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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 201070142

na zpracování Studie průmyslové kapacity
pro zajištění bezpečnosti dodávek munice pro AČR

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 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: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 0l Praha 6
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marta DRVOTOVÁ, tel.:
e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Petr HAKL, tel.
e-mail:

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

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka75859,
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Zastoupen v této věci Vojenským technickým ústavem, s.p., odštěpným závodem

VTÚVM
Jehož jménem jedná: Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM,

jednající ve smyslu ust. § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1567290277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
e-mail:
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Kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“),

v souladu s odst. 2. čl. XII. „Závěrečná ujednání“ smlouvy o dílo č. 201070142
na zpracování Studie průmyslové kapacity pro zajištění bezpečnosti dodávek munice pro AČR
(dále jen „smlouva“) se dohodly na následujících změnách smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1
(dále jen „dodatek“).

I.
ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je na základě požadavku kontrolní komise Čj. MO 94616/2020-1216 ze dne
24. března 2020 upravit průběh plnění smlouvy. Kontrolní komise odmítla převzetí 1. etapy
plnění smlouvy, jelikož Studie nesplňovala požadavky uvedené v příloze č. 1 „Požadavky na
obsah Studie“. Nesplnění 1. etapy plnění smlouvy bylo způsobeno z objektivních časových
důvodů a rovněž z důvodů souvisejících se šířením nemoci COVID-19.

II.
ZMĚNY SMLOUVY

1. V čl. III. „Místo a doba plnění“ smlouvy se ruší znění odst. 2 a nahrazuje se následujícím
zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle všech podmínek této smlouvy ve 2 etapách, které
jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“), a to:

1. etapa do 9. dubna 2020 – základní část Studie se zaměřením na oblast komodit;
2. etapa do 30. listopadu 2020 – rozpracování základní části s definicí průmyslových

kapacit a schopností výroby pro konkrétní druhy munice, předání výsledků finální
verze Studie, včetně analýz rizik a oponentních posudků.“.

2. V čl. V. „Cena díla“ smlouvy se ruší znění odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

„3. Celková cena za dílo je složena z cen jednotlivých etap dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,
následovně:

1. etapa – 54 823,00 Kč bez DPH;
2. etapa – 942 941,00 Kč bez DPH.“.

3. V plném znění se ruší text Přílohy č. 1 smlouvy „Požadavky na obsah Studie“ a nahrazuje se
Přílohou č. 1 tohoto dodatku.



 
 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 201070142, stránka 3 (celkem 3) 

3 
 

III.   
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a 1 příloze o 3 stranách.  

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 elektronické podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 – „Požadavky na obsah Studie“ – 3 strany. 

 

   
              za objednatele      za zhotovitele 
     JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ     Ing. Ján ROMAN 
            ředitelka     ředitel odštěpného závodu VTÚVM 

(podepsáno elektronicky)        (podepsáno elektronicky)  
 

 

 
  

Ing. Ján 
Roman

Digitálně podepsal 
Ing. Ján Roman 
Datum: 2020.04.07 
15:38:17 +02'00'
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       Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 201070142 
       Počet listů: 3 
 
 

Požadavky na obsah 

Studie průmyslové kapacity pro zajištění dodávek munice pro AČR 

 

Všeobecné požadavky: 

Ve studii detailně popsat aktuální situaci domácí produkce munice identifikované 
v příloze č. 2 (dále jen „munice“) pro AČR a vzájemné dodavatelsko-odběratelské 
vazby a přeshraniční kooperace výrobců munice. Studie musí jednoznačně identifikovat 
oblasti výroby munice, které není český průmysl schopen realizovat, definovat 
chybějící technologie, vyčíslit rámcově náklady pro pořízení chybějících výrobních 
technologií a průmyslových a duševních práv k výrobě. Identifikovat minimální 
dodávky munice v mírovém stavu k udržení schopnosti produkce, zejména s ohledem na 
ekonomiku výroby, udržení Know-how obsluh produkčních linek, apod. Pro typy 
munice, nebo komponenty munice, které nedokáže domácí průmysl vyrobit, musí studie 
navrhnout varianty řešení uspokojení potřeb na dodávky munice pro AČR a to včetně 
uvedení finančních nákladů na realizaci jednotlivých variant a porovnání jejich 
ekonomické náročnosti. 

Posouzení rizik variant s vazbou na potenciální dodavatele (formou analýzy rizik), 
stabilitu výrobců na trhu, dostupnost a kvalitu servisu výrobních kapacit, životní cyklus 
a spolehlivost produkované munice včetně požadavků na skladování zásob munice. 
Seznam rizik a jejich vyhodnocení u jednotlivých variant za každý druh munice provede 
zhotovitel v samostatné příloze Studie. 

Do Studie budou zahrnuty i časové harmonogramy pro optimální náběh výroby munice 
(specifikované objednatelem pro stav ohrožení státu a válečný stav).  

 

Požadavky na obsah Studie: 

I. Etapa – základní část Studie se zaměřením na oblast komodit:  

1. Identifikace materiálových vstupů pro zabezpečení výroby požadované munice 

 určení všech materiálových vstupů pro výrobu jednotlivých komponentů 
požadovaných druhů munice a dostupnost příslušné výrobní technologie, 
popis stavu a seznamy výrobních kapacit dostupných v ČR; 

 určení lidských zdrojů pro obsluhu v současnosti zavedených výrobních 
technologií pro výrobu materiálů. 

 

II. Etapa – rozpracování základní části s definicí průmyslových kapacit a schopností 
výroby pro konkrétní druhy munice, předání výsledků 2. etapy Studie, včetně 
analýzy rizik a oponentních posudků: 

2. Identifikace schopností tuzemského průmyslu zabezpečit materiálové vstupy pro 
výrobu požadované munice 

 zjištění, zda je tuzemský průmysl schopen produkovat materiály nutné pro 
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výrobu jednotlivých komponentů požadovaných druhů munice v požadovaném 
množství a čase; 

 identifikace vazeb mezi podniky v rámci výroby komponent jednotlivých 
druhů munice včetně přeshraničních kooperací v době mírového stavu. 

 

3. Identifikace možností zapojení SSHR do procesu zajišťování bezpečnosti dodávek 
munice pro AČR v systému hospodářské mobilizace; 

 identifikace existujících státních hmotných rezerv a popis aktuálního 
sortimentu a množství materiálu pro výrobu munice prostřednictvím SSHR; 

 identifikace sortimentu a množství materiálu vhodného pro výrobu munice ve 
skladech SSHR; 

 

4. Identifikace průmyslu pro výrobu požadovaného sortimentu a množství munice 

 Popis aktuálních průmyslových schopností pro komplexní výrobu munice 
a výroby munice z nakoupených komponent a polotovarů v požadovaném 
množství a v požadovaných termínech (ověření reálnosti požadavků 
na zahájení výroby a dosažení plné produkce). 

 

5. Identifikace současných schopností tuzemského průmyslu k výrobě požadované munice 

 zjištění, zda je tuzemský průmysl schopen výroby jednotlivých komponent 
nutných pro výrobu požadovaných druhů munice; 

 identifikace schopností výzkumu a vývoje v oblasti munice, potřeb nákupu 
licencí k technologiím a výrobkům a to i v souvislosti s plánovanými 
akvizicemi výzbroje do roku 2030. 

 

6. Identifikace možných způsobů zabezpečení požadované munice ve vztahu k současným 
možnostem ČR a to za mírového stavu a za stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu 

 hledání optimálního způsobu zabezpečení požadované munice (určení 
prioritních druhů munice po stránce výroby – identifikace „cena-výkon", 
identifikace ekonomických ukazatelů postupu pořízení potřebných komodit – 
výroba, skladování, obměna skladovaných zásob s ohledem na dobu 
živostnosti, atd.); 

 návrhy optimálních způsobů zajišťování bezpečnosti dodávek munice 
pro AČR; 

 definovat typy a množství munice, které bude schopen domácí průmysl 
kompletně vyrábět; 

 definovat typy a množství munice, které bude schopen domácí průmysl 
vyrábět v kooperaci se zahraničními dodavateli, včetně identifikace 
potenciálních dodavatelů komponent, objemů dodávek, skladování 
komponent ve skladech; 

 u každého druhu munice vyhodnotit rizika (např. dlouhá dodací lhůta, 
vlastnictví licence jinou stranou, nutnost pravidelných revizí, podmínky 
pro skladování), včetně návrhu na způsoby eliminace rizik. 
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7. Identifikace možností zapojení SSHR do procesu zajišťování bezpečnosti dodávek 
munice pro AČR v systému hospodářské mobilizace;  

 požadavky na širší zapojení SSHR v procesu výroby a skladování munice 
pro podporu podniků obranného průmyslu a MO ČR (nákup technologií, 
licencí, skladování munice, skladování komponentů pro výrobu munice 
apod.); 

 možnosti zajištění požadavků (identifikace budoucího sortimentu a množství 
materiálu pro výrobu munice ve skladech SSHR) v rámci stávající legislativy 
(zákon č. 97/1993 Sb., zákon č, 241/2000Sb., zákon č. 222/1999 Sb.); 

 návrhy na novelu legislativy – zákon č. 97/1993 Sb., zákon č, 241/2000Sb., 
zákon č. 222/1999 Sb. 

 

8. Požadavek na vznik utajované informace 

Vzhledem k rozsahu Studie požaduje objednatel vznik dokumentu, 
strukturovaného podle obsahu utajované informace tak, aby dokument byl členěn 
na části bez Ul, a na části klasifikované V až T na základě konkrétního obsahu 
a v souladu s přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
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