
 

D o d a t e k  č .  1  k u p n í  s m l o u v y  

číslo VVÚ: 2019000030 

 č. VTÚVM: 1918/1/0053 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

1.   Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718 

se sídlem:  Veslařská 337/230, 637 00 Brno                                              

jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku 

IČ: 293 72 259 

DIČ: CZ29372259 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 115-1174260237/0100 

vyřizuje ve věcech smluvních:  

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 

adresa pro doručování korespondence:  

 Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

 Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

 (dále jen „Kupující“) na straně jedné 

 a 

2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 

se sídlem:   Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu  

IČ: 242 72 523 

DIČ: CZ24272523 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1567290277/0100 

vyřizuje ve věcech smluvních:   

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 

adresa pro doručování korespondence:   

 Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM 

 Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

 (dále jen „Prodávající“) na straně druhé, 
 
 

se v souladu s ustanovením článku 17 odstavec 4. smlouvy č. 2019000030, č. VTÚVM 

1918/1/0053 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto 

dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 
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 ČLÁNEK 1 

ÚČEL DODATKU 

Účelem tohoto Dodatku je posunutí termínů dodání popisu technického řešení (dále také jen 

„PTŘ“) a projektu zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě Kupujícím 

Prodávajícímu, změna Přílohy č. 2 Smlouvy - technické specifikace komponent a změna 

harmonogramu dodávek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy. 

 

ČLÁNEK 2 

ZMĚNY SMLOUVY 

1. Mění se termíny uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy z 31. 7. 2019 na 15. 9. 2019.  

a) Čl. 6 odst. 2 Smlouvy nově zní: Prodávající je povinen realizovat předmět dodávky v rozsahu 

specifikace a podle popisu technického řešení (dále jen „PTŘ“) a projektu zástavby 

kryptoprostředků, které budou projednány a schváleny integračním projektovým týmem (dále jen 

„IPT), a to za podmínky, že od Kupujícího obdrží PTŘ a projekt zástavby kryptoprostředků v 

konečné schválené podobě nejpozději do 15. 9. 2019. 

 

b) Čl. 6 odst. 3 Smlouvy nově zní: Prodávající je povinen zapracovat výsledky oponentury PTŘ 

a projektu zástavby kryptoprostředků do řešení předmětu dodávky, a to za podmínky, že od 

Kupujícího obdrží PTŘ a projekt zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě 

nejpozději do 15. 9. 2019. 

 

2. Kompletně se mění technická specifikace komponent uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy 

a nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.  

 

3. Posouvají se termíny dodávek jednotlivých komponent sady zboží určených k zastavení do 

1. série, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří 

Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.   

 

ČLÁNEK 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a tvoří 

nedílnou součást Smlouvy.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích v hodnotě originálu, přičemž pro každou smluvní stranu 

je určen 1 výtisk. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace předmětu dodávky 

Příloha č. 2 – Příloha č. 3 Smlouvy- Harmonogram dodávek 

  

V Brně dne ..…………………….   V                dne ..……………………. 

………………………………………….  …………………………………………. 

                   za Kupujícího                                                            za Prodávajícího 

          Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.                                                   Ing. Ján ROMAN 

                  ředitel podniku                        ředitel podniku 


