
DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služby

„Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS“
č. 201210440

Čl. I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních

běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: Ing. Josef Stodulka

Adresa pro doručování koresp
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
VZ 5512 Stará Boleslav
mjr. Ing. Jan Chramosta

pplk. Ing. Robert Hejtmánek

Osoba oprávněná jednat ve věci dílčích plnění za Vojenský útvar 7214 Čáslav:
Velitel VÚ 7214 Čáslav:
plukovník gšt. Ing. Jaroslav Mika

Zástupcem uživatele za Vojenský útvar 7214 Čáslav:
kpt. Ing. Petr Červinka
kpt. Ing. Martin Černý
prap. Vít Kramář
prap. Marek Kolář

Osoba oprávněná jednat ve věci dílčích plnění za Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice
u Náměšti nad Oslavou:

Velitel VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměšti nad Oslavou:
plukovník gšt. Ing. Rudolf Straka

Zástupcem uživatele za Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice u Náměšti nad Oslavou:
kpt. Ing. Pavel Špaček
prap. Tomáš Vrba
nrtm. Petr Veselý
čet. Stanislav Vytiska
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(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku z pověření
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 9
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech tec

Adresa pro doručování koresp
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚL a PVO,
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVI odst. 3 smlouvy „Opravy a údržba mobilních
stanovišť ILS“ č. 201210440 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 2
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna identifikačních údajů objednatele i poskytovatele uvedených v čl. I.
„Smluvní strany“ smlouvy, změna osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci objednávání dílčích
plnění dle čl. VII. odst. 1, 2 a 3 „Podmínky plnění“ smlouvy a změna doručování daňových dokladů,
které zasílá poskytovatel objednateli dle čl. IX. odst. 4 „Platební podmínky“ smlouvy.

Čl. 3
Změny a doplňky

1. Na straně objednatele i poskytovatele se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „Smluvní
strany“ smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku.

2. Text čl. VII. odst. 1 „Podmínky plnění“ smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

„K vystavení objednávky k provedení služby je za stranu objednatele osoba oprávněná jednat
ve věci dílčích plnění uvedená v čl. I smlouvy. Před vystavením objednávky je zástupce
uživatele uvedený v čl. I. smlouvy povinen zpracovat výzvu k předběžné konzultaci
dle přílohy č. 3 „Předběžná konzultace, nabídka poskytovatele“ smlouvy zaslat
ji poskytovateli prostřednictvím emailu.“

3. Text čl. VII. odst. 2 „Podmínky plnění“ smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

„Cena dílčího plnění bude stanovena na základě výsledku předběžné konzultace a nabídky
poskytovatele dle přílohy č. 3 „Předběžná konzultace, nabídka poskytovatele“ smlouvy.
Poskytovatel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k předběžné konzultaci
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potvrdit její přijetí objednateli nebo informovat objednatele o jakékoli chybě, která by vedla 
k nemožnosti poskytnout požadovanou cenovou kalkulaci a způsob řešení (dále jen 
„informace“), a to e-mailem zaslaným příslušnému zástupci uživatele. Informace musí být 
poskytovatelem předány objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
k předběžné konzultaci poskytovateli. V případě akceptování cenové kalkulace a návrhu 
způsobu řešení včetně termínu plnění osoba oprávněná jednat ve věci dílčích plnění 
prostřednictvím zástupce uživatele odešle poskytovateli objednávku dle přílohy č. 4 
„Objednávka“ smlouvy (dále jen „objednávka“). V opačném případě se takto doručené 
informace stávají podklady pro další jednání v rámci výše uvedené předběžné konzultace.“ 

4.    Text čl. VII. odst. 3 „Podmínky plnění“ smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně: 

„Každá objednávka musí být před odesláním poskytovateli písemně schválená zástupcem 
objednatele ve věcech technických a organizačních dle čl. I. smlouvy (dále jen „zástupce 
objednatele“), nebo jím písemně pověřenou osobou.  

5.    Text čl. IX. odst. 4. „Platební podmínky“ smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:   

 „Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán k úhradě objednateli na adresu: 

 Česká republika – Ministerstvo obrany 
 Tychonova 1 
 160 01 Praha 6 
 IČO: 60162694 
 DIČ: CZ60162694  

v zastoupení: 
Vojenský útvar 7214 Čáslav  
Ekonomické oddělení  
285 76 Chotusice 

nebo 

Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou  
Ekonomické oddělení 
675 71 Náměšť nad Oslavou.“  

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.  

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti v původním 
znění.            

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v Informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4.  Smluvní strany 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. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. 

   

             Za objednatele: 

JUDr. Pavlína Čermáková 
              ředitelka 

podepsáno elektronicky 

                 Za poskytovatele: 

Ing. Petr Novotný 
ředitel státního podniku z pověření 

podepsáno elektronicky 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.02.17 
09:20:04 +01'00'
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