
DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 1801 2 8420
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

MINA SMK a ILL - 60 mm minometný náboj dýmový a osvětlovací s prodlouženým
dostřelem a vyšším účinkem

„MINA SMK - 60 mm minometný náboj dýmový“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČ / DIČ:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic
MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

601 62 694/CZ60162694

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: mob.
email:

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

tel.: mob.
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
16001 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, Kbely, 197 00 Praha 9

jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

IČ / DIČ: 242 72 523 / CZ24272523

bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

107-4703590287/0100
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

tel.:
e-mail:

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

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 8420 uzavřené dne 31. ledna 2018 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 28. srpna 2019 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách
a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek 1
Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je zohlednit změny vyplývající ze závěrů z kontrolního dne
č.j. VTÚ/VTÚL-1941-30/2019, konaného dne 17. 09. 2019 a organizační změny na straně
poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Příloha č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky“ se doplňuje o „Dodatek č. 1
Takticko - technické požadavky“, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

2. Identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy se ruší a nahrazují se
identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.

3. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha: 

Dodatek č. 1 Takticko-technické požadavky počet listů: 4

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:
Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.02.06 
11:17:24 +0T00’

Mgr. Jiří PROTIVA 
ředitel

podepsáno elektronicky
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