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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 1801 2 4780
o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu aplikovaného obranného výzkumu

KLAZÁŘ – Klasifikace záznamu řeči

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, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

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

číslo účtu:

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

tel.: mob.
email:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a
kontrolních dnech):

tel.: mob.
e-mail:

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

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

jehož jménem jedná: ředitel státního podniku

IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech:
smluvních tel.:

fax:
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kontaktní osoba ve věcech:
technicko-organizačních tel.:

fax:

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

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 4780 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 zapracování změn v čerpání finančních prostředků a jejich převod
z roku 2019 do roku 2020. Dále se tímto Dodatkem č. 1 zohledňují organizační změny na straně
příjemce a poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY“ se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
Dodatku č. 1.

2. Ruší se text a tabulka čl. 3 odst. 3 Smlouvy „Uznané náklady a poskytnutá podpora“
a nahrazuje se takto:

3. Rozdělení podpory příjemce na kalendářní roky:
(hodnoty uvedené v tis. Kč)

Číslo
projektu

Příjemce Náklady 2018 2019 2020 Celkem

907 020 4780 VTÚ, s. p.,
odštěpný

závod
VTÚLaPVO

investiční 0 0 0 0

neinvestiční 2850 2448 2552 7850

Celkem účelová podpora 2850 2448 2552 7850

Celkem uznané náklady 2850 2448 2552 7850

3. Ruší se text čl. 5 Smlouvy „Řešitel projektu“ a nahrazuje se textem:

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle
§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:
tel. mob. e-mail:

4. Příloha č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České
republiky“ se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
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Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

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

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.

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.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Návrh projektu obranného výzkumu MO ČR počet listů: 20

Poskytovatel: Příjemce:

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

ředitel ředitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

19.11.2019

2019.11.26


