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Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 142906067

smluvní strany

1. Česká republika  Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 OI Praha 6
zastoupená: Ing. Bedřichem ŠONKOU

IČO :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

vyřizuje:

 v otázkách smluvních

 v otázkách technických

představeným  vedoucím oddělení přípravy nakládání s nemovitým
majetkem odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce ekono
mické a majetkové Ministerstva obrany
pověřeným dle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění ,

ministrem obrany ČR, čj . 10502/20157542 ze dne 21. srpna 2015
60162694

(dále jen „prodávající") na straně jedné

a

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749
se sídlem: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda  Dolínek
zastoupená: Petrem BRYCHTOU, členem představenstva

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
čís l o účtu:

vyřizuj e:

 v otázkách smluvních

Dominikou KALINOVOU, členkou představenstva

241 94204
CZ24194204

(dále jen „kupující") na straně druhé

se dohodly v souladu s čl ánkem XVII. odst. 2. smlouvy č. 142906067 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4,
5 a 6 (dále jen „smlouva") na následujících změnách smlouvy a uzavíraj í tento dodatek č. 7 (dále
jen „dodatek") ke smlouvě.



I. 
Předmět dodatku 

1. Na zák ladě žádosti kupuj ícího ze dne 10. ledna 2017 pod značkou MPS/0022/17 o prodloužení 
termínu vývozu a v souladu s ustanovením čl. XIV. bodu 6. se mění termín vývozu letounů 1 ) 
evidovaných do 23. května 2017. Nebudou-li výše 
uvedené letouny do tohoto termínu vyvezeny, zavazuje se kupující v průběhu následujících 
3 měsíců letouny1

) zničit na vlastní náklady podle podmínek Smlouvy o KOS. 

II. 
Závěrečná ustanovení 

I. V ostatním smlouva zůstává beze změny a smluvní vztah se nadále řídí dohodnutým režimem 
smlouvy. 

2. Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech o 2 listech textu, z nichž každý má platnost originálu. 
Kupující obdrží 2 výtisky a zbývajících 6 výtisků si ponechá prodávající. 

3. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je platný a účinný podpisem obou smluvních stran. 

I ) 

V Praze dne 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
zastoupená Ing. Bedřichem ŠONKOU 

představeným - vedoucím 
oddělení přípravy nakládání s nemovitým 

majetkem 
odboru nakládání s nepotřebným majetkem 

sekce ekonomické a majetkové MO 
(prodávající) 

2 

V Odolene Vodě dne 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
zastoupená Petrem BRYCHTOU 

členem představenstva 

(kupující) 

AERO Vodochody AEROSP ACE a.s. 
zastoupená Dominikou KALINOVOU 

členkou představenstva 

(kupující) 


