
„ Hlavice 2 "

Dodatek Č. 2 ke smlouvě číslo 1201 4 7050 

ti účelové podpory na řešení programového projektu
obrazu z optoelektronických senzorů $ geografickou projekcí 

cíle — Hlavice-2“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem
jejímž jménem jedná

se sídlem kanceláří
IČ
DIČ
bankovní spojení

Číslo účtu
vyřizuje ve věcech
smluvních
vyřizuje ve věcech
technicko-orgamzačních
adresa pro doručování
korespondence

(dále jen „poskytovatel")

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
brigádní generál Ing. Pavel BULANT, 
ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování MO 
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 
60162694 
C260162694
Česká národní banka, pobočka 701 

řfkoné_28. 110 03 Praha 1

tel.
fax
tel.
fax

Ing. Valéria Kinštová 

Mgr. Pavel Chrenko

: Národní úřad pro vyzbrojování MO
odbor pozemních sil 
nám. Svobody 471, 16001 Praha 6 

na straně jedné

2, Vojenský technický ústav s.p. odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem 
jehož jménem jedná 
zastoupený

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu 
vyřizuje ve věcech 
smluvních 
vyřizuje ve věcech 
techntcko-organizačních 
adresa pro doručování 
korespondence:

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely 
Václav IROVSKÝ, ředitel podniku 
Ing. Františkem Padělkem, ředitelem odštěpného závodu 
VTÚLaPVO, jednajícím ve smyslu ustanovení 
§ 13 odst. 3 ObchZ ve věci týkající se odštěpného 
závodu 
24272523 
C224272523

' ta, a. s.

Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTUL a PVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha9-Kbely 

(dále jen „příjemce") na straně druhé

Dodatek é, 2 ke Smlouvě č. i20i 4 7050

NÁRODNÍ URAĎ PRO VYZ 0 ROJ OVÁN I MO
Ootafír ucíemnfch giF
Právník i Mgr. Filip r*f£LC
Dňtum : \vA-x
Podpis ; ft



se dohodly, v souladu s článkem 11 odst. 1 Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva"), ve 
znění dodatku č. 1, na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto 
dodatku č. 2 (dále jen „dodatek").

Článek 1
ÚČEL DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě jednání oponentní rady k průběžné 
zprávě projektu obraného vývoje ze dne 21. 3. 2013, čj.VTÚ/VTÚL-6/4-2013). Jedná se 
o technické a organizační změny, změnu výše poskytované účelové podpory, změnu přílohy 
č. I Smlouvy „Návrhu projektu obranného vývoje MO ČR“ a přílohy č. 3 Smlouvy „Takticko 
technických požadavků" a dále smluvní zabezpečení závazku příjemce dodržovat povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb„ o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve zněni pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích právních předpisů 
(dále jen „zákon Č. 412/2005 Sb “).

Článek 2
ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY 

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se text Článku 1, odstavec 3 písm. a) až j) Smlouvy a nahrazuje se textem:

Etapy vývoje a termíny plnění projektu:

a) Zpracování Předběžného projektu, oponentní řízení.
Termín: do 15. 10. 2012
Výstup: Zápis z oponentního řízení k Předběžnému projektu

b) Zpracování konečného projektu, oponentní řízení 
Termín: do 25. 1.2013
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke Konečnému projektu

c) Výroba prototypu 
Termín: do 30. 11. 2013
Výstup: Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle 
— Hlavice-2 včetně výrobní a provozní dokumentace

d) Podnikové zkoušky
Termín: od 1. 12. 2013 do 31. 12.2013 
Výstup: Závěrečné zpráva z Podnikových zkoušek

e) Úprava prototypu po podnikových zkouškách 
Termín: od 2. 1.2014 do 31. 1. 2014
Výstup: Prototyp upravený po podnikových zkouškách

f) Kontrolní zkoušky
Termín: od 1.2. 2014 do 28. 3. 2014
Výstup: Závěrečná zpráva z Kontrolních zkoušek

g) Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách 
Termín: od 29. 3. 2014 do 30. 5. 2014
Výstup: Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách

h) Vojskové zkoušky
Termín: od 1. 6. 2014 do 19. 9. 2014 národní úřad pro vrzaROJOvÁNi mo

Odbor pořemních sil 
Právník : Mgr, FfHp M£LC 
Datum : -'lo . C» 'U>.A-'y 
Potípis ; a ’
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Výstup: Závěrečná zpráva z Vojskových zkoušek

i) Odstraněni neshod po vojskových zkouškách 
Termín: od 20. 9. 2014 do 31. 10. 2014
Výstup: Odstraněni neshod po vojskových zkouškách

j) Repase prototypu po Vojskových zkouškách - dopracování dokumentace a zpracování 
návrhu na zavedení
Termín:od 1. 11. 2014 do 30. 11.2014
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení

k) Vypracování Závěrečné zprávy 
Termín: do 31. 12. 2014 
Výstup: Závěrečná zpráva

l) Závěrečné oponentní řízení 
Termín: dle plánu oponentních řízení
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení

2. Ruší se text a tabulka článku 3 odst. 1 a 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:
1. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 17 994 000,- Kč (slovy: 

sedmnáctmilionůdevětsetdevadesátčtyřitisíce korun českých).

3. Rozdělení podpory pro jednotlivé příjemce a kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)
Číslo

projektu
Příjemce Náklady 2012 2013 2014 Celkem

907 040 7050
LOM PRAHA s.p.,

odštěpný závod

VTÚLaPVO

investiční

neinvestiční 6 625 6 625

907 040 7050

VTÚ, s.p. 

odštěpný závod

VTÚLaPVO

investiční

neinvestiční 10019 1350 11 369

Celkem účelová podpora 6 625 10 019 1350 17 994

Celkem uznané náklady 6 625 10 019 1350 17 994

3. Ruší se text článku 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 17 994 000,- Kč (slovy: 

sedmnáctmilionůdevětsetdevadesátčtyřitisíce korun českých).

4. Do článku 6 Smlouvy se nově doplňuje odst. 5 v tomto znění:

5. Řešením tohoto projektu nesmí dojít k poškození práv plynoucích ze zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon).

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBROJOVÁNÍ MO 
Odbor poremriich $li 
FVávník : Mgr, Filip MELC 
Datum : Axi. Cj . '"LO-V',
P°dpiS :
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5. Do Smlouvy se nové doplňuje Článek 10 „Ochrana utajovaných Informací1* v tomto 
znění:

1. Příjemce je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem 
č. 412/2005 Sb., prováděcími právními předpisy k zákonu a požadavky poskytovatele.

2. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále 
jen „BŘ MO“) změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení jeho 
ekonomické stability.

3. Příjemce je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli 
nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení 
podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátí utajované informace 
nebo technické zařízení rezortu Ministerstva obrany.

4. Příjemce je povinen současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně 
písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo 
ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

5. Příjemce je povinen umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru 
bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání 
s utajovanými informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.

6. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů oznámit poskytovateli veškeré změny 
informací uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.

7. Příjemce je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů 
nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických 
zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).

8. Příjemce je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto 
stanovit zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

9. Příjemce má podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, 
které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou 
specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením 
vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sh. a tvoří přílohu č. 5 této 
Smlouvy.

10. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci bude plnit mjr. 
Ing. Miroslav Němec, VZ 5368 Praha, tel.: 973 217 066, fax 973217 066.

11. Funkci přejímajícího bude plnit Mgr. Pavel Chrenko, NÚřV MO, tel.: 973 214 172.

6. Články 10 „Používané právo11, 11 „Změny Smlouvy11 a 12 „Závěrečná ustanovení11 
Smlouvy se přečíslovávají na Články II, 12 a 13.

7. V příloze č. 1 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se v bodě 
II. odst. 9 „Složení řešitelského týmu11 se mění složení řešitelského týmu. Ing. Václav 
Mareš se nahrazuje Ing. Jaroslavem Žohou.

8. V příloze č. 1 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší bod I. 
IDENTIFIKACE PROJEKTU OBRANNÉHO VÝVOJE (dále jen „IPOV11) a bod IV. 
NÁVRH PLÁNU UZNANÝCH NÁKLADŮ (dále jen ,,NPUN“) a nahrazují se přílohou 
č. 1 tohoto dodatku.

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBR030VÁNÍ MO 
Odbor poit-fímich sil 
Právník : Mgr. Filip MELC 
Datum : "Ld . -'V-0>vn,
Podpis : k Strana 4 (celkem 5)



9. V příloze i. 2 Smlouvy „Všeobecné podmínky ke smlouvě11 $c

- £1. 3 doplňuje o odst. 4 v tomto znání;

4. Příjemce odpovídá za to, že případný subdodavatel bude splňovat veškerá 
bezpečnostní kritéria.

- či, 9 odst. 2 doplňuje o pism. f) v tomto znění:

f) příjemce poruší ustanovení o ochraně utajovaných informacích dle Smlouvy.

10. Příloha č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky14 se rozšiřuje o Doplněk č. 1, který 
je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

11. Do Smlouvy se nově doplňuje příloha č. 5 Smlouvy „Seznam utajovaných informací11, 
která je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Článek 3

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích platných příloh, neupravená tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 5 listech a 3 přílohách o 22 listech, z nichž 
jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou 
platnost.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě je:

Příloha č. 1 - Návrh projektu obranného vývoje MO ČR (bod I. IPOV a bod IV. NPtJN, 
počet listů: 9

Příloha £. 2 - Takticko-technické požadavky, 1. Doplněk, počet listů: 12 

Příloha č. 3 - Seznam utajovaných informací, počet listů: 1

V Praze dne:
•/. 9.

za poskytovatele
brigádní generál Ing. Pavel BULANT

NÁRODNÍ 
Odbor pruemnfch sH' 
Právník ; M0r. Flfíp MELC

OVÁNÍ MO

Do cum 
Podpis

: Ao . Q, 'VO/.p, 
\

2 4 -05- 2013
V Praze dne:....................

Vojín,Iry tochníctty tui»t», ,j,.. odiitooř r.OoK vtOljpvo
Ml«r»íortiliv«k* bu, 11Í ůi SJíboly

i4 í«rj5ii, rač Cíí«ř2Sjí
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