
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1701 2 6910
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se síd em kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo fičtu:
kontalctní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):

tel.:
email:

kont krní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a ko trolních dnech):

tel.: fax:
e-mail:

adre a pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a
2. Vojenský technicky ústav, s. p.
zap án v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

se jídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

jeh lo'ž jménem jedná: ředitel státního podniku

24272523
DIČ: CZ24272523
barikovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,

140 00 Praha 4
čís o účtu:

ko taktní osoba ve věcech:
striluvnich tel.:

fax:

Smlouva Č. 1701 2 6910



kontaktní osoba ve věcech:
techničko-organizačních

pro doručování korespondence:

tel.:
fax:

Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9

adresa

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

se dolf
I odly v souladu čl. 9 Smlouvy č. 1701 2 6910 uzavřené dne 16. ledna 2018 (dále jen

„Smlouva"), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku

Č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1").

Článek 1
Účel Dodatku č. 1

Účelem Dodatku Č. 1 je jeho prostřednictvím provést změnu osoby pinící úkoly v oblasti
ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci a zohlednit závěry z oponentního řízení

-ke konečnému projektu obranného vývoje.

iSmlouva se mění a doplňuje takto:

1. R ší se text v čl. 7 „Ochrana utajovaných informací" odst. 11 Smlouvy a nahrazuje se

tímto zněním:

Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci bude pinit
AKIS.

L
2. Piríloha č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky" se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1

tdihoto Dodatku č. 1.
Článek 3

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto Dodatkem č. 1
)ůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek Č. 1 je vyhotoven o 2 stránkách a 1 příloze o 15 stránkách.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V aze dne: V Praze dne:

Polkytovatel: Příjemce:

ředitel ředitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy
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