
Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb č. 1710400008

„LRNS - Letecká pozemní radionavigační a komunikační zařízení - opravy
a údržba“

Smluvní strany
1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných

sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu:
kontaktní osoba:
adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 7214 Čáslav:

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 7214:
VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice

zástupce objednatele ěště nad Oslavou

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 2427:
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad
Oslavou

zástupce objednatel

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 8407:
VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely

zástupce objednatel
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adresa pro doručování korespondence pro VÚ 2436:
VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, 530 02 Pardubice

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 6950 Stará Boleslav:

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 6950:
VÚ 6950 Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

zástupce objednatele

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 8660:
VÚ 8660 Vyškov, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

adresa pro doručování korespondence pro VZ 5512:
VZ 5512 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

zástupce objednatele ve věcech finančních:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupena: ředitelem státního podniku
IČO:
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu:

zástupce poskytovatele ve věcech smluvních:

zástupce poskytovatele ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
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Mladoboleslavská 944, Kbely 
197 00 Praha 9 

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 
 
se v souladu s čl. 12 odst. 12 smlouvy o poskytování služeb č. 1710400008 „LRNS - Letecká pozemní 
radionavigační a komunikační zařízení - opravy a údržba“ ze dne 31. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

Čl. 1 
Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je získání schopností označit body OM a MM při přistávacím manévru letadel 
na letištích Armády České republiky (dále jen „AČR“), a to v souladu se závěry dohadovacího řízení  
u Odboru dohledu nad akvizicemi Sekce dozoru a kontroly MO. Vzhledem k tomu, že smlouva byla 
uzavřena v rámci vertikální spolupráce dle ust. § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozšíření předmětu smlouvy nelze považovat 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 zákona. 
 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je úprava identifikačních údajů v záhlaví smlouvy, změny v čl. 2 až čl. 8 
smlouvy, čl. 10 smlouvy, čl. 12 smlouvy, příloze č. 1 (Ceník servisních oprav LPZ) smlouvy  
a příloze č. 6 (Katalogizační doložka) smlouvy. 

Čl. 3 
Změny a doplňky 

S účinnosti ode dne zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému registru smluv se smlouva 
mění a doplňuje takto: 
1. Identifikační údaje smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je uvedeno 

v záhlaví tohoto dodatku. 

2. Znění textu čl. 2 odst. 1 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„c) závazek poskytovatele provést zaškolení osob určených objednatelem v případě, kdy dojde 

ke změnám v provozu, údržbě apod. LPZ v důsledku provedení dílčího plnění dle čl. 2 odst. 
1 písm. a) a b) smlouvy, přičemž cena zaškolení je zahrnuta v celkové ceně za poskytované 
plnění dle čl. 3 odst. 1 smlouvy (dále jen „zaškolení“);“ 

3. Znění textu čl. 2 odst. 1 smlouvy se doplňuje o písm. d) v následujícím znění: 
 „d) závazek poskytovatele dodat objednateli nejpozději do 15. října 2020 náhradní díly k VKV 

rádiovým polohovým návěstidlům NORMARC 7050D, které jsou určeny k označení bodů 
OM a MM při přistávacím manévru letadel na letištích AČR, tj. 4 ks Transmitter TX 1373 A, 
4 ks Monitor MO 1374 A a 4 ks Power Supply PS 1546 A (dále jen „zboží“).“ 

4. Znění textu čl. 2 odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně: 
„Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb prostřednictvím postupných dílčích plnění na 
základě požadavkových listů, které bude poskytovateli zasílat zástupce objednatele ve věcech 
technických v souladu s čl. 5 odst. 1 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“). Dílčím plněním se rozumí 
i dodání zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy do Vojenského zařízení 551210 Štěpánov, ul. 
Nádražní, 783 13 Štěpánov.“ 

5. Název čl. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním „Cena za poskytované služby a dodané 
zboží“. 

6. Znění textu čl. 3 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
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 „Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za poskytované služby a dodané zboží do výše celkového finančního 
limitu, který činí: 

18 329 488,60 Kč bez DPH 
(slovy: osmnáctmilionůtřistadvacetdevěttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých 60 haléřů) 

(dále jen „celkový finanční limit bez DPH“) 
Sazba DPH ve výši 21 % činí 3 849 192,60 Kč 

(slovy: třimilionyosmsetčtyřicetdevěttisícstodevadesátdevětdvě korun českých 60 haléřů) 

22 178 681,20 Kč včetně DPH 
(slovy: dvacetdvamilionystosedmdesátosmtisícšestsetosmdesátjedna korun českých 20 haléřů) 

(dále jen „celkový finanční limit s DPH“) 

Z toho za období:  

Období Celkový finanční limit bez 
DPH v Kč 

Celkový finanční limit 
s DPH v Kč 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2 644 628,10 3 200 000,00 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2 644 628,10 3 200 000,00 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2 644 628,10 3 200 000,00 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 5 106 348,10 6 178 681,20 

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 2 644 628,10 3 200 000,00 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 2 644 628,10 3 200 000,00 

7. Znění textu čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy se doplňuje následovně: 
 „- Vojenské zařízení 551210 Štěpánov,“ 

8. Název čl. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním „Podmínky poskytování služeb a dodaní 
zboží“. 

9. Znění textu čl. 5 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Za stranu objednatele je oprávněn požadovat dílčí plnění (s výjimkou dílčího plnění dle čl. 2 
odst. 1 písm. d) smlouvy) zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy, 
a to vždy pro příslušné místo plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“) za 
podmínek uvedených ve smlouvě a zasílat poskytovateli požadavkové listy podle vzoru uvedeného 
v příloze č. 3 „Požadavkový list“ této smlouvy (dále jen „požadavkový list“) na adresu: 
servis.lrns@vtusp.cz a zástupci poskytovatele ve věcech smluvních a technických uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.“ 

10. Znění textu čl. 5 odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 „Poskytovatel se zavazuje provádět jednotlivá dílčí plnění na základě očíslovaných požadavkových 

listů v termínu a v místě uvedeném v příslušném požadavkovém listu (vyjma dílčího plnění dle čl. 2 
odst. 1 písm. d) smlouvy), který bude podepsán zástupcem objednatele a potvrzen poskytovatelem 
v souladu s čl. 5 odst. 2 smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně pro příslušné dílčí plnění 
jinak. O předání LPZ k provedení dílčího plnění po vstupní kontrole, tj. kontrole technického stavu 
a úplnosti LPZ podle předepsané provozní dokumentace provedené poskytovatelem, poskytovatel  
a zástupce uživatele vyplní a podepíší příslušnou část „Protokolu o předání k provedení/po provedení 
dílčího plnění“ (dále jen „protokol“), jehož vzor tvoří přílohu č. 4 smlouvy.“ 

11. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 24 v následujícím znění: 
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„Poskytovatel je povinen zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy dodat zástupci objednatele pro 
převzetí zboží, kterým je velitel Vojenského zařízení 551210 Štěpánov, nebo jim písemně pověřená 
osoba (dále jen „zástupce objednatele pro převzetí zboží“), a to v množství a lhůtě dle čl. 2 odst. 1 
písm. d) smlouvy, kvalitě, provedení a jakosti odpovídající platné technické dokumentaci výrobce 
zboží. Poskytovatel je povinen dodat zboží společně s příslušnou dokumentací nutnou k převzetí 
a užívání zboží dle ust. § 2087 a násl. OZ (např. zkušební protokol, záruční list, podmínky uplatnění 
práv ze záruky za jakost, pokyny pro uvádění zboží do provozu atd.) v českém jazyce.“ 

12. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 25 v následujícím znění: 
 „Poskytovatel je povinen dodat zboží nepoužité, nové, tj. vyrobené maximálně 12 měsíců před 

datem dodání zboží zástupci objednatele pro převzetí zboží. Zboží musí být zabaleno nebo opatřeno 
pro přepravu způsobem stanoveným v ust. § 2097 OZ a zároveň musí být zabaleno v obalu 
umožňujícím bezpečnou manipulaci s vysokozdvižným vozíkem a skladování na suchém a temném 
místě min. po dobu 60 měsíců od data dodání zboží objednateli. Poskytovatel je povinen obal zboží 
opatřit pevně uchyceným štítkem obsahujícím název zboží a datum expirace, jakož i požadovaný 
způsob uložení.“ 

13. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 26 v následujícím znění: 
 „Poskytovatel je povinen písemně uvědomit zástupce objednatele pro převzetí zboží nejméně 3 

pracovní dny předem o připravenost předat zboží.“ 

14. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 27 v následujícím znění: 
„O předání a převzetí zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy je poskytovatel povinen vyhotovit ve 3 
výtiscích dodací list. Dodací list musí být označen číslem smlouvy uvedeným objednatelem v jejím 
záhlaví a musí obsahovat údaje identifikující předávané zboží, tj. počet, evidenční (výrobní) čísla  
a cenu. Dodací list za objednatele potvrdí zástupce objednatele pro převzetí zboží, který po kontrole 
a převzetí zboží na dodacím listu současně doplní číslo IDED (identifikační číslo dodávky). Jeden 
výtisk dodacího listu obdrží zástupce objednatele pro převzetí zboží a 2 výtisky obdrží poskytovatel 
s tím, že 1 z těchto výtisků je povinen přiložit k daňovému dokladu, kterým objednatele vyzve 
k zaplacení ceny za příslušné dílčí plnění. Den podepsání dodacího listu zástupcem objednatele pro 
převzetí zboží se považuje za den splnění povinnosti poskytovatele dodat dílčí plnění objednateli.“ 

15. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 28 v následujícím znění: 
„Zjistí-li zástupce objednatele pro převzetí zboží při převzetí zboží, že zboží vykazuje vady nebo 
je neúplné, odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech důvodů. Zástupce objednatele pro 
převzetí zboží není oprávněn převzít zboží, které nesplňuje podmínky této smlouvy. Přebírání 
zboží bude pokračovat až po odstranění vad, pro které bylo přerušeno.“ 

16. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 29 v následujícím znění: 
 „Poskytovatel bere na vědomí, že položky zásobování dle čl. 5 odst. 30 smlouvy, které dosud  

nebyly katalogizovány, budou předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné 
standardizaci, katalogizaci a státním ověření jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany 
státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „položky  
zásobování“). Poskytovatel se zavazuje, že na položky zásobování dodá Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „úřad“) v termínech dle textové části 
katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). 
Dále na položky zásobování vyrobené v České republice nebo v zemích NATO a Tier 2, dodá také 
návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný ze strany katalogizační agentury. 
Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností poskytovatele dle smlouvy a tento nemá nárok 
na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich 
zpracování jsou uvedeny v příloze č. 6 „Katalogizační doložka“ smlouvy (dále jen „katalogizační 
doložka“).“ 
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17. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 30 v následujícím znění: 
 „Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se položkou zásobování rozumí 

následující zboží: 

Název JKM TPP 

Transmitter TX 1373A 5998 1 

Monitor MO 1374A 5998 1 

Power Supply PS 1546A 5998 1 

18. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 31 v následujícím znění: 
„Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit nebo zprostředkovat zpřístupnění příslušné dokumentace  
ke zpracování katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních 
dat úřadu (katalogizačnímu pracovišti).“ 

19. Znění čl. 5 smlouvy se doplňuje o odst. 32 v následujícím znění: 

„V případě, že položky zásobování již byly katalogizovány v zahraničí, a to v zemích, které 
katalogizují dle zásad NATO a má přiděleno NSN, prodávající dodá v rámci dodávky pouze  
SPÚK, přičemž zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.“  

20. Znění čl. 6 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro každé z míst plnění dle čl. 4 odst. 1 
smlouvy a službu HOTLINE dle čl. 5 odst. 6 smlouvy (dále jen „daňový doklad“), a to vždy po 
ukončení kalendářního měsíce (souhrnně jeden daňový doklad za všechna dílčí plnění poskytnutá 
v příslušném místě plnění) a na základě podpisů příslušných protokolů dle čl. 5 odst. 17 smlouvy 
(s výjimkou daňových dokladů vystavených dle čl. 6 odst. 4 smlouvy a za zboží dle čl. 2 odst. 1 
písm. d) smlouvy). Za zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy je objednatel povinen vystavit 
daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho předání a podpisu dodacího listu 
dle čl. 5 odst. 27 smlouvy. Poskytovatel je povinen vyhotovit daňový doklad ve 3 výtiscích 
(originál a 2 kopie), přičemž originál daňového dokladu zašle na adresu zástupce objednatele 
pro převzetí zboží v souladu s čl. 5 odst. 24 smlouvy a 1 kopii daňového dokladu včetně příloh 
poskytovatel zašle zástupci objednatele ve věcech finančních, který je (včetně adresy) uveden 
v záhlaví smlouvy.“ 

21. Znění čl. 6 odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně: 
 „- k příloze daňového dokladu přiloží poskytovatel originál požadavkového listu, originál 

protokolu dle čl. 5 odst. 17 smlouvy a vyplněný servisní list, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 
smlouvy (neplatí v případě poskytnutí služby HOTLINE dle čl. 5 odst. 6 smlouvy), dodací list 
dle čl. 5 odst. 27 této smlouvy a kladné stanovisko úřadu k naplnění katalogizační doložky 
(platí pouze v případě daňového dokladu vystaveného za zboží).“ 

22. Znění čl. 7 smlouvy se doplňuje o odst. 3 v následujícím znění: 
„Objednatel nabývá vlastnického práva ke zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy podpisem 
dodacího listu dle čl. 5 odst. 27 smlouvy zástupcem objednatele pro převzetí zboží. Podpisem 
dodacího listu zástupcem objednatele pro převzetí zboží přechází na objednatele nebezpečí škody 
na zboží“. 

23. Znění čl. 8 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„V souladu s ust. § 1919 OZ poskytovatel poskytuje na služby poskytnuté dle čl. 2 odst. 1 písm. a) 
a b) smlouvy záruku za jakost v délce 12 měsíců. Záruka za jakost náhradních dílů použitých při 
poskytování služeb dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba plyne od 
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okamžiku podpisu protokolu dle čl. 5 odst. 17 smlouvy. Záruka za jakost zboží dle čl. 2 odst. 1 
písm. d) smlouvy činí 24 měsíců a plyne od okamžiku podpisu dodacího listu dle čl. 5 odst. 27 
smlouvy.“ 

24. Znění čl. 8 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 „Zástupce uživatele (v případě zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. d) této smlouvy zástupce objednatele pro 
převzetí zboží) bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u poskytovatele zasláním 
oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 smlouvy (dále jen 
„oznámení“), na e-mail servis@vtusp.cz a zároveň na servis.lrns@vtusp.cz. V oznámení zástupce 
uživatele (zástupce objednatele pro převzetí zboží) specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. 
Dále zástupce uživatele (zástupce objednatele pro převzetí zboží) uvede, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit.“ 

25. Znění čl. 8 odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 „Po odstranění oznámené vady poskytovatel a zástupce uživatele (zástupce objednatele pro převzetí 

zboží) sepíší a podepíší protokol o odstranění vady. Poskytovatel 1 výtisk protokolu o odstranění 
vady zašle zástupci objednatele ve věcech technických na adresu pro doručování korespondence 
uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem uživatele (zástupcem 
objednatele pro převzetí zboží) je oznámená vada považována za odstraněnou.“ 

26. Znění čl. 10 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 „V případě prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. a) až b) 

smlouvy v termínu uvedeném v požadavkovém listu dle čl. 5 odst. 2 smlouvy, v případě prodlení 
či neprovedení zaškolení dle čl. 2 odst. 1 písm. c) smlouvy nebo v případě prodlení s dodáním 
zboží v termínu dle čl. 2 odst. 1 písm. d) smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
příslušného závazku.“ 

27. Znění čl. 12 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Tato smlouva o 11 stranách a 6 přílohách o 7 stranách se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, 
vlastnoručně podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. 
Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.“ 

28. Znění čl. 12 odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 „Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje v souladu příslušnými ustanoveními zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

29. Znění čl. 12 odst. 16 smlouvy se doplňuje následovně: 
 „Příloha č. 6  Katalogizační doložka             - 1 strana“ 

30. Příloha č. 1 (Ceník servisních oprav LPZ) smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 (Ceník 
servisních oprav LPZ) dodatku. 

31. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 6 (Katalogizační doložka) dodatku. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek o 8 stranách je vyhotoven elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku 
připojují pod něj své podpisy. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Informačním systému registru smluv, přičemž tvoří nedílnou součást výše uvedené
smlouvy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Ceník servisních oprav LPZ a náhradních dílů
Příloha č. 6 Katalogizační doložka

Praha Praha

Za objednatele: Za poskytovatele:

podepsáno elektronicky
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2019.09.19
10:38:53 +02'00'


