
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dodání softwarového řešení pro ochranu proti úniku a ztrátě dat

číslo smlouvy objednatele: 211/6/0003

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických:

ve věcech ekonomie

Cl. I
SMLUVNÍ STRANY

Vojenský technický ústav, s. p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859 
Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku 
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
107-142880277/0100

Adresa pro doručování korespondence:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 - Kbely

(dále jen „objednatel") na straně jedné

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

MyCom Solutions, s. r. o.
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148197 
Lukášem Vejmanen, jednatelem
28528948
CZ28528948

(dále jen „dodavatel") na straně druhé

Objednatel a dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" se 
dohodli na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen „dodatek")

ČI. II
ÚČEL DODATKU

Smluvní strany konstatují, že z důvodu pandemie Covid 19 není možné realizovat některé 
dílčí plnění dle uzavřené smlouvy.

ČI. Ill
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PŘEDMĚT DODATKU r

1. Bod 2.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým bodem 2.1, který zní:

2.1 Strany se dohodly na dodání těchto výrobků a služeb

2. Bod 2.5 smlouvy se ruší bez náhrady.

3. Bod 3.1.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým bodem 3.1.1 ve znění:

3.1.1 Celková kupní cena za dodávku zboží a služeb dle článku II smlouvy činí 1.395.120 Kč 
bez DPH.

ČI. IV
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

2.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti 
a dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy dnem platnosti dodatku.

Pro zamezení pochybností smluvní strany uvádějí, že tento dodatek a smlouva v jeho 
znění obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný v době platnosti a účinnosti 
smlouvy ve znění dodatku ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit text dodatku v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby 
uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 

Za objednatele:
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Aleš Trojan, člen představenstva
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