
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 175410173

i.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
jejímž jménem jedná:

Tychonova 1, 160 01, Praha 6
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic ministerstva obrany ČR
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Ing. Petr ŠEVČÍK
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

ředitel VÚ 3255 Praha, nebojím pověřená osoba, tel. 973 216 004,
fax 973 217 377

na adrese:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel44)

1.2. Vojenský technický ústav, s.p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
statutární orgán: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
ICO: 24272523
DIČ: CZ24272523
číslo účtu:
oprávněn jednat ve v

oprávněna jednat ve věcech technických:

oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

adresa pro doručování korespondence:

a fakturaci

adresa pro doručování reklamací:

Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA
tel. 910 105 360
email: iitka.capkova@,vtusn.cz
Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA
tel. 910 105 360

email: jitka.capkova@vtusp.cz
Jolana Bezchlebová
tel. 910 105 210
email: Jolana.bezchlebova@vtusp.cz
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9-Kbely
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9-Kbely
Tel: 602 807 288, email: reklamace@vtusp.cz

(dále jen „zhotovitel44)



uzavírají na základě Stanoviska k žádosti o státní ověřování jakosti, čj. MO 139320/2017-1419 ze 
dne 13. července 2017, na základě změny přístupu zhotovitele k utajovaným informacím a v 
souladu s odst. 16.2. Smlouvy o dílo č. 175410173 (dále jen „Smlouva41) tento Dodatek ě. 2 (dále 
jen „dodatek44).

2.
Změny a doplňky

3. V odst. 11.1. čl. 11 se ruší text první věty a nahrazuje se následovně:

„Zhotovitel má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 412/2005 Sb. ), přístup k utajovaným informacím, které u něho vznikají, nebo mu jsou 
poskytovány.44

2. V odst. 16.5. čl. 16 Smlouvy se ruší Příloha č. 11 a nahrazuje se přílohou „Seznam položek 
zboží podléhajících katalogizaci44, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Do odst. 16.5. čl. 16 Smlouvy se doplňuje Příloha ě. 12 „Požadavky na zabezpečení státního 
ověřování jakosti44, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

4. V odst. 6.15. čl. 6 Smlouvy se ruší text v závorce a nahrazuje se následovně:
„ICAO Doc 8071 a 9684, STANAG 3374, Ed. 7, ČOS 584101, 2. vydání, Oprava 2 4.

5. V čl. 6 Smlouvy se ruší znění odst. 6.20. a nahrazuje se následovně:

„Zhotovitel souhlasí se skutečností, že zboží uvedené v příloze č. 11 Smlouvy bude 
předmětem katalogizace podle § 9 a násl. 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.44).44

6. V čl. 6 Smlouvy se ruší znění odst. 6.21. a nahrazuje se následovně:

„Zhotovitel se zavazuje, že na všechny položky uvedené v příloze č. 11 Smlouvy, které budou 
podléhat katalogizaci, dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části 
katalogizační doložky bezchybný a úplný Soubor povinných údajů ke katalogizaci (SPÚK). 
Dále na položky uvedené v příloze č. 11 Smlouvy charakteru položky zásobování vyrobené 
v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat o výrobku 
(NKDV) zpracovaných katalogizační agenturou.44

7. V čl. 6 Smlouvy se ruší znění odst. 6.22. a nahrazuje se následovně:

„Pro předmět plnění dle bodu:

• 3.1.3. Smlouvy na základě schválených technických podmínek TP-6060G-012-16. Číslo 
vydání: 1 a Doplňku č.l technických podmínek TP-6060G-012-16 a

• 3.1.4. Smlouvy na základě schválených technických podmínek TP-6060G-016-16, Číslo 
vydání: 1 a Doplňku č.l technických podmínek TP-6060G-016-16

je v souladu s § 27 zákona č. 309/2000 Sb., požadováno provedení státního ověřování jakosti



určenými orgány Úř OSK SOJ v rozsahu konečné kontroly a vydání písemného stanoviska 
Uř OSK SOJ ke státnímu ověřování jakosti.“

8. V Příloze č. 1 Smlouvy se na straně 8 ruší ve druhém odstavci odkaz na normu „ČOS 615001 
ed2“ a nahrazuje se následovně: „ČOS 615001, 3. vydání, Oprava 1“

9. V Příloze č. 1 Smlouvy se na straně 10 ruší v prvním odstavci odkaz na normu „ČOS 051625 
technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu v platném znění“ a nahrazuje 
se následovně: „ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 5, Technické podmínky pro produkty 
určené k zajištění obrany státu“.

10. V Příloze č. 1 Smlouvy se na straně 11 ruší v 1. odrážce bodu 8. Technické zhodnocení APV 
IS C2 LETECTVA odkaz na „STANAG 5535“ a nahrazuje se následovně: „STANAG 5535, 
Ed. 1“.

11. V Příloze č.7c Smlouvy se doplňují položky p.č. 24 a 25 takto:

24
VÚ 3255

o.z. Ing.
Jaroslav
KUBEC,
tel. 973 205 069

TACTICAL MULTI- 
MODE CRYPTO 
EQUIPMENT ELCRODAT 
4-2 - MANUAL NBÚ

V67/2008/K-
NBÚ/30 1

I
VÚ 3255

o.z. Ing.
Jaroslav
KUBEC, 
tel. 973 205 069

TACTICAL MULTI- 
MODE CRYPTO 
EQUIPMENT ELCRODAT 
4-2 - INTEGRATION 
MANUAL

V68/2008/K-
NBÚ/30 1

12. V Příloze č. 9^Smlouvy se v 8. odrážce ruší odkaz na normu „ČOS 051625“ a nahrazuje se 
následovně: „ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 5 “.

13. V Příloze č. 9 Smlouvy se v 16. odrážce ruší odkaz na normu „ČOS 051632“ a nahrazuje se 
následovně: „ČOS 051632, 3. vydání“.

14. V Příloze č. 9 Smlouvy se v 19. odrážce ruší odkaz na normu „MIL-STD-38784“ a nahrazuje 
se následovně: „MIL-STD-38784, Rev. A, Change 1“.

15. V příloze č. 10 Smlouvy se ruší text bodu 3 a nahrazuje se následovně:

„Doručit OdKM SPÚK v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy 
prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

16. V příloze č. 10 Smlouvy se ruší text bodu 5 a nahrazuje se následovně:

„Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 10 
dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.



3.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 včetně jejich příloh neupravená tímto 
dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách o 4 stranách.

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

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - „Seznam položek zboží podléhajících katalogizaci44 - 1 list 

Příloha č. 2 - „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti44 - 3 listy

Ředitelka odboru logistiky, 
zabezpečení a podpory SVA MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky

Ředitel státního podniku 
Mgr. Jiří PROTIVA

Mgr. Jiří 

Protiva

Digitálně podepsal Vgr. Jiří 

Protiva

Datum: 2017.10.1310:04:33 
+02W

podepsáno elektronicky



Příloha č. 11 SoD č. 175410173 
Počet listů : 1

SEZNAM POLOŽEK ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍCH KATALOGIZACI

Poř.č. KČM Hmotný majetek - položka zásobování

1 ROUTER CISCO ISR 4331

2

3

4

5

6

7

8

9

Poř.č. KČM Položky - nehmotný majetek

i

2

3

4

5

6

7



Příloha č. 12 SoD ě. 175410173 

Počet listů: 3

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakostí

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v 
rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
„Systému SFDC mobilního - Stacionárního systému řízení palby - transportabilní 
přemístitelná varianta" a „Systému SFDC stacionárního - Stacionárního systému řízení 
palby" ve smyslu 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").

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 
zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality 
Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad"). V 
takovém případě zhotovitel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a 
dokumentaci výrobku, kterou schválil objednatel v anglickém jazyce nebo v jazyce 
používaném v zemi výrobce.

3. Státní ověřování jakosti provede:
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který výrobek vyrábí na území 

České republiky,

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

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady výrobku.

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona.

6. Zhotovitel je povinen Úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle ČOS 051631, 
2. vydání Požadavky> NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole - AQAP 2131, 
ed. 2 NATO Quality Assurance Requirements For Finál Inspection.

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

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Zhotovitel 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 zhotovitel



předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně 
po jejich uzavření.

9. Pokud zástupce Úřadu - zahraničního úřadu požádá o plán kvality, bude mu zhotovitelem 

předložen k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, 
které se vztahují k jeho činnosti, zapracuje zhotovitel do plánu kvality.

10. Zhotovitel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu:

a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce 
Úřadu - zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, 
městskou a meziměstskou síť apod.;

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě 
výkonu jeho činnosti;

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní 
místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v 
odůvodněných případech i v mimopracovní době.

11. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému a 

evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený 
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

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

13. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele 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.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu 
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že objednatel zmocnil 
Úřad - zahraniční úřad k vyřizování žádostí zhotovitele o povolení odchylky, výjimky a 
změny na výrobku v tomto rozsahu:

Předloží-li zhotovitel žádost:

Úřad - příslušný zahraniční úřad žádost

pouze vezme na

vědomí

posoudí a vyjádří se 

k ní
posoudí a rozhodne o 

ní
odchylky X

výjimky X

změny X

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.



15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certiflcate of Conformity na jednotlivé výrobky, které 
potvrdí zahraniční úřad.

16. Zhotovitel umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu
uplatněna.

Elektronický podpis - 16.10.201" 

Certifikát autora oodoisu :


