
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo c\ 155610110

í.

Smluvní strany

Níže uvedeného dne, mčsíce a roku se smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem:
Jej ímž j ménem j edná:

Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Kateřina Havlíčková, ředitelka Odboru nabývání movitého 
majetku Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
námčstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
60162694 
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710
CZ 96 0710 0000 0000 0040 4881 
CNBACZPP 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Petr Seifert 
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon:+420 973 216 965 
fax: +420 973 216 646 
e-mail: onmm.sva@army.cz 

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic 
Odbor nabývání movitého majetku 
náměstí Svobody 471/4 
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel")

2. Jan Šejk
Místem podnikání: 
IČO:
DIČ:

Turovec 83, 391 21 Turovec
11341068
CZ6303301774

(dále jen „zhotovitel44)
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mailto:onmm.sva@army.cz


dohodly dle článku XI. odst. 3. smlouvy o dílo č. 155610110 uzavřené dne 12. 6. 2015 (dále jen 
„smlouva") na následujícím upřesnění smlouvy z důvodu zajištění jednoznačného vymezení práv 
a povinností smluvních stran k naplnění účelu smlouvy a zejména pak k umožnění zpětné 
kontroly cen náhradních dílů a časových pozic za skutečně odvedenou práci (dále jen „dodatek").

II.
Změny

1. V článku V. Fakturační a platební podmínky:

a. se v odst. 5. písm. k) ve druhé odrážce upravuje celý text v této odrážce, který po 
změnách zní následovně: „materiálové náklady - do této položky patří soupis skutečné 
spotřeby materiálu použitého k plnění díla, s uvedením katalogových čísel náhradních 
dílů" '

b. se za text uvedený v odst. 5. písm. k) ve třetí odrážce doplňuje text ve znění: „Ceny za 
tuto kooperaci musí být v místě a čase obvyklé."

c. odst. 6. se upravuje celý text tohoto odstavce, který po změnách zní následovně: 

„Společně sfakturou je zhotovitel povinen předložit též originál a dvě kopie Zápisu 
o předání potvrzeného příjemcem. Dále musí být součástí faktury dokument dokládající, že 
ceny náhradních dílů jsou určovány v souladu s čl. 11 odst. 3 věta první smlouvy (tj. 
v souladu s ceníkem náhradních dílů). Tímto dokumentem může být jakýkoliv listinný 
výstup z elektronické aplikace (např. i PrintScreen), je-li k ceníku náhradních dílů možný 
pouze elektronický přístup. Z tohoto dokumentu musí být zřejmé, jaký náhradní díl (tj. 
název a katalogové číslo) byl při plnění díla použit a jeho cena. Obdobně tato povinnost 
platí i ve vztahu k normativu práce stanovenému výrobcem vozidla. “

2. V článku VI. Práva a povinnosti smluvních stran odst. 13 se upravuje celý text tohoto 
odstavce, který po změnách zní následovně:

„Zhotovitel je povinen poskytnout na vyžádání objednateli resp. pověřené osobě platný 
normativ práce a oficiální ceník (katalog) náhradních dílů výrobce vozidel (resp. ceníky 
jiných náhradních dílů ve smyslu čl 11. odst. 3. smlouvy). Za poskytnutí požadovaného 
normativu práce a ceníků se považuje rovněž umožnění nahlédnutí do elektronické 
aplikace pověřené osobě či jí určené osobě - příjemci,jsou-li normativ práce a ceníky takto 
vedeny, čímž bude naplněn účel tohoto a dalších ustanovení smlouvy, a to umožnit kontrolu 
cen ze strany objednatele, resp. osob určených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 
neprodleně písemně oznámit případné změny cen z ceníků náhradních dílů výrobce vozidel 
nebo výrobce náhradních dílů, pokud je ceník veden v listinné podobě. “

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních každé o 2 stranách. Jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.


