
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1717/2/0013 ze dne 29. 6. 2017

smluvní strany

1) VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p., IČO: 24272523, se sídlem, Mladoboleslavská 944, 
Kbely, 197 00 Praha 9, zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 75859, zastoupený Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku (dále
„Objednatel')

a

2) ALES, s.r.o., IČO: 48208388, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
zapsaná
ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262972, 
zastoupená RNDr. Karolom Filakovským, jednatelem (dále „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany" a jednotlivě jako „Strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Dne 29. 6. 2017 Strany uzavřely smlouvu o dílo, č. objednatele 1717/2/0013 (dále „Smlouva"), 
na základě které provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektů 
zástavby, vybudování Development and Testing Centre (DTC) a provedení modernizace dále 
specifikovaných částí vojenského Air Traffic Management systému LETVIS 99B-M4 dle 
Technické specifikace díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále „dílo");

B. Strany si přejí rozšířit rozsah díla a upravit některá ustanovení Smlouvy;

Nyní proto, Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující dodatek ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek")

1. Předmět Dodatku

1.1. Rozsah díla se rozšiřuje o nové milníky projektu (dílčí plnění) a to tak, že do čl. II odst. 3 
Smlouvy se se přidává nově písmeno f) a g), které zní následovně:



a v důsledku toho se o tyto částky zvyšuje celková cena díla, která nově činí 40 755 455,- 
Kč bez DPH. V důsledku změny rozsahu díla se také mění termín dokončení díla uvedený 
v čl. II odst. 1, který se tímto prodlužuje do 30. 8. 2019.

1.2. S ohledem na to, že pro provedení Milníku č. 2 dle čl. II odst. 3 smlouvy je potřebná 
součinnost Objednatele, Strany se dohodly, že se termín plnění tohoto milníku prodlužuje do 
30. 8. 2019.

1.3. S ohledem na to, že pro provedení Milníku č. 7 je potřebná součinnost Objednatele, 
Objednatel se zavázal, že do termínu 28. 2. 2019 poskytne přesnou specifikaci workflow pro 
EFS.

1.4. Odst. 1 článku XII (Záruční podmínky a vady díla) se mění a nově zní následovně:

„1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 
2018,

měsíců od 30. 11.

a to zejména na to, že provedené a dodané dílo je bez vad, dokumenty a schémata jsou 
zaznamenány bezchybně a výše uvedený předmět plnění lze používat v souladu s účelem 
této smlouvy."

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčena, zůstavují i nadále platná a účinná.

2.2. Tato Dodatek je vyhotoven v písemné formě ve dvou (2) stejnopisech. Každá Strana obdrží 
jeden stejnopis Dodatku.

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku 
v registru Smluv s tím, že Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.

V Praze dne v/g . listopadu 2018 V Praze dne 30 . listopadu 2018
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