
 

 

DODATEK č. 3 
k příkazní smlouvě č. 1810400007 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo obrany 
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 
zastoupená: Ing. Petrem Záborcem, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS 

sekce vyzbrojování a akvizic MO  
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
IČO: 60162694 
DIČ: CZ60162694, 
bankovní spojení: ČNB, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1 

číslo účtu: 404881/0710 
vyřizuje ve věcech smluvních:    

Ing. Josef Novotný, tel.: 973 225 224,  
e-mail: novotnyj2@army.cz   

vyřizuje ve věcech technicko - organizačních: 
 Ing. Oldřich Kapoun, tel.: 973 271 136, 605 828 549 
adresa pro doručování korespondence: 
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
 odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS 
 nám. Svobody 471/4 
 160 01 Praha 6 
datová schránka: hjyaavk 
(dále jen „příkazce“) 

a 

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, Praha 9, PSČ 197 00  
zastoupená: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu, jednajícím 

ve smyslu ustanovení § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se 
odštěpného závodu 

IČ: 24272523 
DIČ: CZ24272523 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1 
číslo účtu:  107-4407400207/0100 
vyřizuje ve věcech smluvních:   Ing. Jan Ohlídal, tel.: 910 105 250 
         e-mail: jan.ohlídal@vtusp.cz    
vyřizuje ve věcech technicko - organizačních: 
 Ing. Tomáš Perner, tel.: 910 105 261 
                                                    e-mail: tomas.perner@vtusp.cz 
adresa pro doručování korespondence: 
 Vojenský technický ústav, s.p. 
 odštěpný závod VTÚLaPVO 
 Mladoboleslavská 944 
 Kbely, 197 00 Praha 9  
datová schránka: 7jckvi2 
(dále jen „příkazník“) 
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se v souladu s čl. 16 odst. 16.2 příkazní smlouvy č. 1810400007 uzavřené dne 22.2.2018 ve znění  
1. dodatku z 19.11.2018 a 2. dodatku z 24.9.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).  

Článek 2 

Účel dodatku 

Účelem dodatku je úprava termínu dokončení dovozu a doručení zboží vzhledem k tomu, že zboží 
nebude americkou stranou dodáno podle LOA  EZ-B-UEB v původně stanoveném termínu, ale 
v novém termínu upřesněném modifikací č. 1 k tomuto LOA na 4. Q roku 2020 (88 kusů) a 3.Q 
roku 2021 (12 kusů). Tato úprava nemění předmět smlouvy, původní obchodní podmínky ani kupní 
cenu sjednanou ve smlouvě. 

 
Článek 3 

Změny a doplňky 

1. V čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se ruší text v posledním řádku  „... a dokončí dovoz a doručení zboží 
do 15.12. 2020.“ a nahrazuje se textem „... a dokončí dovoz a doručení zboží do 15.12. 2021.“ 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 

dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
Příloha: Modifikace č. 1 k LOA EZ-B-UEB ze dne 29.6.2020 

 
V Praze dne          2020 

 
 
 

 V Praze dne          2020 

za příkazce 
ředitel odboru 

Ing. Petr ZÁBOREC 

 za příkazníka 
ředitel odštěpného závodu  

Ing. Petr NOVOTNÝ 

   

 


