
DODATEK č. 7
ke kupní smlouvě č. 145410194 - Dílenská vozidla

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu
k zastupování Ing. Pavel BERAN

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Martin CIRKOVSKÝ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 161
fax: + 420 973 214 685

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. Jan KUDRNA, tel. 973 210 706, fax 973 214 685

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského soudu

v Praze
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
Kontaktní osoba: Ing. Karel ŠEBESTA
Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 910 105 542
fax: + 420 910 105 499

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „prodávající“),



se v souladu s čl. XV. odst. 2. „Závěrečná ujednání“ kupní smlouvy č. 145410194 Dílenská vozidla 
ve znění Dodatku č. 1 až 6 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách smlouvy. 

II. 
Účel dodatku 

Účelem uzavření Dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je v souladu se stanoviskem NGŠ AČR čj. MO 
142864/2017-3416 upravit podmínky dodání prvního kusu dílenského vozidla.   

 
III. 

Změny a doplňky  
1. Ruší se čl. VII. písm. B odst. 10 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:   

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu vozidla, nestanoví-li tato smlouva jinak, 
homologovaná, nová, tj. nepoužitá, nepoškozená, nerepasovaná a zkompletovaná z dílů, které 
nebudou staršího data výroby než 2 let od odevzdání a převzetí jednotlivých typů vozidel, 
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. 
V případě dodávky prvního kusu vozidla je prodávající oprávněn použít pneumatiky, které 
nebudou staršího data výroby než 29 měsíců ode dne odevzdání a převzetí tohoto vozidla, 
nepoužité, nepoškozené, nerepasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním  
a hygienickým normám a předpisům. 

2. V návaznosti na změnu čl. VII. písm. B odst. 10 smlouvy se ruší čl. IV. smlouvy a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. 
této smlouvy, a to ve výši: 

181 832 294,56 Kč včetně DPH 

(slovy: stoosmdesátjedenmilionosmsettřicetdvatisícedvěstědevadesátčtyři koruny české  
a padesátšest haléřů) 

2. Celková kupní cena za předmět smlouvy bez DPH činí 150 274 623,60 Kč, sazba DPH 
21 % činí 31 557 670,96 Kč. 

3. Cena za 1 ks vozidla včetně TP pro sériovou výrobu činí u: 
prvního kusu dílenského vozidla pro 1. úroveň oprav 25 640 364,40 Kč bez DPH  
a 31 024 840,92 Kč včetně DPH, 
dalších kusů dílenského vozidla pro 1. úroveň oprav 25 740 364,40 Kč bez DPH  
a 31 145 840,92 Kč včetně DPH. 

dílenského vozidla pro 2. úroveň oprav 36 169 365,20 Kč bez DPH a 43 764 931,90 Kč 
včetně DPH. 

4. Cena za zpracování návrhu TP včetně 3D zobrazení činí u: 
dílenského vozidla pro 1. úroveň oprav 202 000,00 Kč bez DPH a 244 420,00 Kč včetně 
DPH. 

dílenského vozidla pro 2. úroveň oprav 612 800,00 Kč bez DPH a 741 488,00 Kč včetně 
DPH. 

5. Celkové kupní ceny za vozidla a za návrhy TP včetně 3D zobrazení v jednotlivých 
letech plnění jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 



Rok  Celková kupní cena v Kč bez DPH Celková kupní cena v Kč včetně 
DPH 

2016 814 800,00 985 908,00 
2017 149 459 823,60 180 846 386,56 

6. Celková kupní cena za předmět smlouvy v Kč bez DPH, cena za 1 kus každého 
jednotlivého typu vozidla a návrhu TP včetně 3D zobrazení na každý typ vozidla v Kč 
bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady spojené s odevzdáním vozidel a návrhů TP. 

7. Cena za plnění dle této smlouvy byla sjednána mezi kupujícím a prodávajícím v rámci 
jednání o zadání předmětné veřejné zakázky. Prodávající při jednání deklaroval, že cena 
je v místě a čase obvyklá a je stanovena v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena tvořená kalkulačním 
propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Výše uvedené 
prodávající stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚPV-191-110/2014 ze dne 30. 
července 2014. 
 

IV. 

Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 
 

 

 
 
                Mgr. Jiří PROTIVA 
             ředitel státního podniku 
        Vojenský technický ústav, s.p. 

  
          
                  Ing. Pavel BERAN                                                          
              náměstek pro řízení sekce                                                  
         na základě příkazu k zastupování 

          
            podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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