
Dodatek č. 4
ke Kupní smlouvě £. 1918/40134

SOJ

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ;

Bankovní spojení: 

číslo účtu;

Osoba oprávněná k jednání: 
ve věcech smluvních

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM 
Dlouhá 300,763 21 Slavičín, Česká republika 

Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTUVM 
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523

ve věcech organizačníc

a

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo: PRAGA-Export s.r.o.

U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10 
Zástupce: Ing. David Brázda, jednatel společnosti
Zápis v OR: oddíl C, vložka 115181 vedená u Městského soudu v Praze
IČO, DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:
- ve věcech smluvních, organiz

(dále jako „prodávající" na straně druhé)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 11.11. 2019 uzavřely 
Kupní smlouvu č. 1918/40134, dne 19.10. 2020 Dodatek č. 1, dne 16.12. 2020 Dodatek č. 2 a 
dne 7.4.2021 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva").
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 4

SOJ

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1. ČI. IV. odst. 4.4. Smlouvy se mění následovně:

Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury
vystavené prodávajícím nejdříve:

a) v den podpisu dodacího listu dle či V. odst. 5.12. této smlouvy „bez výhrad", bude-li 
předmět koupě převzatý bez výhrad, anebo

b) v den podpisu dodacího listu dle čl. V. odst. 5.11. této smlouvy „s výhradou", bude-li
předmět koupě převzatý s výhradou - v takovém případě smluvní strany sjednávají 
zádržné ve výšl^^^ kupní ceny předmětu koupě, jenž byl převzat s výhradou. Po dobu 

odstraňování vad není kupují^^^fení s úhradou zádržného. Kupující je povinen 
uhradit prodávajícímu zádržné po podpisu Protokolu o odstranění nedostatků
dle či V. odst. 5.11. této Smlouvy.

2.1.2. Čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy věta poslední se mění následovně:

Přílohou daňového dokladu musí být podepsaný dodací list dle či V. odst. 5.11. nebo dle odst.
5.12. této smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží 
prodávající a jeden kupující.
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