
Dodatek Č. 1
o změně ustanovení smlouvy

ke Smlouvě č. 232/47/2016 - Smlouva o dílo na provedení služby - zpracování studie úpravy 

posádkové střelnice Stará Boleslav (dále jen Smlouva)
I.

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika — Ministerstvo obrany

s*dlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IC: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním se sídlem Stará Boleslav:
brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal
ředitel Agentury logistiky, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
vojenskéhozafízení 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Se sídlem na adrese: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

por. lne. Pavli

Kontaktní osoba ve věcech techn: rch:

Adresa pro doručování korespondence:
VZ 5512, ekonomické oddělení, Boleslavská 929, 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02 

(dále jen „Objednatel11)

a
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Zapsan: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A,

vložka 75859
Se sídlem: Dlouhá 300, 763 21, Slavičín
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523 ,
Jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTÚVM, jednající ve 
smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jan Jordán 
Tel.: 
mobi 
e-ma



Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel")

II.

Změny a doplňky

Smluvní strany se v souladu s bodem 10.2 Smlouvy dohodly, z důvodu nutnosti 
vyhotovení projektové dokumentace k realizaci navrhovaných úprav posádkové střelnice 
Stará Boleslav a provedení úprav dodavatelsky, uzavřít tento dodatek č. 1. o změně 
ustanovení smlouvy.

Tímto dodatkem dochází ke změně bodů Smlouw:
Ruší se ustanovení bodu 5.4

Bod 5.4 nově zní:
„5.4 Na základě zpracované studie budou provedeny navrhované úpravy, které se 
Objednatel zavazuje provést nejpozději do 30. 9. 2017. Po jejich provedení Objednatel vyzve 
Dodavatele ke splnění 2. etapy a to vystavení protokolu o určení ohrožených prostorů u 
jednotlivých zbraní a munice. Tento protokol bude předán Objednateli do 3 týdnů od 
doručení výzvy k vystavení protokolu.

Formální změna:
Kontaktní osobou ve věcech technických je nově ustanoven: 

kpt. Ing. Zdeněk Kaňuk 
tel:
e-mail:

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel a Poskytovatel obdrží po jednom výtisku dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly 
uzavření tohoto dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy č. 232/47/2016.
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