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Dodatek č. 4

k Rámcové dohodě

I.
Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená: Mgr. Luborem KOUDELKOU, náměstkem pro řízení 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 701, Na Příkopě 864/28, 115 03

Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby k jednání:

adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s.p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
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 k jedn

kontaktní osoba k jedn

kontaktní osoba k jedn
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adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 06 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely
Mobil: +420602807288, e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

. 3 Rámcové dohody na realizaci projektu „
č. 171 040 0070 (dále jen „dohoda“), ve spojení s čl. V odst. 2

ících změnách dohody uvedených v tomto dodatku č. 4 (dále jen
„dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je zvýšení ceny stanovené v čl. V odst. 1 rámcové dohody způsobem
a v rozsahu dle čl. V odst. 2 dohody.

III.
Předmět dodatku

1. Odst. 1 článku V dohody se s účinností k 1. 4. 2021 ruší a nahrazuje se novým
odstavcem 1, který zní:

1. Za účelem určení ceny plnění v jednotlivých dílčích smlouvách se smluvní strany
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na
maximální cenové hodinové sazbě pracovníků poskytovatele za práce (vlastní výkony
prováděné přímo poskytovatelem) v rámci plnění dílčích smluv, a to ve výši:

do 31. 3. 2019 …………… 1 375,00 Kč bez DPH,

od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 …………… 1 407,49 Kč bez DPH,

od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 …………… 1 458,02 Kč bez DPH,

od 1. 4. 2021 …………… 1 490,22 Kč bez DPH.

Tato cenová sazba bez DPH je po celou dobu platnosti rámcové dohody cenou
nejvýše přípustnou, není-li ze strany poskytovatele uplatněno její navýšení dle odst. 2
tohoto článku. Poskytovatel prohlašuje, že tato cenová sazba je cenou v čase a místě
obvyklou ve smyslu § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
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IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení dohody neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 5 stranách. 
3. Strany dohody vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 

uzavření dodatku vylučovali, nevedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv a tvoří 
nedílnou součást dohody. 

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Zdůvodnění změny ceny dle čl. V odst. 2 Rámcové dohody 

 

Za nabyvatele:       Za poskytovatele: 
Mgr. Lubor KOUDELKA      Ing. Petr NOVOTNÝ 

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování   ředitel státního podniku 
a akvizic MO 
 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.03.23 
14:54:53 +01'00'
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Zdůvodnění změny ceny dle čl. V odst. 2 Rámcové dohody
na realizaci projektu

„

1. Rozklad hodinové sazby 1.490,22 Kč VTÚ s.p., o.z.VTÚLaPVO od 1.4.2021.

Přírůstek průměrného ročního indexu reálných mezd vypočtený za předcházející
kalendářní rok platnosti rámcové dohody (https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzd
y_prace, resp. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2020 ) –
rozdíl mezi indexem reálných mezd 3Q 2019 a indexem reálných mezd 3Q 2020
v %: 1,7

Přírůstek průměrného indexu spotřebitelských cen vypočtený za předcházející
kalendářní rok platnosti rámcové dohody (https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotreb
itelske_ceny) v %: 3,2

režijní plán
2021

režijní plán
2021

obchodní hod. sazba = 1.490,22 Kč bez DPH % 1.490,22

1 Spotřeba režijního materiálu 2,00 29,79 Kč

2 Spotřeba energie 3,32 49,45 Kč

3 Opravy a udržování 1,21 18,02 Kč

4 Služby 20,52 305,62 Kč

5 Osobní náklady (včetně zákonných odvodů) 65,75 980,11 Kč

6 Odpisy 7,20 107,23 Kč

1. Spotřeba režijního materiálu

Spotřeba paliv

potřeba ochranných pomůcek

Spotřeba literatury v technické knihovně

Spotřeba (nářadí v operativní evidenci, hm. majetku, nábytek, kancelářských
potřeb, IT materiál nevedený v operativní evidenci)

2. Spotřeba energie

Spotřeba (elektrické energie, tepelné energie, vody a plynu)

3. Opravy a udržování

Opravy a udržování staveb – akce velkého rozsahu

Opravy a udržování strojů a přístrojů – akce velkého rozsahu

Opravy a údržba vozidel

Opravy a údržba drobného rozsahu (stavby, stroje a přístroje)

4. Služby
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 Režijní přepravné  
 Náklady (na telefony, výkony spojů, poštovné) 
 Služby na ISO, úklidové a čistící služby, stočné, odstranění odpadů 

 Nájemné, SW – operativní evidence, SW upgrade 

 Náklady na ostrahu 

 Režijní školení a vzdělávání, překlady a expertízy, na přezkušování 
 Finanční leasing, operativní leasing, kalibrace a TK vozidel 

 Služby -  podíl na nákladech ředitelství 
 Režijní poradenská činnost 

5. Osobní náklady 

 Mzdové náklady 

 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
 Příspěvek na penzijní připojištění 
 Příspěvek na očkování, zdravotní prohlídky, stravování a nealkoholické nápoje 

 Zákonné pojištění zaměstnanců 

6. Odpisy 

 Odpisy DNM a DHM 

 Odpisy budovy a haly, stavby 

 SW nad 60 tis. a 20-60 tis., kancelářská a výpočetní technika 

 Dopravní prostředky 

 Pracovní stroje a zařízení, měřící technika 

 
 
Výpočet hodinové sazby Vojenského technického ústavu s.p., o.z. VTÚLaPVO na rok 2021 
(od 1. 4. 2021) vychází z úpravy čl. V odst. 2 rámcové dohody. 
 
 

2. Stanovení automatického navýšení maximální hodinové ceny výkonů 
 
Složka „osobních nákladů“ – řádek 5 rozkladu hodinové sazby bude navyšována přírůstkem 
průměrného ročního indexu reálných mezd a „režijní složky“ – řádky 1, 2, 3, 4 a 6 budou 
navyšovány přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předcházející 
kalendářní rok platnosti rámcové dohody dle oficiálně uveřejněných údajů Českého 
statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo.  
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