
DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování služby
„IMITACE VZDUŠNÝCH CÍLŮ - SLUŽBA“

č. 1810400068

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupena: JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních běžných výdajů
sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba objednatele:

Ing. Josef Stodulka

kontaktní osoba objednatele ve věcech techn

Ing. Jaroslav Repko,

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor centrálních běžných výdajů

nám. Svobody 471

160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 75859

umístění: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 - Kbely

zastoupen: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ 24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba poskytovatele:

kontaktní osoba poskytovatele ve věcech technických:
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adresa pro doručování korespondence:  

Mladoboleslavská 944,  

Kbely, 197 00 Praha 9 

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 

uzavírají v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 4 smlouvy o poskytování služby  

„IMITACE VZDUŠNÝCH CÍLŮ - SLUŽBA“ č. 1810400068 (dále jen „smlouva“), ve spojení 
s čl. 3 odst. 8 smlouvy, tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“). 

Čl. 1 
Účel dodatku 

Účelem dodatku je zvýšení ceny práce stanovené v cenovém rozkladu poskytovaných služeb, který 
je přílohou č. 4 smlouvy, a to o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený 
za předcházející kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého statistického 
úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských 
cen vypočtený za předcházející kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů 
Českého statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo: 3,2% (zdroj: 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace). 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

Poskytovatel zvyšuje cenu práce tak, jak je popsáno v příloze č. 4 smlouvy. Tato příloha nahrazuje 
původní přílohu č. 4 smlouvy a je součástí tohoto dodatku. 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách a 1 příloze o 4 stranách.  

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

3. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 4 smlouvy - Cenový rozklad poskytované služby            
      

Za objednatele: 

JUDr. Pavlína Čermáková 

 Za poskytovatele: 

Ing. Petr Novotný 
ředitelka 

podepsáno elektronicky 

 ředitel státního podniku 

podepsáno elektronicky 

 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.03.17 
13:54:58 +01'00'



Příloha č. 4 smlouvy č. 1810400068
Počet stran: 4

Cenový rozklad poskytované služby
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