
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1801 2 8580

DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 1801 2 8580
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

KOPR – Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV

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 sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):

tel.: fax:
email:

vyřizuje ve věcech technickoorganizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních
dnech)

tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
a

2. Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 977, 197 00 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná: ředitel státního podniku

IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
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vyřizuje ve věcech smluvních:
tel.:
e-mail:

vyřizuje ve věcech technickoorganizačních:

tel.:

e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 9 Smlouvy č. 1801 2 8580
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu ze dne 25. září 2018
a Dodatku č. 1 ze dne 2. července 2019 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě
(dále jen „dodatek“).

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna struktury uznaných nákladů a její promítnutí do Smlouvy (Návrh
projektu obranného vývoje MO ČR).

Článek 2
Předmět dodatku

Smlouva se mění takto:

1. Znění článku 3, odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:
Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)
Číslo

projektu
Příjemce Náklady 2018 2019 2020 Celkem

907 020 8580 VTÚ, s. p.

investiční X X X X

neinvestiční 1 148 54 810 18 071 74 029

Celkem účelová podpora 1 148 54 810 18 071 74 029

Celkem uznané náklady 1 148 54 810 18 071 74 029

2. Znění Přílohy č. 2 Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České republiky se
ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí dodatku je příloha - Návrh projektu obranného vývoje MO ČR o 19 listech

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………

Poskytovatel: Příj

Ředitel odboru Ředitel státního podniku


