
DODATEK č. 4
ke kupní smlouvě č. 145410194 - Dílenská vozidla

L
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojem': Českánárodní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Mgr. Daniel KOŠTOVAL

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6 

Kontaktní osoba: Ing. Martin CIRKOVSKÝ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 161 
fax: +420 973 214 685

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. JanKUDRNA, tel. 973 210 706, fax 973 214 685 

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující")

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný;

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
Kontaktní osoba: Ing. Jozef VASS
Telefonické a faxové spojeni:

telefon: + 420 910 105 545 
fax: +420 910 105 499

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691,682 01 Vyškov

v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského soudu 
v Praze
Mladoboleslavská 944, Praha 9 Kbely, PSČ 197 06
24272523
ČZ24272523
Komerční banka. a.s.

(dále jen „prodávající"),



se v souladu s či. XV. odst. 2 „Závěrečná ujednání'1 kupní smlouvy Č. 145410194 Dílenská vozidla 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. října 2015, Dodatku č. 2 ze dne 7. března 2016 a Dodatku č. 3 ze 
dne 18. května 2016 (dále jen „smlouva"), dohodly na následujících změnách smlouvy.

n.
Účel dodatku

Účelem uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek") je zapracování změn vyplývajících z výrobního 
procesu a procesu přípravy zkoušek u prvního kusu dílenského vozidla dle spisů Čj. VTÚ-242- 
277/2016 ze dne 1. srpna2016ačj. VTÚ/VTÚPV-231-58/2016 ze dne 12. září 2016.

m.
Změny a doplňky

1. V čl. m odst 1 písm. c) smlouvy se ruší bez náhrady text závorky „(víz příloha č. 3 smlouvy)"

2. V čl. IV odst 5 smlouvy se ruší tabulka a nahrazuje se následovně:

Rok Celková kupní 
cena v Kč bez 
DPH

Celková kupní cena 
v KČ včetně DPH

2016 814 800,00 985 908,00
2017 149 559 823,60 180 967 386,56

3. V Čl. VI odst 2 smlouvy se ruší text bodu 2. a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. etapa bude zahájena po schválení návrhů TP a 3D zobrazení oponentním řízením a ukončena 
bude odevzdáním 1 ks dílenského vozidla pro 2. úroveň oprav nejpozději do 31. 07.2017;“

4. V příloze č. 7 smlouvy „Technické podmínky „Koncepčního řešení dílenského vozidla T 815-7- 
D 8x8", TP VTÚPV-6038-16, vydání 1", které byly schválené dne 30. března 2016 (dále jen 
příloha č. 7 smlouvy"), se doplňuje bod 4.6 kapitoly 4 následovně:

„V případě objemových nebo hmotnostních disproporcí s možnostmi skříňové dílenské nástavby 
se požaduje část výbavy uložit jako vezenou výbavu mimo vozidlo do přepravních 
uzamykatelných beden. Podle charakteru úkolu bude rozsah vezené dílenské soupravy upřesněn 
příslušným velitelem nebo náčelníkem."

5. V příloze č. 8 smlouvy „Technické podmínky „Koncepčního řešení dílenského vozidla T 815-7- 
D 8x8 V", TP VTÚPV-6039-16, vydání 1", které byly schválené dne 30. března 2016 (dále jen 
„příloha č. 8 smlouvy"), se doplňuje bod 4.6 kapitoly 4 následovně:

„V případě objemových nebo hmotnostních disproporcí s možnostmi skříňové dílenské nástavby 
se požaduje část výbavy uložit jako vezenou výbavu mimo vozidlo do přepravních 
uzamykatelných beden. Podle charakteru úkolu bude rozsah vezené dílenské soupravy upřesněn 
příslušným velitelem nebo náčelníkem."

6. V příloze č. 7 smlouvy se doplňuje její příloha Č. 1 „Seznam předmětů v soupravě", a to 
o položky Č. 797 až 874, přičemž seznam těchto položek je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

7. V čl. XV odst 5 „Závěrečná ujednání" smlouvy se ruší příloha č. 6 „Rámcový časový 
harmonogram zkoušek" a nahrazuje se novou přílohou č. 6 „Rámcový časový harmonogram 
zkoušek", který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.



IV.
Závěrečná ujednáni

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. .

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - „Seznam položek £. 797 až 874“- 3 listy 
Příloha č. 2 - „Rámcový časový harmonogram zkoušek“ 5 listů

V Praze dne: listopadu 2016 V Praze dne: sTV- lilistopadu 20

Náměstek pro řízení

MINISTERSTVO OBRANY 
SEKCE VYZSROjOVANÍ A AKVIZIC -08-

Podpis a razítko kupujícího

Ředitel Vojenského technického ústavu, s.p.

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p. 

Mladoboleslavská 344 
197 06, Pratia9-Kbely 

IČ: 24272523 
~01~

Podpis a razítko prodávajícího
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RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZKOUŠEK

p.e. Jednotlivý druh
zboží Zkrácený název

DRUH ZKOUŠKY, TERMÍN PROVEDENÍ

Podnikové zkoušky Kontrolní zkoušky Vojskové zkoušky Schvalovací
zkoušky

Poznámka

i.

Dílenské vozidlo T 
815-7-D 8x8 
pro 2. úroveň oprav

T 815-7-D 8x8 

(objekt zkoušek)
přesný termín a délku 

stanoví výrobce 
(2016)

leden, únor, březen 20 í 7 
6 týdnů prováděcí období, 

2 týdny vyhodnocovací 
období

březen, duben, květen 2017 
4 týdny prováděcí období, 

2 týdny vyhodnocovací 
období

květen 2017
2 týdny prováděcí období

Schvalovací 
zkoušky budou 
provedeny podle 
ustanoveni § 12 odst. 
i vyhlášky ě. 
274/1999 Sb„ 
kterou se stanoví 
druhy a kategorie 
vojenských vozidel, 
schvalování jejich 
technické 
způsobilosti, 
provádění 
technických 
prohlídek 
vojenských vozidel 
a zkoušek
technických zařízení 
vojenských vozidel

2.
Dílenské vozidlo T 
815-7-D 8x8 V 
pro 1. úroveň oprav

T 815-7-D 8x8 V 

(objekt zkoušek)
přesný termín a délku 

stanoví výrobce 
-(2016)

proběhne souběžně 
s kontrolními zkouškami 
pro dílenské vozidlo pro 

2. úroveň oprav

proběhne souběžně 
s vojskovými zkouškami 

pro dílenské vozidlo pro 2. 
úroveň oprav

proběline souběžně 
se schvalovacími 

zkouškami pro dílenské 
vozidlo pro 2. úroveň oprav
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POŽADAVKY NA DODAVATELE K REALIZACI ZKOUŠEK

Ostatní údaje
DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové zkoušky
(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)
Poznámka

ZPŮSOB VYKONÁNÍ DÍLČÍCH 
ZKOUŠEK

způsob vykonání 
dílčích zkoušek 
k ověřeni plnění 
TPKŘ stanoví 
výrobce

měření vybraných technických 
parametrů, praktické ověření 
technických vlastností, 
posouzení dokumentů a řízené 
technické dokumentace, 
posouzení průvodní a provozní 
dokumentace

praktické ověření taktických 
požadavků, užitných vlastností a 
funkčnosti, posouzeni průvodní a 
provozní dokumentace, posouzení 
technických podmínek

měření stanovených 
parametrů, praktické 
ověření vlastností a 
funkčnosti, posouzení 
dokumentů

PLÁNOVANÁ MÍSTA 
VYKONÁNÍ ZKOUŠEK stanoví výrobce

Vojenský technický ústav, 
státní podnik, odštěpný závod 
VTÚPV Vyškov, zkušební 
polygon

posádka Vyškov, Výcviková 
zařízeni ve vojenském újezdu 
Březina

Vojenský technický 
ústav, státní podnik, 
odštěpný závod VTÚPV 
Vyškov, zkušebna 
vozidel, zkušební 
polygon

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA 
ORGANIZACI stanoví výrobce Ing. Jan Kudrna plk. Ing. Daniel Synek Ing. Josef Zikmund
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Osťatni údaje
DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové zkoušky 
(PZ)

Kontrolní zkoušky
m

Vojskové zkoušky
(VZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)
Poznámka

FINANČNÍ KRYTÍ na náklady výrobce na náklady výrobce

a. ) zabezpečení zkoušené techniky 
na náklady výrobce s výjimkou 
paliva,
b. ) osoby, ostatni materiál a 
prostředky pro zabezpečení 
zkoušeni dodá AČR,
c. ) zabezpečení osob (ubytování, 
stravování, jejich výbava a výstroj) 
zabezpečují osoby nebo 
zaměstnavatelé

na náklady výrobce

VÝSTROJ, VÝZBROJ:

vojáci polní stejnokroj, KBV 
Pandur 8x8, Iveco, Dingo, T 
810, T 815 WN 8x8, LR 130 
Kajman, P-V3S Pad 1 M

vojáci poinl stejnokroj, 
vesta ochranná proti 
střelám, KBV Pandur 
8x8, lveco, Dingo,
T 810, T 815 VVN 8x8, 
LR 130 Kajman, P-V3S 
Pad 1 M, stabilní dílny, 
RDST 13.250,
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Ostatní údaje
DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové zkoušky
(PZ) '

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)
Poznámka

ROZSAH ODPOVĚDNOSTI 
DODAVATELE ZA ŠKODU, 
KTERÁ MÁ SVŮJ PŮVOD

V POVAZE ZKOUŠENÉHO 
MATERIÁLU

odpovídá odpovídá odpovídá

Prodávajíc! je 
povinen na své 
náklady objekt 
zkoušek pojistit 
proti poškozeni 
způsobenému pfi 
provádění 
zkoušek u 
renomované 
pojišťovny tak, 
aby pojištění bylo 
účinné po celou 
dobu etapy 
zkoušení.

ZABEZPEČENÍ REGISTRAČNÍ 
ZNAČKY

zvláštní registrační značka pro 
zkušební účely

zvláštní vojenská registrační značka 
pro zkušební účely

zvláštní registrační 
značka pro zkušební 
účely

Pojištění je 
vázáno na zvláštní 
registrační značku 
pro zkušební 
účely
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Ostatní údaje
DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové zkoušky 
(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Vojskové zkoušky
m

Schvalovací
zkoušky

(SZ)
Poznámka

MÍSTO DODÁNÍ OBJEKTU 
ZKOUŠEK KE ZKOUŠKÁM

Vojenský technický ústav, 
státní podnik, odštěpný závod 
VTÚPV Vyškov

posádka Vyškov

Vojenský technický 
ústav, státní podnik, 
odštěpný závod VTÚPV 
Vyškov, zkušebna 
vozidel, zkušební 
polygon

POVINNOST PROVÉST 

PŘÍPRAVU OSOB víz. Nařízení o provedeni KZ viz. Nařízeni o provedení VZ viz. Program SZ

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY NA ZÁKLADĚ 

VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK
hodnocení KZ nevyhovující hodnoceni FZ nevyhovující

objekt nesplňuje 
podmínky schválení 
technické způsobilosti 
na základě výsledků SZ

POVINNOST DODAVATELE 
PŘEDLOŽIT

zprávu z podnikových zkoušek, 
výsledky zkoušek provedené 
akreditovanými zkušebnami 
nebo oprávněnými zkušebními 
organizacemi (národními 
autoritami), v průběhu 
podnikových zkoušek - tvoři 
pfflohu zprávy z podnikových 
zkoušek,
návrh technických podmínek, 
dokumentaci vyplývajíc! 
z právních předpisů a vnitřních 
předpisů rezortu MO výstupní 
revizní zprávy určených 
technických zařízeni, prohlášení 
o shodě u subdodávek, 
záznamníky, záruční listy, atd., 
návrhy průvodní a provozní 
dokumentace,

zprávu o výsledcích kontroínich 
zkoušek, výsledky zkoušek 
provedené akreditovanými 
zkušebnami nebo oprávněnými 
zkušebními organizacemi 
(národními autoritami), v průběhu 
PZ, KZ, návrh technických 
podmínek, dokumentaci vyplývající 
z právních předpisů a vnitřních 
předpisů rezortu MO, revizní zprávy 
o provedení typových revizí 
určených technických zařízení, 
stanoviska a posouzení bezpečností 
požívání provedené Úřadem 
státního odborného dozoru MO a 
hygieny provedené Odborem 
vojenského zdravotnictví MO, 
prohlášení o shodě u subdodávek, 
záznamníky, záruční listy, atd., 
návrhy průvodní a provozní 
dokumentace,

dokumentaci 
stanovenou vyhláškou č. 
274/1999 Sb.


