
Dodatek č. 4 smlouvy č. 1801 2 9220
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

MINI VTOL L AS - průzkumný bezpilotní prostředek kategorie VTOL

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČ / DIČ:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic
MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

601 62 694/CZ60162694

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: mob.
email:

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

mob.
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

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem:
jehož jménem jedná:
IČ / DIČ:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel podniku

24272523/CZ24272523

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4
1077552/0800
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kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

kontaktní osoba ve věcech
technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9220, uzavřené dne 21. 6. 2018 a ve znění
Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen
„Dodatek“).

Článek 1
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je na základě žádosti příjemce ze dne 17. června 2021, čj. VTÚ/VTÚL-
1962-26/2021 a se souhlasem uživatele, provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo
v důsledku šíření nákazy COVID-19. Dále se tímto Dodatkem zohledňují organizační změny
na straně příjemce.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:
1. V ěl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“,

se ruší text etapy č. 8 až 13 a současně se doplňují nové etapy, a to následně:

„Etapa č. 8:
Úprava prototypů prototypové (výrobní) dokumentace po provedených
zkouškách prototypu Vážka B, opakované VZ;

Výstup: Upravené prototypy, prototypová (výrobní) dokumentace po provedených
zkouškách a Závěrečná zpráva z opakovaných VZ;

Termín do 31. 8. 2021

Etapa č. 9:
Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje pro prototyp
Vážka A;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje - prototyp Vážka A;
Termín do 31. 8. 2021

Etapa ě. 10:
Závěrečné oponentní řízení do 30 dnů po ukončení řešení projektu pro prototyp
Vážka A;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu pro
prototyp Vážka A;

Termín do 30 dnů po ukončení projektu
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Etapa č. 11:
Odevzdání výsledku vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení 
projektu pro prototyp Vážka A;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;
Termín do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Etapa č. 12:
Zpracování návrhu na zavedení prototypu Vážka A a Vážka B do užívání 
u organizačních celků MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání u organizačních celků MO;
Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 13:
- Návrh technických podmínek na výrobu;
Výstup: Návrh technických podmínek na výrobu;
Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 14:
Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje pro prototyp 
Vážka B;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;
Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 15:
Závěrečné oponentní řízení do 30 dnů po ukončení řešení projektu pro prototyp 
Vážka B;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;
Termín do 30 dnů po ukončení projektu

Etapa č. 16:
Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení pro 
prototyp Vážka B;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;
Termín do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení“

2. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy „Trvání smlouvy a místo plnění“ a nahrazuje se v tomto 
znění:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. září 2021. Období hodnocení 
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. října 2021 do 31. prosince 2021.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem zůstávají 
v platnosti beze změny.
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3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
Dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
Dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:
Digitálně podepsal Ing. Petr

Inq. Petr Novotný Novotný
Datum: 2021.06.29 20:20:02 +02'00'

Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel

podepsáno elektronicky
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