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Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 145210109
o provedení služeb souvisejících s pořízením a certifikací „speciální

a výškové výstroje pro piloty TL – nákup“

Čl. I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 16001 Praha 6
zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování

vzdušných sil a logistiky
Sekce vyzbrojování a akvizic

Se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Praha, Na příkopě 28
číslo účtu: 404881/0710
zástupce objednatele ve věcech smluvních:

zástupce objednatele

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ4272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-440700207/0100
zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

zástupce zhotovitele ve věcech technických:

zástupce zhotovitele ve věcech ekonomických:
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   tel.: +420 910 105 210, email: jolana.bezhlebova@vtusp.cz 
adresa pro doručování korespondence: 
   Vojenský technický ústav, s. p. 
   Odštěpný závod VTÚLaPVO 
   Mladoboleslavská 944, Kbely 
   197 00 Praha 9 
 
(dále jen jako „poskytovatel“) 
 
uzavírají v souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy č. 1452101109 o provedení služeb souvisejících 
s pořízením a certifikací „Speciální a výšková výstroj pilotů taktického letectva“, uzavřené dne 
10. listopadu 2016 (dále jen „smlouva) tento dodatek č. 6 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 

Čl. II 
Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je změna (prodloužení) časového rámce plnění předmětu smlouvy, a to 
vzhledem k nedodání položek zboží dle smlouvy Letter of Offer and Acceptance č. EZ-D-QAJ, 
která je přílohou č. 1 smlouvy, řádně a včas ze strany USA. Předmětné položky zboží nebyly 
ze strany USA dodány v jedné dodávce, ale jsou kontinuálně dodávány v rámci dílčích plnění, 
přičemž objednatel tento proces není schopen jakkoliv ovlivnit. Podpora poskytovatele, která 
je poskytována od okamžiku, kdy je zboží dodáno do České republiky, do okamžiku předání 
na příslušné místo plnění, se tudíž musí prodloužit tak, aby došlo k odbavení veškerého zboží.  

Účelem dodatku je rovněž změna identifikačních údajů a komponenty Self-Contained Air Source 
(SCAS). 

Čl. III 
Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů v záhlaví smlouvy, čl. III a čl. IV 
smlouvy a přílohy č. 3 (Seznam položek ke katalogizaci zboží) a přílohy č. 10 (Rozklad ceny) 
smlouvy. 

Čl. IV 
Změny a doplňky 

Od účinnosti toho dodatku 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. Text čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:  
Poskytovatel je povinen splnit předmět smlouvy nejpozději do 30. dubna 2021. 

3. Text čl. IV odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
Celková cena za plnění předmětu smlouvy činí maximálně: 

8 677 408,75 Kč bez DPH 

(slovy: osm milionů šest set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta osm korun českých sedmdesát pět 
haléřů), 

10 499 644,59 Kč včetně DPH 
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(slovy: deset milionů čtyři sta devadesát devět tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých 
padesát devět haléřů). 

3. V příloze č. 3 (Seznam položek ke katalogizaci zboží) smlouvy se komponenta Self-Contained 
Air Source (SCAS) nahrazuje komponentou Joint Combined Aircrew System Tester JCAST. 

4. Příloha č. 10 (Rozklad ceny) smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 (Rozklad ceny) smlouvy 
tohoto dodatku. 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.  
2. Ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem se nemění a  zůstávají 

v platnosti beze změny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku 
vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou 
veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejněním v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozklad ceny  

Příloha č. 2 – Dodatek k Letter of Offer and Acceptance č. EZ-D-QAJ k příloze č. 1 smlouvy 

 

 

V Praze dne  2020      V Praze dne   2020 

 

 

 

 

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

  ředitel ředitel  
        Mgr. Jan Kolafa  Mgr. Jiří Protiva 

 podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.11.30 
12:39:20 +01'00'
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