
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 201070142

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka hivaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marta DRVOTOVÁtel.:
e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Petr HAKL, tel.

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka75859,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen v této věci

Jehož jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenským technickým ústavem, s.p., odštěpným závodem
VTÚVM
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM,
jednající ve smyslu ust. § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Komerční banka, a.s.
1567290277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.:

e-mail:



Kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“),

se v souladu s čl. XII. „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“ odst. 2 smlouvy o dílo č. 201070142
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2020 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách
smlouvy uvedených v čl. II. dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

I.

ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je úprava smluvních podmínek, která bude reflektovat skutečnost, že dílo může
být zatíženo právy třetích osob.

II.
ZMĚNY SMLOUVY

V čl. X. „ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ“ se odst. 3 smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
,,3. Zhotovitel prohlašuje, že dodané plnění může být zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel
se zavazuje upozornit vlastníky průmyslových nebo jiných duševních práv k technickým
a ekonomickým informacím potřebným pro zhotovení díla (dále jen „ vlastníci chráněných
informací“) o skutečnosti, že jimi poskytnutá data budou v rámci Studie předána objednateli.
Vpřípadě, že vlastníci chráněných informací označíjimi poskytované informace jako ,, obchodní
tajemství“ a vysloví souhlas s jejich uvedením ve studii, zavazuje se zhotovitel tyto informace
ve studii řádně označit.

Objednatel se zavazuje, že v případě, že Studie bude obsahovat informace tvořící obchodní
tajemství dle ust. § 504 OZ, nebude tyto informace poskytovat třetím stranám bez předchozího
výslovného písemného souhlasu vlastníků těchto informací.

Objednatel nese odpovědnost za únik informací, které budou označenyjako obchodní tajemství.
V takovém případě se objednatel zavazuje nahradit zhotoviteli škodu, která mu v důsledku úniku
těchto informací vznikne, a to včetně škody či smluvní pokuty, kterou zhotovitel bude muset
zaplatit z důvodu úniku informací vlastníkovi chráněných informací. “

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a je nedílnou součástí smlouvy.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ing. Ján 
Roman

Digitálně podepsal 
Ing. Ján Roman 
Datum: 2020.08.05 
14:23:44+02'00'

za objednatele
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 

ředitelka
(podepsáno elektronicky)

za zhotovitele 
Ing. Ján ROMAN 

ředitel odštěpného závodu 
podepsáno elektronicky
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