
DODATEK č. 1

k Smlouvě o nájmu č. 1918/8/0006 

(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo „tento Dodatek“)

Článek I. 
Smluvní strany

Smluvní strany:

Pronajímatel: 
p. Jiří Struhař
místo pobytu FO:
nar.:
rod.č.:
Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu: 
tel:
e-mail:
NENÍ PLÁTCE DPH!

Nevšová 158, 763 21 Slavičín

Air Bank a.s.
1154643011/3030

na straně jedné 
(dále jen „pronajímatel")

w •nájemce:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
se sídlem:
zápis v OR:
jehož jménem jedná:

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu, jednající ve smyslu
§ 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
242 72 523
CZ24272523
Komerční banka, a.s.
1567290277/0100

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech smluvních:
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

na straně druhé 
(dále jen „nájemce")

Článek II.
Prohlášení smluvních stran

2.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 6. 1. 2020 uzavřely 
Smlouvu o nájmu č. 1918/8/0006 (dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva").
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Článek III.
Předmět Dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1. ČI. I. odst. 5 se mění následovně:

ředmět nájmu s osazenou zbraňovou stanicí 
bude účasten zkoušek (včetně střelby) ve Vojenském 

prostoru Libavá a na střelnici nájemce Bzenec. Pronajímatel s tímto využitím předmětu 
nájmu výslovně souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že za účelem nakládky/vykládky 
předmětu nájmu na podval, řízení a obsluhy předmětu nájmu bude mezi Vojenským 
technickým ústavem, s.p. a p. Jiřím Struhařem, fyzickou osobou-podnikatelem, místem 
podnikání Slavičín, Nevšová 158, IČ: 07357010 uzavřena samostatná smlouva 
(objednávka).

3.1.2. Či. II. se mění následovně:

Cena za den pronájmu činí 1500,-Kč. Nájemné je splatné do 25 dnů po ukončení 
nájemního vztahu na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.1.3. ČI. VI. se mění následovně:

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, od 7. 1. 2020 do 21. 3. 2020 (tj. celkem 75 dní).

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

VeSI

odštěpný zpvbd VTUVM 
Ing. Ján Roman, íeáitel odštěpného závodu

2


