
Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 2019/2/0006

Článek I 
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 
A, vložka 75859
Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov
Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu
24272523
CZ24272523

Název:

Zapsán:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Telefon:
E-mail:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomie

Telefon:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující")

Název:

Zapsán:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k

Telefon:
E - mail:
Adresa pro doručování korespondence:

A. Hlavatého 2177, 
Hořice, PSČ 508 01

KARBOX s.r.o.
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
v oddílu C, vložka 19384
Tovární 1553, 535 01 Přelouč
Karlem Sýkorou, jednatelem
260 02 370
CZ26002370

(dále jen „prodávající")

se v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy č. 2019/2/0006 (dále jen „smlouva") dohodly 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek").



Článek II 
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů osob oprávněných k jednání 
ve věcech technických a úprava záručních podmínek.

III.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů osob oprávněných k jednání 
ve věcech technických uvedených v či. I smlouvy a úprava čl. Vlil smlouvy.

IV.
Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

1. Identifikační údaje osob oprávněných k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I 
smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. I tohoto dodatku.

2. V čl. Vlil odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Prodávající poskytuje na odevzdané zboží záruku za jakost dle ustanovení §2113
a následujících OZ v délce Prodávající se zavazuje, že zboží bude
po dobu od jeho převzetí kupujícím způsobilé k použití pro účel uvedený
ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě.

V.
Závěrečná ustanovení

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

2. Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.

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.


