
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2011/6/0027 
číslo smlouvy zhotovitele: STS20084

CI.I
SMLUVNÍ STRANY

Vojenský technický ústav, s. p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859 
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku 
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
107-142880277/0100

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technic

ve věcech ekono

Adresa pro doručování korespondence:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 - Kbely

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:

ST Security a.s.
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19122 
Ferdinandem Dvořákem, předsedou představenstva 
Alešem Trojanem, členem představenstva 
01676342 
CZ01676342 
Česká Spořitelna, a.s.
8683942/0800

Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technick’ 
ve věcech smluvní'

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" se 
dohodli na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen „dodatek")

ČI. II
ÚČEL DODATKU

Smluvní strany konstatují, že z důvodu výskytu okolností zjištěných v průběhu provádění 
díla, a to (i) upuštění od potřeby provést část díla definovanou v čl. Ill odst 1.,
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(méněpráce) a zároveň (ii) zjištění potřeby provést dodatečné práce a navazující plnění 
definované dále v či. Ill odst. 2., (vícepráce a související dodávky), mění Smlouvu o dílo 
tímto dodatkem následovně:

ČI. Ill
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede následující část plnění:

V místě plnění o.z. VTÚVM Slavičín: výměna původních čteček docházkového sytému 
se zastaralou a již neposkytovanou technickou podporou třetí strany.
V místě plnění o.z. VTÚPV Vyškov: výměna původních čteček docházkového sytému se 
zastaralou a již neposkytovanou technickou podporou třetí strany a výměna stravovacího 
terminálu.

Toto plnění je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Cena za neprovedenou část plnění: 117 914, 56 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující plnění nad rámec 
původního závazku:

V místě plnění o.z. VTÚVM Slavičín: výměna řídící jednotky (3x) a Touch docházkový 
terminál (4x), instalace nových čteček,

V místě plnění o.z. VTÚPV Vyškov: výměna Touch docházkový terminál (3x) a čtečku 
ke stravovacímu systému .instalace nových čteček.

V místě plnění o.z. VTÚLaPVO lokalita Brno: výměna řídící jednotky COTAG 

Toto plnění je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena za plnění nad rámec původního závazku: 253 167,66 Kč bez DPH.

Rozdíl ceny tvoří hodnotu 135 253.10 Kč bez DPH.

Odst. 1 Článku III smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 1, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy nejpozději do osmi týdnů od podpisu 
smlouvy.

Odst. 1 Článku IV smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 1, který zní:

1. Cena za dílo dle této smlouvy ve znění dodatku činí:

1 330 229,26 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta třicet tisíc dvě stě dvacet devět 
korun dvacet šest haléřů),

sazba DPH 21 % ve výši 279 348,11 Kč ...dvě stě sedmdesát devět tisíc tři sta 
čtyřicet osm korun čtrnáct haléřů).

Cena za dílo celkem včetně DPH činí 1 609 577,40 Kč (slovy: (slovy: jeden milion 
šest set devět tisíc pět set sedmdesát sedm korun čtyřicet haléřů).
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ČI. IV
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti 
a dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy dnem platnosti dodatku.

2. Pro zamezení pochybností smluvní strany uvádějí, že tento dodatek a smlouva v jeho 
znění obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný v době platnosti a účinnosti 
smlouvy ve znění dodatku ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

3. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit text dodatku v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby 
uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

4. Tento dodatek má 3 očíslované strany. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, 
z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Příloha č. 1 - Specifikace méněprací a víceprací 4 listy

V Praze dne................2021 V Praze dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ferdinand Dvořák, předseda představenstva Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku

Aleš Trojan, člen představenstva
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Objednavatel: VTU s.p

Zakázka: Modernizace a sjednocení bezpečnostních entit PZTS a EKV ve VTÚ, s.p.
Popis:

Vícepráce a méně práce zjištěné v průběhu realizace zakázky.








