
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0032 
číslo smlouvy zhotovitele: 191932

Článek I 
Smluvní strany

r

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTULaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
j ej ímž j ménem j edná: Ing. Petr Novotný, ředitel odštěpného závodu
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technickýc

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p 
odštěpný závod VTÚLaPVO 
P. O. BOX 18 
Mladoboleslavská 944 
197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel04) na straně jedné

NET-SYSTEM, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4129
se sídlem:
j ej í mž j ménem j edná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
Mgr. Vladimír Němeček - jednatel
47784164
CZ47784164
ČSOB a.s.
1805059653/0300

vyřizuje ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
NET-SYSTEM, s.r.o., 
Generála Svobody 112/50 
460 01 Liberec 13

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OběZ44) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek44).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana44 a společně jako „Smluvní strany44.



Článek II.
r

Ucel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava termínů plnění v souladu s čl. Ill, odst. 1 smlouvy, a to z důvodu vzniku 
okolností, které objednatel nemohl předvídat.

Článek III. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III, odst. 1.

Původní znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním

i. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II, odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2021 
po etapách dle čl, V odst. 3 s dokončením jednotlivých etap v souladu s ustanoveními čl. VIII v těchto 
termínech:

a) I. etapa do 31. 8. 2019;
b) II. etapa do 31. 8. 2020;
c) III. etapa do 31. 5. 2021;
d) IV. etapa do 30. 11. 2021;
e) V. etapa do 31. 12. 2019;
f) VI etapa do 31. 3. 2019;
g) VII. etapa do 30. 10. 2020;
h) VIII. etapa do 30. 11. 2021;
i) IX. etapa do 30. 11. 2021;
j) X. etapa do 31. 12. 2019;
k) XI. etapa do 31. 12. 2020;
l) XII. etapa do 30. 11. 2021.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné 
podobě.

2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou 
podstatnou.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl 
sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.

V Liberci dne 

Za zhotovitele:

V Praze dne 

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Němeček 
jednatel společnosti

Ing. Petr Novotný
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO
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