
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Úkoly technické pomoci pro Letecké radiové a navigační zabezpečení ACR“

ČI. 1

Smluvní strany

Minist

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mg lkou odboru vyzbrojování vzdušných
sil
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601
CZ
Čes a Příkopě 28, Praha 1
čísl

Mg
tel.: ova@army.cz

zástupce objednatele ve věc
ved al OLog SPod MO, VÚ 3416 Praha
pplk. Ing. Vítězslav Hél, VÚ 3416 Praha,
tel.: 973 214 353, fax: 973 214 282, e-mail: helv@army.cz

zástupce objednatele pro re
za VÚ 8407 Praha - náčelník skupiny LRNS
tel.: 973 207 005, fax: 973 207 543

za áměště nad Oslavou - náčelník skupiny
LRNS
tel.: 973 437 882, fax: 973 437 880

za VÚ 7214 Čáslav - náčelník skupiny LRNS
tel.: 973 375 960, fax: 973 375 690

za VÚ 2436 Pardubice - náčelníka LRNS
tel.: 973 242 653, fax: 973 242 796

za VÚ 3031 Praha - starší důstojník specialista LRNS
tel.: 973 210 734, fax: 973 210 730

za VZ 5512 Stará Boleslav - náčelník odboru zabezpečení letectva
tel.: 973 230 701, fax: 973 230 710

za VÚ 6950 Stará Boleslav - vedoucí starší důstojník specialista oddělení
ITS a LRNS
tel.: 973 231 683, fax: 973 231 640

za VÚ 6950 Olomouc, náčelník opravny leteckých radionavigačních
systémů
tel.: 973 405 200, fax: 405 201

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO

Odbor vz

právník:

datum:

podpis:

dušných sil

Česká republika -

se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláří:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

kontaktní osoba:



nám
160

(dále jen „objednatel“) na

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
107-4407400207/0100

Ing. Jan Ohlídal,
tel.: 910 105 250, 602 810 869, email: jan.ohlidal@vtusp.cz

zástupce poskytovatele ve věcech technických:
Bc. Tomáš Mařík,
tel.: 910 105 263, 724 374 776, email: tomas.marik@vtusp.cz

Ing. Roman Mařík,
tel.: 910 105 260, 724 320 338, email: roman.marik@vtusp.cz

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

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

se v souladu sčl. 15 odst. 12 smlouvy o poskytování služeb č. 1710400036 „Úkoly technické pomoci
pro Letecké radiové a navigační zabezpečení AČR“ uzavřené dne 8. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) ve
spojení sčl. 4 odst. 7 této smlouvy dohodly na následujících změnách sm
dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek I
Účel dodatku

Účelem dodatku je zvýšení ceny práce stanovené v „Ceníku“, který je přílohou č. 2 smlouvy o přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vypočtený za předcházející kalendářní rok platnosti
smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého statistického úřadu zaokrouhlený najedno desetinné
místo, ve výši 2,5 % (zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) v souladu s čl. 4 odst. 7 smlouvy.

Článek II
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava přílohy č. 2 „Ceník“ smlouvy.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil 2

právník:

datum:

-4

podpis:



Článek III
Změny a doplňky

1. Znění textu přílohy č. 2 „Ceník“ smlouvy se s účinností od 1. dubna 2018 ruší a nahrazuje zněním
přílohy č. 1 „Ceník“ dodatku.

ČI. IV
ečná ujedná

1. Ostatní ustano datkem se ne

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 6 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření
dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou
součást smlouvy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha ě. 1 „Ceník“

Sc4;ce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vzdušných sil

právník:

datum:

podpis:



DOPRAVNÉ
Cena bez DPH

DPH 21%
Cena

za 1 km včetně DPH

Osobní auto 4,42 0,93 5,35

Nákladní auto do 3,5 t 5,55 1,17 6,72

Nákladní auto od 3,5 t do 7,5 t]) 7,25 1,52 8,77

při účtování Nákladního auta od 3.5 t do 7,5 t bude započítán mýtný poplatek při
přesunech aut po zpoplatněných komunikacích; auta mají mýtnou krabičku.

UBYTOVÁNÍ 2)
Cena

bez DPH
DPH 21%

Cena

včetně DPH

1 noc na osobu 800,- 168,- 968,-

1



Príloha č. 2 ke smlouvě č. 1710400036

2) jedná se o cenu maximální. Účtováno bude podle skutečné výše. Je-li hospodárnější

vykonat s výjezdovou skupinou cestu do sídla poskytovatele a zpět, nebude ze strany
poskytovatele účtováno ubytování, ale tato cesta.

2



Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1710400036

Ceník dopravného skutečného dílčího plnění dle smlouvy pro Letecké radiové a navigační zabezpečení

o Počet km představuje autem ujeté kilometry od brány VTÚ s.p., o. z. VTÚLaPVO po bránu VÚ/VZ a zpět, tzn. bez autem ujetých km po
letecké základně, vojenském útvaru, vojenském zařízení apod.

3


