
 

 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 
odbor nabývání  movi tého  majetku  

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 
 

Sp. zn. 21778/2018-1150  Praha 29. září 2020 
 Výtisk jediný! 
 Počet listů: 2 
 Přílohy: -/- 
 
Dodatek č. 1 k Objednávce č. 2/1910400122/2020  
 
Objednatel: 
Sekce nakládání s majetkem MO, jejímž jménem jedná Mgr. Kateřina Havlíčková, 
ředitelka odboru nabývání movitého majetku, 
Nám. Svobody 471/4, 160 01, Praha 6, IČ: 60162694 
 
Zhotovitel: 
Vojenský technický ústav, s.p.,  
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 24272523 
 
Odběratel, místo plnění a osoba pověřená k převzetí díla: 
Sekce podpory MO, jejímž jménem jedná pplk. Ing. Ľubomír Trochta 
Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694 
 
V souladu s článkem III. odst. 3 smlouvy o dílo č. 1910400122 upřesňujeme rozsah 
požadovaných činností dle uvedené smlouvy. V rámci provedení kontrolního dne projektu 
Analytická a expertní činnost v oblasti sortimentu PHM, olejů, maziv a přidruženou 
vojenskou techniku ACR (smlouva o dílo č. 1910400122) byl Vojenským technickým ústavem 
s.p. Vyškov vznesen požadavek na náhradu za 3 typy techniky, ke kterým nelze získat podklady 
pro zpracování technologických postupů a záznamníků techniky, aby bylo možné splnit rozsah 
prací dle objednávky č. 2/1910400122/2020. S uvedeným návrhem na změnu byl vysloven 
souhlas na jednání z kontrolního dne ve Staré Boleslavi dne 10. září 2020. 
 
Změny v požadovaných druzích činností, které byly objednány na rok 2020, maximální 
rozsah práce na jejich provedení a na zpracování požadovaných výstupů v hodinách, jsou 
uvedeny v následující tabulce.  
 

Poř. 
číslo 

Druh požadované (objednávané) činnosti 

1. 
Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ AUT. T815 260 N34 
TAHAČ SED bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro typ 
techniky DÍLNA ASKD-K. 

2 

Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ NÁVĚS VPE45T 
PODVALNÍKOVÝ bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro 
typ techniky DÍLNA ASKD-E  

3 

Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ DÍLNA PDZ-2A T-
815 4X4 bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro typ 
techniky DÍLNA ASKD-S 



 

 

Poř. 
číslo 

Druh požadované (objednávané) činnosti 

4 

Místo elektronického mazacího plánu na vozidlo Pojízdná převazovna POP bude 
zpracován elektronický mazací plán na vozidlo T-815 4x4 ASkD-K. 
(požadavek na změnu zaslán VTÚ s.p. Vyškov dodatečně po kontrolním ve Staré 
Boleslavi dne 10. září 2020) 

5 Maximální rozsah práce za objednávku č. 2/1910400122/2020 zůstává zachován v níže 
uvedeném rozsahu. 

 
Předpokládaný počet hodin pro splnění předmětu díla 922 

Dílčí výstupy za rok 2020 dle této objednávky a uzavřené smlouvy o dílo č. 1910400122 
ze dne 28. února 2019 je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 30. října 2020. 
 

 za objednatele 
   ředitelka  

Mgr. Kateřina Havlíčková  
podepsáno elektronicky 
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