
DODATEK č. 3

SMLOUVY č. 1801 2 9750
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

STATISTIKY - Aplikační programové vybavení simulátoru
pro rozbory a hodnocení cvičení

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
datová schránka:
IČO / DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních
běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
hjyaavk
60162694/CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ, tel.: fax:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Ján NOGA, tel.:

e-mail:
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

2. Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel státního podniku
datová schránka: 7jckvi
IČO / DIČ: 24272523 / CZ24272523
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 1077552/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: fax
e-mail: frantisek.vojkovsky@vtusp.cz

kontaktní osoba ve věcech technickoorganizačních:

tel.: fax:
e-mail:
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adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy č. 1801 2 9750 o poskytnutí účelové podpory na 
řešení programového vývojového projektu „STATISTIKY - Aplikační programové vybavení 
simulátoru pro rozbory a hodnocení cvičení“, uzavřené dne 21. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 
a 2 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 
3 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je změna harmonogramu realizace projektu a navýšení finančních prostředků a 
rozložení poskytnuté účelové podpory, a to na základě žádosti příjemce a výsledků integračních 
zkoušek.

Článek 2 
Změny Smlouvy

1. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy se ruší text Etapy č. 11 až 13 a text odstavce se doplňuje o nové etapy 
následovně:

Etapa č. 11:
- Odstranění neshod z integračních zkoušek;
Výstup: Protokol o odstranění neshod z integračních zkoušek;
Termín: do 30. 6. 2021

Etapa ě. 12:
- Provedení technické analýzy chybovosti dat simulačního systému OneSAF;
Výstup: Analýza chybovosti dat simulačního systému OneSAF;
Termín: do 31. 7. 2021

Etapa ě. 13:
- Testování APV STATISTKY po provedených úpravách;
Výstup: Zpráva o výsledcích testování (v závislosti na výsledcích analýzy a testování 

návrh na úpravu TTP);
Termín: do 15. 10. 2021

Etapa ě. 14:
- Opakované integrační zkoušky;
Výstup: Závěrečná zpráva z opakovaných integračních zkoušek;
Termín: do 30. 11. 2021

Etapa ě. 15:
- Úprava dokumentace APV po opakovaných integračních zkouškách;
Výstup: Dokumentace APV po provedených opakovaných integračních zkouškách;
Termín: do 30. 11.2021

Etapa č. 16:
- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje;
Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;
Termín: do 30 dnů po ukončení řešení projektu
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Etapa č. 17:
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu; 
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;
Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 18:
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení; 
Výstup: Protokol o odevzdání APV uživateli
Termín: do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

2. Na základě změn podle tohoto dodatku se navyšují uznané náklady a poskytnutá podpora 
v roce 2021 o částku 129 600,00 Kč (k následné úhradě nákladů na zpracování technické 
analýzy chybovosti programu OneSAF). Současně se tím ruší znění čl. 3 smlouvy a nahrazuje 
se následujícím zněním:

„Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 9 279 600,00 Kč
(slovy: devětmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisícšestset korun českých).

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 9 279 600,00 Kč
(slovy: devětmilionůdvěstěsedmdestádevěttisícšestset korun českých).

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)
Číslo

projektu
Příjemce Náklady 2018 2019 2020 2021 Celkem

907 020 9750
Vojenský 

technický ústav, 
s.p.

investiční

neinvestiční 1 710 4 220 3 220 129,6 9 279,6

Celkem účelová podpora 1 710 4 220 3 220 129,6 9 279,6

Celkem uznané náklady 1 710 4 220 3 220 129,6 9 279,6

4. Pokud se „Technickou analýzou“ neprokáže chybovost programu OneSAF, vrátí 
příjemce poskytnuté účelové prostředky ve výši 129 600,00 Kč na účet poskytovatele 
v termínu do 31.8. 2021.“

3. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se takto:

„Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. listopadu 2021. Období hodnocení výsledků 
a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022.“
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Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.

Poskytovatel: Příjemce:

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.06.29 
10:56:34 +02'00'

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Ing. Petr NOVOTNÝ 
ředitel

podepsáno elektronicky
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