
Dodatek č. 2 ke smlouvě ě. 142906068
Čj. 171-59/2015-8201

smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: 
zastoupená:

právní nástupce:

IČ:

DIČ:
bankovní spojení: 

číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ing. Lubošem HAJDUKEM

ředitelem Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem 
pověřeným dle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění, 
ministrem obrany ČR, čj. 816/2014-1140 ze dne 7. dubna 2014

Ing. Luboš HAJDUK
ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce ekonomické 
a majetkové Ministerstva obrany
pověřený dle § 7 odst. 2 zákona ě. 219/2000 Sb. v platném znění, 
ministrem obrany ČR, č.j. 2612/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 
60162694 
CZ60162694

Česká národní banka, Praha 

2030-404881/0710

(dále jen „prodávající14) na straně jedné
a

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749 

se sídlem: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda - Dolínek

zastoupená: Ladislavem ŠIMKEM, předsedou představenstva

Petrem BRYCHTOU, členem představenstva

(dále jen „kupující44) na straně druhé
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se dohodly v souladu s článkem XVII. odst. 2. smlouvy č. 142906068 ve znění dodatku č. 1 (dále 
jen „smlouva11) na následujících změnách smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen 
„dodatek11) ke smlouvě.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. „Způsob platby11, článku VII. „Dodací 
podmínky11 a článku VIII. „Přechod vlastnictví a odpovědnost za předmět prodeje11 smlouvy 
z důvodu urychlení exportu letounů1’ a plateb následovně:
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II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním smlouva zůstává beze změny a smluvní vztah se nadále řídí dohodnutým režimem 
smlouvy.

2. Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech o 3 listech textu a 1 listu přílohy č. 1, z nichž každý má 
platnost originálu. Kupující obdrží 2 výtisky a zbývajících 6 výtisků si ponechá prodávající.

3. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je platný a účinný podpisem obou smluvních stran.

Použité pojmy:

V Praze dne V Odolene Vodě dne

Česká republika - Ministerstvo obrany 
zastoupená

Ing. Lubošem HAJDUKEM 
ředitelem

odboru nakládání s nepotřebným majetkem 
sekce ekonomické a majetkové MO 

(prodávající)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
zastoupená 

Ladislavem ŠIMKEM 
předsedou představenstva 

(kupující)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
zastoupená 

Petrem BRYCHTOU 
členem představenstva 

(kupující)
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