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DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR“
č. 1710400037

Čl. 1
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ,
tel.: 973 225 177, e-mail: monika.reznickova@army.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:
vedoucí starší důstojník - specialista OdRLS / ORSLog / SLog MO, VÚ 3416 Praha,

VÚ 3416 Praha,

Zástupce objednatele pro realizaci dílčích plnění:
za VÚ 7777 Praha - ředitel odboru rozvoje vzdušných sil
tel.:

za VÚ 8407 Praha - zástupce velitele křídla - hlavní inženýr
tel.:

za VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - zástupce velitele křídla -
hlavní inženýr
tel.:

za VÚ 7214 Čáslav - zástupce velitele křídla - hlavní inženýr
tel.:

za VÚ 3031 Praha - náčelník odboru zabezpečení letectva
tel.:

za VZ 5512 Stará Boleslav - náčelník odboru zabezpečení letectva
tel.:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a
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Vojenský technický ústav, s. p.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 107-4407400207/0100

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

Kontaktní osoba:
tel.: email:

Zástupce poskytovatele ve věcech technických:

tel.: email:

tel.: email:

tel.: email:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9, Kbely

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. 15 odst. 12 smlouvy o poskytování služeb č. 1710400037 „Úkoly technické pomoci
pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR“ uzavřené dne 8. prosince 2017, ve znění dodatku č. 1 a 2
(dále jen „smlouva“), ve spojení s čl. 4 odst. 7 této smlouvy dohodly na následujících změnách
smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Čl. 2
Účel dodatku

Účelem dodatku je zvýšení ceny práce stanovené v „Ceníku“, který je přílohou č. 2 smlouvy
o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vypočtený za předcházející kalendářní
rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého statistického úřadu zaokrouhlený na
jedno desetinné místo, ve výši 2,8 % (zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) v souladu
s čl. 4 odst. 7 smlouvy.

Čl. 3
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů smluvních stran a změna přílohy č. 2 „Ceník“
smlouvy.

Čl. 4.
Změny a doplňky

1. Identifikační údaje uvedené v čl. 1 „Smluvní strany“ smlouvy se ruší a nahrazují se
identifikačními údaji uvedenými v čl. 1 tohoto dodatku.
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2. Znění textu přílohy č. 2 „Ceník“ smlouvy se s účinností od 1. dubna 2020 ruší a nahrazuje 
zněním přílohy č. 1 „Ceník“ tohoto dodatku. 
 

Čl. 5. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 3 stranách. 

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 
uzavření 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 elektronické podpisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dne 1. dubna 2020 
po jeho zveřejnění v Informačním systému registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást smlouvy. 

5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 „Ceník“ o 3 stranách. 
 
 
 
Mgr. Jiří PROTIVA  

ředitel státního podniku 
 

 JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů  

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
v zastoupení  

Ing. Michal GROMOVSKÝ 

Podepsáno elektronicky   Podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.04.07 
10:29:25 +02'00'
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Ceník 
Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR 

Cena jednotlivých dílčích plnění úkolů technické pomoci se skládá z: 

a) ceny práce, která je nutná na realizaci dílčího plnění, tzn. součin normohodin dle 
objednávky a hodinové sazby. 

Cena za hodinu práce v roce 2017 do 31. března 2018: 

Cena bez DPH  DPH 21% Cena včetně DPH 

1 315,- 276,15 1 591,15 

Cena za hodinu práce od 1. dubna 2018 do 31. března 2019: 

Cena bez DPH  DPH 21% Cena včetně DPH 

1 347,- 282,87 1 629,87 

Cena za hodinu práce od 1. dubna 2019: 

Cena bez DPH  DPH 21% Cena včetně DPH 

1 375,- 288,75 1 663,75 

Cena za hodinu práce od 1. dubna 2020: 

Cena bez DPH  DPH 21% Cena včetně DPH 

1 413,50 296,83 1 710,33 

b) ceny materiálu spotřebovaného na realizaci dílčího plnění, jenž je kalkulována z ceny 
materiálu v místě a čase obvyklé 

c) ceny nákladů na případnou kooperaci při realizaci dílčího plnění, jenž je kalkulována 
z ceny kooperace v místě a čase obvyklé 

d) ceny ostatních nákladů (dopravné, ubytování apod.) při realizaci dílčího plnění, jenž je 
kalkulována z níže uvedených sazeb. 

 

DOPRAVNÉ 
Cena bez DPH  

DPH 21% 
Cena  

za 1 km včetně DPH 

Osobní auto 4,42 0,93 5,35 

Nákladní auto do 3,5 t 5,55 1,17 6,72 

Nákladní auto od 3,5 t do 7,5 t 1) 7,25 1,52 8,77 

1)   při účtování Nákladního auta od 3.5 t do 7,5 t bude započítán mýtný poplatek při 
přesunech aut po zpoplatněných komunikacích; auta mají mýtnou krabičku.   
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UBYTOVÁNÍ 2) 
Cena 

DPH 21% 
Cena 

bez DPH včetně DPH 

1 noc na osobu 800,- 168,- 968,- 

2)   jedná se o cenu maximální. Účtováno bude podle skutečné výše. Je-li hospodárnější 
vykonat s výjezdovou skupinou cestu do sídla poskytovatele a zpět, nebude ze strany 
poskytovatele účtováno ubytování, ale tato cesta. 
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Ceník dopravného skutečného dílčího plnění dle smlouvy pro Inženýrské letecké zabezpečení 

 
 
DOPRAVNÉ 

VÚ 7214  VÚ 2427 VZ 5512 VÚ 6950 VÚ 2436 

cena s DPH 21% Čáslav 
Sedlec-Vícenice                 
u Náměště nad 

Oslavou 
Stará Boleslav Stará Boleslav Pardubice 

Osobní auto 888,10 2 097,20 171,20 246,10 1 112,80 

Nákladní auto do 3,5 t 1 115,52 2 634,24 215,04 309,12 1 397,76 

Nákladní auto             
od 3,5 t do 7,5 t 

1 455,82 3 437,84 280,64 403,42 1 824,16 

Počet km 1) 166 392 32 46 208 

1)  Počet km představuje  autem ujeté kilometry od brány VTÚ s.p., o. z. VTÚLaPVO po bránu VÚ/VZ a zpět, tzn. bez autem ujetých km po 
letecké základně, vojenském útvaru, vojenském zařízení apod. 
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