
Dodatek ě. 3 ke smlouvě ě. 1701 2 6910
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování
a akvizic MO

se sídlem kanceláří:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694

CZ60162694

Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.:
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Mgr. Pavel CHRENKO,
tel.: mobil:
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:

jehož jménem jedná:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

24272523
CZ24272523
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4

1077552/0800

kontaktní osoba ve věcech:
smluvních tel.:

fax:
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kontaktní osoba ve věcech:
technicko-organizačních tel.:

fax:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 9 Smlouvy č. 1701 2 6910 uzavřené dne 16. ledna 2018, ve znění
Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto dodatku ě. 3 (dále jen „Dodatek
č. 3“).

Článek 1
Účel Dodatku č. 3

Účelem Dodatku č. 3 je provést změny Smlouvy na základě závěrečného zasedání komise
z kontrolních a schvalovacích zkoušek, čj. MO 266390/2020-12660 ze dne 11. září 2020 tzn.
posunutí termínů konání vojskových zkoušek. Z důvodu technických změn v řešení projektu
na základě žádosti příjemce podpory, čj. VTÚ/VTÚL-1971-68/2020 ze dne 29. září 2020 bude
provedeno přerozdělení přidělené podpory v roce 2020. Dále se tímto Dodatkem č. 3
zohledňují organizační změny na straně poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy
č. 10 a 11 a nahrazují se takto:

Etapa č. 10:
Vojskové zkoušky, bezpečnostní dokumentace prototypu včetně provedení
bezpečnostních testů;

Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek, bezpečnostní dokumentace
prototypu, zpráva z provedení bezpečnostních testů;

Termín do 20. 11.2020
Etapa č. 11:

- Úprava prototypu po vojskových zkouškách a bezpečnostních testech, úprava
bezpečnostní dokumentace;
Výstup: Upravený prototyp po vojskových zkouškách, včetně úprav po
bezpečnostních testech a upravená bezpečnostní dokumentace;

Termín do 11. 12.2020.

2. Ruší se identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy
a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 3.

3. Příloha č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší a nahrazuje se
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
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Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto Dodatkem č. 3 
zůstávají v platnosti.

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

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 - „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR" počet stran 23

Poskytovatel: Příjemce:

Protiv _
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ Mgr. Jiří PROTIVA

ředitelka ředitel

podepsáno elektronickypodepsáno elektronicky
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