
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 201070051
„Zdravotní moduly pro polní nemocnice“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil

a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jiří Stránský,

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka el. faktury: ukbwcxd

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Zastoupený: Mgr. Jiří Protiva, ředitel
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu pro zálohovou platbu: 86-4183790217/0100

V odštěpném závodě VTÚPV zastupuje Vojenský technický ústav, a.s.:

Ing. Ján Dzurenda
Kontaktní osoba:
Telefonické a další spojení:
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Adresa pro doručování korespondence:  Vojenský technický ústav, s.p. 
        Odštěpný závod VTÚPV  

Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 

(dále jen „prodávající“), se v souladu s čl. XV. odst. 2 smlouvy č. 201070051 (dále jen „smlouva“) 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

II.  
Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je změna času plnění dodávky zboží z důvodu vzniku mimořádných 
okolností na straně poddodavatelů, způsobených šířením koronaviru SARS-CoV-2 a z důvodu 
rozšíření možností fakturace elektronicky. 

III.  
Předmět dodatku  

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. VI. odst. 1. smlouvy a VIII. odst. 5. smlouvy. 

IV.  
Změny a doplňky  

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních:  

1. V čl. VI. odst. 1. se ruší termín odevzdání zboží 30. října 2021 a nahrazuje se termínem 
15. prosince 2021. 

2. Čl. VIII. odst. 5. smlouvy se ruší a nově zní: 

Faktura bude prodávajícím zaslána na adresu Sekce vyzbrojování a akvizic MO, Odbor 
vyzbrojování vzdušných sil a logistiky, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, nebo 
elektronicky do datové schránky Fakturace (Ministerstvo obrany) ukbwcxd.  

 
V.  

Závěrečná ustanovení  

1. Ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravené tímto dodatkem se nemění  
a zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v počtu 2 stran. 

3. Smluvní strany svým podpisem 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. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou  
a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 
 

Za kupujícího: 
 

Mgr. Jan Kolafa 
ředitel  

odboru vyzbrojování vzdušných sil  
a logistiky 

Sekce vyzbrojování MO 
podepsáno elektronicky 

Za prodávajícího: 
 
 

Mgr. Jiří Protiva 
ředitel  

Vojenského technického ústavu, s.p. 
podepsáno elektronicky 

 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.09.02 
08:14:17 +02'00'

Elektronický podpis - 7.9.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jan Kolafa
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 25.8.2021 14:21:45-000 +02:00


