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Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 201080077
„Mobilní pracoviště pro jednotky TACP – nákup 4. etapa“

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných

sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Zástupci kupujícího ve věcech

Adresa pro doručování korespo
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely 197 00 Praha 9

Zastoupen: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523
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Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 107-4407400207/0100

Zástupce prodávajícího ve věcech smluvních:

Zástupce prodávajícího ve věc

Zástupce prodávajícího ve věcech ekonomických:

Adresa pro doručování korespon

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9

Datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

se na základě ust. čl. 11 odst. 6 smlouvy č. 201080077, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“),
v návaznosti na ust. čl. 19 odst. 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.2 (dále jen „dodatek“)
v následujícím znění:

Článek 2
Účel dodatku

Účelem dodatku je úprava označení technické dokumentace uvedené v příloze č. 6 (Požadavky na
zabezpečení SOJ) smlouvy před provedením SOJ dle čl. 11 odst. 6 smlouvy.

Článek 3
Předmět dodatku

Od účinnosti tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 6 (Požadavky na zabezpečení SOJ) smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 6
smlouvy s identickým názvem, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a jediné příloze o 3 stranách.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by
uzavření dodatku vylučovali, nevedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu
nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
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4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv a tvoří 
nedílnou součást smlouvy. 

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 6 – Požadavky na zabezpečení SOJ - 3 strany 
 

 
 
 

V Praze dne       .          2021 

  
 
 

V Praze dne       .          2021 
 
 
 

……………………… 

za kupujícího 

Mgr. Jan Kolafa 
ředitel 

 podepsáno elektronicky 

  
 
 

……………………… 

za prodávajícího 

Ing. Petr Novotný 
ředitel státního podniku 

podepsáno elektronicky 
 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.09.08 
13:34:46 +02'00'



 Příloha č. 6 smlouvy č. 201080077 
 Počet stran: 3                                                                                                                                                                                                         

 
       

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 
 

1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 
1.  Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy bude, na základě rozhodnutí Úřadu 

pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), 
uplatněno státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, 
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany 
státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
č. 309/2000 Sb.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.   

2.  Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí je Úřad oprávněn ve 
smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádat o státní ověřování jakosti obdobný 
úřad nebo orgán daného státu (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě 
prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním prodávajícím.  

3.  Státní ověřování jakosti provede: 

a)  zástupce Úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí na území České republiky, nebo 

b)  zástupce zahraničního úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4.  V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 
zákona č. 309/2000 Sb. 

5.  Prodávající se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro státní ověřování 
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.  

6.  Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku. 

2. Požadavky kladené na dodavatele 

7.  Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO 
NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ - AQAP 2131, 
Ed. C, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION 
AND TEST. 

8.  Prodávající předloží zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) seznam poddodavatelů a jimi 
realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování 
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů 
prodávající předá zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) příslušné poddodavatelské 
smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9.  Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) za účelem provádění 
státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS 
nebo AQAP a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti. 

10. Prodávající umožní zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u výrobce výrobku. Takto 
uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

11. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

12.  Prodávající předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) až 
po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu 
příslušné dokumentace a smlouvy.  
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13.  Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) 
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující zmocnil 
Úřad (zahraniční úřad) k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky 
a změny na výrobku v tomto rozsahu: 

Předloží-li prodávající žádost: 
Úřad žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí   
a vyjádří se k ní 

posoudí  
a rozhodne o ní 

 

Skupina A 

odchylky X ---  

--- výjimky X --- 

změny X --- 

 

Skupina B 

odchylky --- X --- 

výjimky --- X --- 

změny --- X --- 
 

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na 
takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení 
do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, 
bezpečnost a cenu. 

 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 

6 zákona. 
 

14. Prodávající umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 
němu uplatněna. 

15. Seznam zboží dle čl. 3 odst. 1 smlouvy: 

Název zboží Požadavek na 
provedení SOJ 

Dokumentace, dle které bude 
provedeno SOJ 

(doplní prodávající) 
Modulární univerzální 
nabíječka baterií MAX-8 

NE Galvion, USA 
011-517; 010-491; 010-498; 013-
453 

Pozorovací přístroj 
MOSKITO TI+ 

NE SAFRAN, Švýcarsko 
915 350 

Pozorovací přístroj PLRF-
25C BT 

NE SAFRAN, Švýcarsko 
914 304 

Termokamera JIM 
Compact 

NE SAFRAN, Francie 
914 674 JIMC3KT 

Úhloměrná hlavice 
STERNA 

NE SAFRAN, Švýcarsko 
914 864 ST-HK23 

Přístroj nočního vidění 
BNVD 4G 

ANO PRAMACOM-HT, ČR 
P20017; TP-45D2G-014-20  

IR ukazovátko Izlid Ultra ANO B.E.Meyers, USA  
D434P-WPNKIT9 

Ruční laserový ozařovač 
DHY – 308 

ANO CILAS, FRANCIE  
1051170 
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Přijímač ISR ROVER 6i ANO L3HARRIS, USA 
6000077101 

Přijímač Tactical Network 
Rover TNR 

ANO L3HARRIS, USA 
1000416582 

Zodolněný PC Toughbook 
CF-20 Core i5 

ANO PRAMACOM-HT, CZ, TD č. 
P15001_TD_B a TP-45D2G-06-
2015 

Zodolněný mini tablet 
MyVector 

ANO Juggernaut, USA  
JG.CS.NOTE.08-QDD 

Zobrazovací zařízení Tac-
Eye 2.0 Video 

ANO L3HARRIS, USA 
40012289-009 

MyVector NE PRAMACOM-HT, ČR 
 

MS Office 2016 NE T.S.Bohemia 
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