Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1910400151
„Mobilní strážnice Hradní stráže“
I.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Zastoupena:

Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných
sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6

Na adrese:
Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba ve věcech

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Datová schránka:
hjyaavk
ukbwcxd (výhradně pro zaslání elektronické faktury)
(dále jen „kupující“)
a
Vojenský technický ústav, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Komerční banka, a.s.
86-4183790217/0100

Zastoupený:

Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

Datová schránka:

7jckvi2

(dále jen „prodávající“)
se v souladu s čl. XV. odst. 2. smlouvy č. 1910400151 (dále jen „smlouva“) dohodly na
uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
II.
Účel dodatku
Účelem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů zástupců smluvních stran a úprava
smluvního vztahu, vzhledem k trvání pandemie „koronaviru“ SARS-CoV-2 a z ní plynoucích
objektivních překážek plnění.
III.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů zástupců smluvních stran uvedených
v čl. I. smlouvy a úprava čl. XIII. smlouvy.
IV.
Změny a doplňky
1.

Identifikační údaje zástupců smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak,
jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

2.

Čl. XIII. smlouvy bude doplněn o:
Odst. 12. v následujícím znění:
Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních
závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo
její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této
smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
Odst. 13. v následujícím znění:
Za překážky dle odst. 12. tohoto článku smlouvy se pro účely této smlouvy výslovně
považuje pouze pandemie „koronaviru“ SARS-CoV-2, respektive překážky plnění, které
vzniknou na základě příčinné souvislosti s uvedenou pandemií.
Odst. 14. v následujícím znění:
Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí
či mohou způsobit podstatné zpoždění termínů nebo jiného termínu podle této smlouvy,
či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se
neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat a vstoupit do
jednání ohledně řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni takto
vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat
o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě
porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní
strana v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
Odst. 15. v následujícím znění:
V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností
podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu,
po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.

Odst. 16. v následujícím znění:
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
Odst. 17. v následujícím znění:
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka,
s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je smluvní strana povinna
objektivně prokázat.
V.
Závěrečná ustanovení
1.

Ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto dodatkem se nemění
a zůstávají v platnosti beze změny.

2.

Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.

3.

Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které
by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších dodatků.

5.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Mgr. Jan Kolafa

Mgr. Jiří Protiva

ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil
a logistiky Sekce vyzbrojování MO

ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

podepsal
Mgr. Jiří Digitálně
Mgr. Jiří Protiva
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