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č. j. FM-262-2/2020 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. j. FM-262-1/2020  
uzavřené dne 20. 7. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 
ochrany 
se sídlem:   Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, 
zastoupený:  plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO  
IČO:   64122654  
DIČ:   není plátce DPH 
bankovní spojení:   ČNB Ostrava 
číslo účtu:   85938881/0710 
datová schránka:  bi3aa9z  
(dále jen “objednatel”) 

 
a 
 

 

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
se sídlem:      Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava                             
zastoupena:  

      
IČO:   28606582 
DIČ:   CZ28606582 
bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:     4312807389/0800                    
datová schránka:    xrsgrw3     
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
4229 
(dále jen “zhotovitel”) 

 
Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. j. FM-262-1/2020 (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací 
a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – simulační technologie, 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“ v objektu SOŠ PO a VOŠ PO, 
Pavlíkova 1479, 738 01 Frýdek-Místek. V souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění níže uvedeným 
způsobem. 
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II. 
Předmět dodatku 

 
1. S ohledem na zpracování Návrhu způsobu instalace a zprovoznění díla a v této 

souvislosti s nutností změny některých položek položkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 2 smlouvy se mění příloha č. 2 smlouvy a její aktuální znění je uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto dodatku.    
 

2. Důvodem tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nabytí účinnosti nového Řádu 
rádiových komunikací Hasičského záchranného sboru České republiky a při 
součinnosti v integrovaném záchranném systému, čímž došlo k zásadní změně potřeb 
využívání selektivní volby na radiostanicích u příslušníků HZS ČR. Zhotovitelem 
původně navržené radiostanice Motorola DM 2600 a Motorola DP2600 tyto nové 
požadavky již nesplňují, neboť jednotky HZS ČR plošně používají radiostanice 
Motorola řady DM 48xx a DP 4800, nebo Hytera MD785i a PD 785. Oba tyto typy po 
posouzení jejich vlastností a posouzení souladu s požadavky Řádu rádiových 
komunikací HZS ČR a při součinnosti v IZS, plně odpovídají všem požadavkům a tyto 
radiostanice je možné podle výrobce obsluhovat jedním typem příslušného software. 
Z těchto důvodů jsme přistoupili k uvedené změně, kdy bylo samozřejmě adekvátně 
změněno i související příslušenství (převodníky, programovací SW a kabely, testery, 
antény) dodávaných radiostanic. 
 
Dalším důvodem tohoto dodatku je skutečnost, že část položek se již nevyrábí, nebo 
jsou momentálně nedostupné na trhu, což bylo zjištěno při tvorbě dokumentu „Návrh 
způsobu instalace a zprovoznění díla“. Jedná se o položky dle bodu 3 a), d), f), k), m). 
 
Na základě výše uvedených důvodů bude dodán majetek, jehož technické parametry 
odpovídají podmínkám smlouvy nebo jsou vyšší. 
 

3. Smluvní strany se dále dohodly takto: 
 

a) ve změně položky č. 2 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 
technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodán 1ks notebooku 
Notebook Dell G7 17 7790. S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 1 ks 
notebooku Dell G7 17 7790 dodán notebook DELL Mobile Precision 5750 v počtu 1 ks. 
Změna položky č. 2 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla 
a jeho kvalitu. 
 

b) ve změně položky č. 11 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 
technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány přenosné analogové 
radiostanice Motorola DP 2600 v počtu 10 ks. S ohledem na výše uvedené důvody 
budou namísto 10 ks radiostanic Motorola DP 2600 dodány radiostanice Hytera 
PD785-40 v počtu 10 ks. Změna položky č. 11 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv 
ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 
 

c) ve změně položky č. 15 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 
technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány mobilní analogové 
radiostanice Motorola DM 2600 v počtu 2 ks. S ohledem na výše uvedené důvody 
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budou namísto 2 ks radiostanic Motorola DM 2600 dodány radiostanice Hytera 
MD785i v počtu 2 ks. Změna položky č. 15 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani 
na konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
d) ve změně položky č. 16 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány TPM 700 MC DB. 
S ohledem na výše uvedené důvody budou namísto 4 ks TPM 700 MC DB dodány 
TPM 900 MC DB. Změna položky č. 16 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na 
konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
e) ve změně položky č. 17 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány AD/DA převodníky 
SCC IFMK v počtu 4 ks. S ohledem na výše uvedené důvody budou namísto 4 ks 
AD/DA převodníků SCC IFMK dodány 2 ks AD/DA převodník SCC IFMK a 2ks SCC-R. 
Změna položky č. 17 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín 
díla a jeho kvalitu. 

 
f) ve změně položky č. 20 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány 4 ks magnetických 
antén 380 MHz typu RGBN/MFT120. S ohledem na výše uvedené důvody budou 
namísto 4 ks RGBN/MFT120 dodány 4 ks VMA390. Změna položky č. 20 je bez 
dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 
 

 
g) ve změně položky č. 28 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měl být dodán související 
programovací SW pro jednotlivé typy dodaných analogových RDST, který musí být 
shodný pro základnové, mobilní i přenosné RDST - GMVN5141AV DVD. S ohledem 
na výše uvedené důvody bude namísto souvisejícího programovacího SW 
GMVN5141AV DVD dodán programovací SW GMVN5141AV, PC38 a PC47.  Změna 
položky č. 28 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho 
kvalitu. 

 
h) ve změně položky č. 29 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány související 
programovací kabely k jednotlivým typům dodaných RDST - PMKN4012B, 
PMKN4040A, PMKN4115B, HKN6184C, PMKN4010B. S ohledem na výše uvedené 
důvody budou namísto souvisejících programovacích kabelů dodány programovací 
kabely PMKN4012B,HKN6184C, PMKN4016B, PC38 a PC47.  Změna položky č. 29 
je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
i) ve změně položky č. 30 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány související náhradní 
akumulátory QR PMNN4491 v počtu 20 ks. S ohledem na výše uvedené důvody bude 
namísto souvisejících náhradních akumulátorů QR PMNN4491 v počtu 20 ks dodány 
Náhradní akumulátory Motorola PMNN4491B IMPRES Li-Ion 2100mAh v počtu 10 ks 
a  10ks Hytera BL2008 Li-Ion 2000mAh.  Změna položky č. 30 je bez dopadu do ceny 
díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 
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j) ve změně položky č. 31 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 
technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány související AKU 
testery k dodaným typům přenosných analogových RDST WPLN4220B, NNTN7392A, 
NNTN7677A v počtu 2 ks. S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 
souvisejících AKU testerů WPLN4220B, NNTN7392A, NNTN7677A v počtu 2 ks 
dodán 1 ks testeru AKU Motorola PMPN4289A a 1ks Hytera MCA05.  Změna položky 
č. 31 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
k) ve změně položky č. 33 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měl být dodán 1 ks elektrocentrály 
HERON 8896219. S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 1 ks 
elektrocentrály HERON 8896219 dodán 1 ks elektrocentrály GRUPEL GR2500.  
Změna položky č. 33 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín 
díla a jeho kvalitu. 

 
l) ve změně položky č. 34 položkového rozpočtu Simulátoru komunikačních 

technologií. Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány 2 ks druhého ovládání 
PEGAS do CAS IFSECOND. S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 2 ks 
druhého ovládání PEGAS do CAS IFSECOND dodán 1 ks druhého ovládání PEGAS 
do CAS IFSECOND a 1 ks druhého ovládání Hytera - DS00408.  Změna položky č. 34 
je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
m) ve změně položky č. 3 grafického serveru položkového rozpočtu Serverovna. 

Dle původního zadání (rozpočtu) měly být dodány 8x 16GB RDIMM, 2933MT/s. 
S ohledem na výše uvedené důvody bude namísto 8x 16GB RDIMM, 2933MT/s 
dodáno 8x 16GB RDIMM, 3200MT/s.  Změna položky č. 3 grafického serveru je bez 
dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín díla a jeho kvalitu. 

 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že výše uvedené změny nemají žádný vliv na celkovou 

cenu díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy, a taktéž nemají vliv na lhůty plnění uvedené 
v čl. V smlouvy. 

III. 
Seznam příloh 

 
Obě smluvní strany prohlašují, že za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto 
přílohy: 
Příloha č. 1 položkový rozpočet 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 
tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností 
originálu. 
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2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti v původním znění. 
 

3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona 
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, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. 
Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

 
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne ……2020             Ve Frýdku-Místku, dne ……2020 
 
 
 
 
 
 

………………………………...........                                        

Podpis zástupce objednatele:                                                                                            Podpis zástupce zhotovitele:   

plk. Ing. Radim Paloch,     
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO     
podepsáno elektronicky     
 
 
 
 
 
 
 
        ……..………………………….…… 
        
        
        
 


