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DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“

č. 1710400017

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
zastoupena: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil

a komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
Ing. Petrem Záborcem

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Vajner

tel.: e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Vohralík

tel.: e-mail:
kontaktní osoba ve věcech stavebních: zástupci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních
a informačních systémů (dále jen „OVPozS a KIS“)
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech ekonomických:
vyřizuje ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 19

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 12. Smlouvy o dílo „Integrace národních hlasových 
a komunikačních služeb do ACCS“ č. 1710400017, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“), 
v návaznosti na čl. IV odst. 6. smlouvy, tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“). 

Čl. I 
Účel dodatku 

1. Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy, jež vyplývají z jednání kontrolního dne 
č. 26. k projektu „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“.  

2. Na základě organizačních změn provedených v resortu Ministerstva obrany došlo k úpravám 
subjektů, které jsou oprávněny zastupovat smluvní strany v předmětné smlouvě. Účelem dodatku je 
i úprava smlouvy ve vztahu k provedeným organizačním změnám. 

Čl. II 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů zástupců smluvních stran uvedených 
v záhlaví smlouvy, úprava čl. II. „Předmět smlouvy“, úprava přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace 
díla“, úprava přílohy č. 2 smlouvy „Harmonogram etap plnění díla“ a úprava přílohy č. 3 smlouvy 
„Cenový rozklad díla“. 

Čl. III 
Změny a doplňky 

1. Identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je 
uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

2. V celém textu smlouvy včetně příloh se název „odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky“ 
mění na „odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů“. 

3. Znění čl. II odst. 1. písm. i) bod c. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto: 
 

„c. zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci Letecké datové sítě 
(LETDS);“ 

4. V příloze č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se v kap. 2. „Podrobný popis dodávek, služeb a 
instalačních prací tvořících dílo“, odst. 2.9. „Typová a provozní certifikace propojení Letecké 
datové sítě (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX“ ruší bod 2.9.3 a nahrazuje se novým 
takto: 

 

Název položky Popis položky 

2.9.3 Zhotovit a dodat typovou 
projektovou bezpečnostní 
dokumentaci Letecké datové sítě 
(LETDS) (dle čl. II odst. 1 písm. i), 
bod c. SoD) 

Zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní 
dokumentaci LETDS, která bude gestorovi podkladem pro 
zpracování projektové bezpečnostní dokumentace LETDS.  
Při zpracování typové projektové bezpečnostní 
dokumentace musí být respektovány požadavky stanovené 
zákony, jejich prováděcími vyhláškami a resortními 
předpisy v platném znění, kterými jsou: 

- zákon č. 181/2014 Sb. („Zákon o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti)“); 

- vyhláška č. 82/2018 Sb. („Vyhláška 
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o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 
náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti)“); 

- RMO č. 16/2013 Věstníku („o ochraně určených 
neutajovaných informací v rezortu Ministerstva 
obrany“); 

- NVMO č. 20/2013 Věstníku („Bezpečnost 
informačních a komunikačních systémů 
a elektronických zařízení, které nakládají s určenými 
neutajovanými informacemi v rezortu Ministerstva 
obrany“); 

- RMO č. 21/2018 Věstníku („o zajištění kybernetické 
bezpečnosti v rezortu Ministerstva obrany“); 

- NVMO č. 23/2018 Věstníku („Kybernetická 
bezpečnost významných informačních systémů 
a informačních systémů, sítí nebo prvků kritické 
obranné komunikační a informační infrastruktury 
v rezortu Ministerstva obrany“). 

 
Požadavky na obsah a skladbu typové projektové 
bezpečnostní dokumentace a dále jména určených osob 
do rolí provozní a bezpečnostní správy Letecké datové sítě 
(LETDS) v souladu s čl. 3 NVMO č. 23/2018 Věstníku 
budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději do 30 
dnů od podpisu tohoto dodatku. Předání těchto podkladů je 
podmínkou pro zpracování typové projektové bezpečnostní 
dokumentace LETDS zhotovitelem v termínu stanoveném 
tímto dodatkem 
Podpora zhotovitele při tvorbě typové projektové 
bezpečnostní dokumentace LETDS a převzetí zpracované 
typové projektové bezpečnostní dokumentace bude 
zabezpečena cestou gestora LETDS (ředitelem SKIS nebo 
jím pověřenou osobou). 
 
V průběhu zpracovávání této dokumentace zhotovitel 
minimálně jedenkrát měsíčně svolá pro účely koordinace 
výměny informací a zajištění podmínek její tvorby 
pracovní jednání. 
 

5. Stávající příloha č. 2 smlouvy „Harmonogram etap plnění díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve 
znění přílohy č. 1 dodatku „Harmonogram etap plnění díla“. 

6. Stávající příloha č. 3 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy 
č. 2 dodatku „Cenový rozklad díla“. 
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Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách o 2 stranách. 

2. Všechna ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem včetně jejích příloh se nemění a zůstávají 
v platnosti beze změny.  

3. Smluvní strany svým podpisem 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 z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Pro zamezení pochybností, smluvní strany 
uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání kontrolního dne č. 26., obsahuje 
jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni konání tohoto kontrolního dne, ve 
smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

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

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 
 

• Příloha č. 1 – Harmonogram etap plnění díla     1 strana 

• Příloha č. 2 – Cenový rozklad díla       1 strana 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Za objednatele: 

Ing. Petr Záborec 

 Za zhotovitele: 

Ing. Petr Novotný 

ředitel OVPozS a KIS SVA MO 

podepsáno elektronicky 

 ředitel státního podniku 

podepsáno elektronicky 

 
  
 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr Novotný 
Datum: 
2021.02.26 
13:25:59 +01'00'



Příloha č. 2 k dodatku č. 3 k SoD č. 1710400017
Počet stran: 1

CENOVÝ ROZKLAD DÍLA

CELKEM 95 701 610,59 Kč 115 798 948,81 Kč

Elektronický podpis - 3.3.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Záborec
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 21.8.2021 09:50:52-000 +02:00


