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Český hydrometeorologický ústav 

 

DODATEK č. 4 
číslo dodatku v EDISU: 6/072/2021 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
smluvní číslo objednatele: 6155/05/2020 

smluvní číslo zhotovitele: 20Zak00139 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

se sídlem:  Na Šabatce 2050/17, 143 06  Praha 4 – Komořany  

statutární orgán:   ředitel ČHMÚ 

IČO:    00020699 

DIČ:   CZ00020699 

 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

    

Zhotovitel:  AVT Group a.s.     

se sídlem:  V Lomech 2376/10a, 149 00  Praha 4 

statutární orgán: , jediný člen představenstva 

IČO:   01691988 

DIČ:   CZ01691988 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

 

(dále jen objednatel) 

  

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU  

 

Název akce:  

„Audiovizuální technika – Centrální předpovědní pracoviště“ 
 

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo, č. objednatele 6155/05/2020, 

č. zhotovitele 20Zak00139 (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 24. 3. 2020: 

 

Článek II., odst. 1.: 

 

Termín předání díla a uvedení do plného provozu:  24. srpna 2021 

 

 

 

 Je provedena první etapa  a to vybudování centrálního řídícího prvku, Cisco Call Manageru, na kterém  je již rozběhnut 

IP telefonie a zároveň je nakonfigurován pro video část celého sjednoceného komunikačního prostředí. Zbývá část 

druhá– videokonferenční systém. 

 

Tato část bude podmíněna dalším postupem, který bude opět vyžadovat velmi intenzivní vzájemnou spolupráci a 

koordinaci činností – aby bylo možno některé věci implementovat. U některých činností již nyní víme, že bude nutno 

zapojit do přípravných prací subjekt z třetí strany, což  bude v době dovolených  asi celý proces prodlužovat.  

 

Naše konfigurační činnost má plánovaný rozsah 12 MD.  

 

Musí se řešit komunikace vůči GŘ HZS, a pak teprve rozběh dalších návazných funkcionalit. Dále práce na nastavení 

videokonferenční jednotky pro konference s hasiči a pobočkami je z důvodu součinnosti více stran při konfiguraci 

collaboration infrastruktury.  
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                                                                                                                                        Český hydrometeorologický ústav 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

IV. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v 

registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne:       V Praze dne:    

  

 

 

   ........  

za objednatele:       za zhotovitele: 

, ředitel ČHMÚ     , 

                                                                                            jediný člen představenstva AVT Group a.s. 

                                                                                             

  




