
Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě č. 2018/40126

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
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 technických:

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo: 

Zástupce:

VALENTA - KOVO s.r.o
Divnice 135, 763 21 Slavičín 
Tomáš Valenta, jednatel

Zápis v OR:
IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: 
- ve věcech smluvních:

- ve věcech organizačních:

oddíl C, vložka 45240 vedená u Krajského soudu v Brně 
26917394, CZ26917394
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- ve věcech technických:

(dále jako „prodávající" na straně druhé)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 5. 10. 2020 uzavřely
Kupní smlouvu č. 2018/40126 - smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv, a to dne 13. 10. 2020 (dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva") ve znění Dodatku 
č. 1 uzavřeného dne 16. 10. 2020 - dodatek nabyl účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv, a to 21.10. 2020.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1. Článek II. odst. 2.1. Smlouvy se mění následovně:

2.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat v souladu s podmínkami této smlouvy 76
sad „Sklápění ZJV" včetně povrchové úpravy (dále jako „předmět koupě"), z toho:

2.1.1 30 sad dle přiloženého kusovníku (Příloha č. 1) a výkresové dokumentace (Příloha
č. 2);

2.1.2 46 sad dle přiloženého kusovníku (Příloha č. 1) a

a) výkresové dokumentace (Příloha č. 2) - to v případě, že kupující do 1. 5. 2021 
prodávajícímu nesdělí, že výkresová dokumentace bude upravena nebo

b) výkresové dokumentace (Příloha č. 3) - to v případě, že kupující zašle 
prodávajícímu informaci o nutnosti úpravy výkresové dokumentace; v takové případě 
je kupující povinen zaslat prodávajícímu Přílohu č. 3 bez zbytečného odkladu po jejím 
vyhotovení, nej později však do 21. 5. 2021.

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy; smluvní strany konstatují, že 
Příloha č. 3 není ke dni podpisu této smlouvy vyhotovena.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 2 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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3.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí právním řádem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
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