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Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb č. 1710400014

„LRNS – Letištní radiové komunikační prostředky pro řízení letového provozu
– opravy a údržba“

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních běžných výdajů

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba: Ing. Vladislav Čuba,

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

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 2436 Pardubice:
npor. Ing. Jaroslav Šenkýř,

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 2436 Pardubice:
VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, 530 02 Pardubice

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou:
kpt. Ing. Václav Kukla, t

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou:
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad
Oslavou

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 7214 Čáslav:
kpt. Ing. Tomáš Kočí,

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 7214 Čáslav:
VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice
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zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 8407 Praha - Kbely:
mjr. Ing. Václav Vilím,

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 8407 Praha - Kbely:
VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely

zástupce objednatele ve věcech technických pro VÚ 6950 Stará Boleslav:
kpt. Ing. Jindřich Janíček,

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 6950 Stará Boleslav:
VÚ 6950 Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

zástupce objednatele ve věcech finančních:
Ing. Marie Doubková, VZ 5512 Stará Boleslav,

adresa pro doručování korespondence pro VZ 5512:

VZ 5512 Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupena: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu: 107-4407400207/0100

zástupce poskytovatele ve věcech smluvních:

zástupce poskytovatele ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
P.O.BOX 18
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
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(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 
 
se v souladu s čl. 12 odst. 12 smlouvy o poskytování služeb č. 1710400014 ze dne 31. 1. 2017  
(dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 
 

Čl. 1 
Účel dodatku 

Účelem dodatku je úprava identifikačních údajů v záhlaví smlouvy a zajištění komplexního 
zabezpečení provozu systémů RCOM. 

 
 

Čl. 2 
Změny a doplňky smlouvy 

S účinnosti ode dne zveřejnění dodatku v Informačním systému registru smluv se smlouva mění a 
doplňuje takto: 

1. Identifikační údaje smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví 
tohoto dodatku. 

2. Čl. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Účelem smlouvy je komplexní zabezpečení provozu systémů RCOM/LSLPS na letištích Armády 
České republiky (dále jen „AČR“) a radiokomunikačního systému RCOM/CRC na CRC Hlavenec 
a příslušných rádiových stanovišť, provozovaných vojenským útvarem 6950 Brandýs nad Labem - 
St. Boleslav, jakož i dohledového pracoviště u dílny oprav letecké radionavigační služby, 
potřebných k zajištění letového provozu na vojenských letištích Vzdušných sil AČR.“ 

3. Čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy se ruší a nahrazují se tímto zněním:  

a) závazek poskytovatele provádět havarijní opravy, servisní opravy a údržbu leteckých pozemních 
zařízení (dále jen „LPZ“) letecké radionavigační služby (dále jen „LRNS“),  
tj. systémů RCOM/LSLPS a RCOM/CRC, dohledového pracoviště RCOM/LSLPS, všech 
prvků zařazených do systémů RCOM/LSLPS a RCOM/CRC(včetně kontejnerů, klimatizací  
a energetických rozvaděčů v kontejnerech), včetně jejich podsystémů, příslušenství a ostatních 
částí; 

b) závazek poskytovatele provádět opravy náhradních dílů systémů RCOM/LSLPS  
a RCOM/CRC;  

 (dále jen „služby“ jednotlivě též „služba“);  
 
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 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 



 

4 
 

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku 
připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Informačním systému registru smluv, přičemž tvoří nedílnou součást výše uvedené 
smlouvy. 

 
     JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ         Mgr. Jiří Protiva 
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů                 ředitel 
   Sekce vyzbrojování a akvizic MO          Vojenský technický ústav, s.p.            
                  elektronicky podepsáno                                                      elektronicky podepsáno 
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