
SMLOUVA O DÍLO c. 1810400140
DODATEK c. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

Se sídlem:
jejímž jménem jedná:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Petr Záborec, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil a komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62694
CZ60162694
Česká národní banka, pob. 701, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Vyřizuje ve věcech smluvních: Mgr. Helena Fabiánová, tel.:
e-mail:

Vyřizuje ve věcech organizačně-technických:
mjr. Mgr. Karel Fiala, tel.:
e-mail:
mjr. Ing. Roman Kremser, tel.:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních
a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1567290277/0100
Vyřizuje ve věcech smluvních:

tel: e-mail:
Vyřizuje ve věcech organizačně-technických:

e-mail.:
Adresa pro doručování korespondence:

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

1



ID datové schránky: 7jckvi2

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

mezi sebou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15 odst. 2 
smlouvy o dílo č. 1810400140 na modernizaci Systému ochrany a monitorování SQM-3 (dále 
jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Článek 1

ÚČEL DODATKU

Mimořádné okolnosti vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobily omezení výroby 
stěžejních dodavatelů zhotovitele s přímým vlivem na provedení zkrácených vojskových 
zkoušek a termín předání díla. Smluvní strany se proto, při zohlednění rozpočtových možností 
na straně objednatele, dohodly na níže uvedené úpravě smlouvy.

Článek 2
PŘEDMĚT DODATKU

1. V čl. 4 odst. 4. smlouvy se doplňuje text: „Bude-li faktura doručena objednateli 
v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, 
prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů“.

2. Ruší se text čl. 6 odst. 1 smlouvy a nahrazuje se následujícím textem: „Zhotovitel se 
zavazuje předat dílo objednateli v místě předání díla podle odst. 2 tohoto článku 
nejpozději do 18. 12. 2020.“

Článek 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registra smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
vážně a svobodně projevené vůle připojují své elektronické podpisy.

3. Veškerá ostatní ujednání smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne

Mgr. Jiří 
V Praze dne Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.11.13
11:48:45 +0V00’

za objednatele 
Ing. Petr ZÁBOREC 

ředitel odboru 

podepsáno elektronicky

za zhotovitele 
Mgr. Jiří PROTIVA 

ředitel státního podniku 

podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 2.12.2020 
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