prg.aero/program-ventilace 
Nebo na níže uvedeném telefonním čísle a emailu: 
 
Ilona Emmerová 
tel: +420 220 111 158 
e-mail: ventilace@prg.aero 
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