
DODATEK č. 2 SMLOUVY c. 1801 2 9320
_____ o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků
v

dělostřeleckého průzkumu ACR

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ,
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ,
tel.: fax:
email:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizaěních (např. účast na oponentních řízeních a
kontrolních dnech) Mgr. Pavel CHRENKO,

tel.: e-mail:
adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

2. Vojenský technický ústav, s.p

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: fax:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:
tel.:

fax: e-mail:
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adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p. 
odštěpný závod VTUVM 
Dlouhá 300 
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 9 Smlouvy č. 1801 2 9320 o poskytnutí účelové podpory na 
řešení programového vývojového projektu „DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky 
a opravy prostředků dělostřeleckého průzkumu AČR“, uzavřené dne 14. 11. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 (dále jen Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto 
Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je úprava termínů realizace Smlouvy z důvodu celosvětové pandemie 
koronaviru SARS-Cov-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, a s tím souvisejícími 
komplikacemi s dodávkami materiálů a kooperací od poddodavatelů, převedení části přidělené 
finanční podpory z let 2020 a 2021 do roku 2022 a úprava položek na materiálové vstupy pro 
stavbu prototypu vyplývající ze schváleného Dodatku č. 1.

Článek 2
Předmět Dodatku

Smlouva se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 4 až 12 a nahrazuje se následujícím zněním:

Etapa č. 4:
- Výroba prototypu 
Výstup: Vyrobený prototyp
Termín do 31. 3. 2021

Etapa č. 5:
- Průvodní a provozní dokumentace
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu
Termín do 31. 5. 2021

Etapa č. 6:
- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách 
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách
Termín do 30. 6. 2021

Etapa č. 7:
- Kontrolní a schvalovací zkoušky
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 8:
- Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách 
Výstup: Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín do 30. 10. 2021
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Etapa č. 9:
- Vojskové zkoušky a úprava prototypu po vojskových zkouškách 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po

vojskových zkouškách
Termín do 31. 3. 2022

Etapa č. 10:
- Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní 

dokumentace prototypu po provedených zkouškách
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní 

dokumentace prototypu
Termín do 31. 5. 2022

Etapa č. 11:
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě
Termín dle plánu poskytovatele (2022), do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 12:
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení 
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci
Termín dle plánu poskytovatele (2022), do 30 dnů po závěrečném oponentním 

řízení

2. V čl. 3 Smlouvy se ruší text odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním: 
________________________________________________________ (hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo
projektu

Příjemce Náklady 2019 2020 2021 2022 Celkem

907 020 9320 VTÚ, s. p.
investiční - - - - -

neinvestiční 2 286 29 613 7 047 1 662 40 608

Celkem účelová podpora 2 286 29 613 7 047 1 662 40 608

Celkem uznané náklady 2 286 29 613 7 047 1 662 40 608

3. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. května 2022. Období hodnocení výsledků a 
vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. června 2022 do 29. listopadu 2022.

4. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České 
republiky se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny.
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2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách a 1 příloze o 24 stranách.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své podpisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:

- Návrh projektu obranného vývoje MO ČR počet stran: 24

Poskytovatel: Příjemce:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.09.08 
12:43:25 +02*00'

Mgr. Jiří PROTIVA 
ředitel

podepsáno elektronicky
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