
Dodatek č. 2
ke Kupní smlouvě č. 1918/40134

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: 

ve věcech smluvních

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM 
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, Česká republika 
Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTUVM 
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523

ve věcech organizačních

(dále jako „kupující" na straně jedné)

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

PRAGA-Export s.r.o.
U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10 
Ing. David Brázda, jednatel společnosti 
oddíl C, vložka 115181 vedená u Městského soudu v Praze 
275 77 171, CZ27577171

Osoba oprávněná k jednání:
- ve věcech smluvních, organiza

(dále jako „prodávající" na straně druhé)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 11. 11. 2019 uzavřely 
Kupní smlouvu č. 1918/40134 a dne 19. 10. 2020 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva" nebo 
„tato Smlouva").
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1. Do znění čl. II odst. 2.3. in fine Smlouvy se nově vkládá písm. f následovně:

/. provede přípravu vozidel ke krátkodobému uložení - minimálně 1 rok.

2.1.2. Čl. IV. odst. 4.4. Smlouvy se mění následovně:

Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě daňového dokladu -faktury 
vystavené prodávajícím nejdříve:

a) v den podpisu dodacího listu dle čl. V. odst 5.12. této smlouvy „bez výhrad", bude-li 
předmět koupě převzatý bez výhradanebo

b) v den podpisu Protokolu o odstranění nedostatků dle čl. V. odst. 5.11. této smlouvy; bude- 
li předmět koupě převzatý s výhradou.

2.1.3. Čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy věta poslední se mění následovně:

Přílohou daňového dokladu......... , nebo podepsaný Protokol o odstranění nedostatků dle čl.
V. odst. 5.11. této smlouvy.

2.1.4. Znění čl. V odst. 5.7. Smlouvy věty první se mění následovně:

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu plnění dle čl. II odst. 2.3 písm. a., b., e. a f. této 
smlouvy na základě výzvy kupujícího - kupující je povinen vyzvat prodávajícího k plnění vždy 
nejpozději 7 dnů před požadovaným termínem plněni’ ve výzvě je kupující povinen určit místo 
plnění.

2.1.5. Cl. V. odst. 5.11. Smlouvy se mění následovně:

Vykazuje-li předmět koupě při dodání nebo při vstupní kontrole vady bránící užívání předmětu 
koupě, zástupce kupujícího předmět koupě nepřevezme a o této skutečnosti zástupce 
kupujícího ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.

Vykazuje-li předmět koupě při dodání nebo při vstupní kontrole vady; které nebrání užívání 
předmětu koupě, zástupce kupujícího převezme předmět koupě s výhradou -jednotlivé vady, 
které jsou předmětu koupě vytýkány; musí být uvedeny v zápise, který zástupci prodávajícího 
a kupujícího potvrdí svými podpisy. Na dodací list učiní zástupce kupujícího poznámku 
„převzato s výhradou", připojí k poznámce svou parafu a k dodacímu listu připojí zápis o 
vadách.

Prodávající je povinen vady odstranit - po odstranění vad sepíší smluvní strany Protokol o 
odstranění vad, který podepíšou zástupci obou smluvních stran.

V případě, že se prodávající a kupující shodnou, že vada je neodstranitelná, je prodávající 
povinen dodat nový předmět koupě.

2.1.6. Čl. V. odst. 5.12. Smlouvy se mění následovně:

V případě vyhovujícího výsledku vstupní kontroly předmětu koupě potvrdí zástupce kupujícího 
dodací list a učiní na něm poznámku „převzato bez výhrad", k poznámce připojí svou parafu.

2.1.7. Znění čl. VII odst. 7.1. se mění následovně:

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu prodlouženou záruku za funkčnost, výkon 
a jakost předmětu koupě (dále jako „záruka"):

d předaní
Ministerstvu obrany České republiky, a to za podmínky, že
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b)

předmět koupě ujede od dodáni předmětu koupě kupujícímu po jeho předání Ministerstvu 
obrany České republiky méně než 500 km;____________

od předání
1inisterstvu obrany České republiky, a to za podmínky, že 

předmět koupě ujede od dodání předmětu koupě kupujícímu po jeho předání Ministerstvu 
obrany České republiky méně než 500 km, od dodání
předmětu koupě kupujícímu (tj. den podpisu dodacího listu „bez výhrad" dle či Vodst. 
5.12. této smlouvy, případně den podpisu dodacího listu „s výhradou" dle čl. V odst. 5.11. 
této smlouvy).

2.1.8. Čl. VII. odst. 7.2. in fine Smlouvy se mění následovně:

....(tj. den podpisu dodacího listu „bez výhrad" dle čí V odst. 5.12. této smlouvy, případně den 
podpisu dodacího listu „s výhradou" dle čí V odst. 5.11. této smlouvy).

2.1.9. Ruší se poslední odrážka „-příprava vozidel ke krátkodobému uložení - minimálně 1 rok" na 
str. 1 Přílohy č. 1 Smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží
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