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Dodatek č. 6 ke smlouvě číslo 1201 4 7050 

nutí účelové podpory na řešení programového projektu
ilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí
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SMLUVNÍ strany

I. Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem
jejímž jménem jedná

Tychonova I, 16001 Praha 6
Ing. Tomáš DVOŘAČEK, ředitel Odboru vyzbrojování 
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláři
IČ
DIČ
bankovní spojeni

Číslo účtu

vyřizuje ve věcech 
smluvních

vyřizuje ve věcech 
technícko-organizačních

adresa pro doručování

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701 
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Ing. Valéria Kinštová

Mgr. Pavel Chrenko

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 473/4 
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné 
a
2- Vojenský technický ústav s.p. odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem : Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu

vyřizuje ve věcech 
smluvních

vyřizuje ve věcech
technicko-organizačních

Ing. Jiří ČUMA, CSc., ředitel odštěpného závodu 
VTÚLaPVO

24272523
CZ24272523
Česká spořitelna, a. s.
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adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚL a PVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „příjemce**) na straně druhé

se dohodly v souladu s článkem 11 odst. I Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva"), 
ve zněm dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, na následnících změnách a doplňcích Smlouvy formou 
uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek").

Článek 1

ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je na základě neshod zjištěných komisi v rámci plněni etapy „Vojskové 
zkoušky" provést změny termínů plnění etap po nevyhovujícím výsledku vojskových zkoušek 
a posunutí ukončení projektu do roku 2016 bez nároku na poskytnuti podpory příjemci za toto 
prodloužené období. Dále se tímto dodatkem zohledňují organizační změny na straně 
příjemce a poskytovatele.

Článek 2

ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

1. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY" se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto 
dodatku.

2, Ruší se text Článku 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny plnění projektu" písm. i), j), k) a 1) 
Smlouvy a nahrazuje se takto:

i) Odstraněni neshod po vojskových zkouškách, závěrečná zpráva z vojskových zkoušek 
s výsledkem vyhovujícím
Termín: od I. 6. 2015 do 30. 11. 2015
Výstup: Odstranění neshod po vojskových zkouškách, závěrečná zpráva z vojskových 

■ zkoušek s výsledkem vyhovující

j) Repase prototypu po vojskových zkouškách - dopracování dokumentace a zpracování 
návrhu na zavedení
Termín: od 1.6. 2015 do 30. 11.2015
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení

k) Vypracování Závěrečné zprávy 
Termín: do 31 - 12.2015 
Výstup; Závěrečná zpráva

l) Závěrečné oponentní řízeni
Termín: dle upřesnění pokynů poskytovatele 
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení

3. Ruší se text článku 2 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

I. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2015. Období 
hodnocení výsledků a vypořádání smlouvy se stanovuje od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016.
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4. Ruší se text Článku 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3- Průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady 
o nákladech zahrnuji období od zahájeni řešení projektu v roce 2012 až do ukončeni 
řešení projektu v roce 2015, přičemž první období začíná zahájením projektu v roce 
2012 a končí 31. prosince 2012.

5. Do článku 1 Smlouvy $d doplňuje odst. 7 v tomto znění:

Za nesplněni ČI. 1 odst. 3 písm. i) tohoto dodatku se příjemce zavazuje uhradit 
poskytovateli smluvní pokutu vc výši 50 000,00 KČ. Na toto plnění se nevztahuje 
ustanovení čl. 8 odst. 3 a 4 Přílohy £. 2 ke smlouvě - Všeobecné podmínky ke 
smlouvě, část A.

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 3 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.

V Praze dne. ^
V Praze dne: Jč.iofr

Poskytovatel: Příjemce:
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