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Smluvní strany
1. Česká republika - Ministerstvo obrany A400P00M8DV5

se sídlem

jejímž jménem jedná

se sídlem kanceláři

lč

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

brigádní generál Ing. Pavel BULANT, zástupce 
náměstka ministra obrany pro obranné akvizice - ředitel 
Národního úřadu pro vyzbrojování MO

nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

60162694

DIČ CZ60162694

bankovní spojení 

číslo účtu

vyřizuje ve věcech

smluvních

vyřizuje ve vécech

technicko-organizačních

adresa pro doručování

korespondence

česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Ing. Valéria KINŠTOVÁ

Mgr. Pavel CHRENKO

Národní úřad pro vyzbrojováni MO

Odbor pozemních sil
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem

jehož jménem jedná 

zastoupený

IČ

DIČ

bankovní spojeni 

Číslo účtu

Mladoboleslavská 944. 197 06 Praha 9 - Kbely 

Václav IROVSKÝ, ředitel podniku

Ing. Františkem Padělkem, ředitelem odštěpného 
závodu VTÚLaPVO. jednajícím ve smyslu ustanovení 
§ 13 odst. 3 ObchZ ve věci týkající se odštěpného 
závodu
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vyřizuje ve věcech 

smluvních 

vyňzuje ve věcech 

lechnícko-organizačnich

Jolana BEZCHLEBOVÁ

Ing. Jiří KUZDAS tel.:

adresa pro doručování
korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO

Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „příjemce") na straně druhé

se na základě Smlouvy o postoupení práv hospodařit s majetkem státu, činností 
a souvisejících práv a povinností ze dne 4, prosince 2012 a na základě usnesení Vtády ČR 
ze dne 19. června 2012 číslo 456 a následného rozhodnutí ministra obrany ze dne 29. srpna 
2012, č. j. 452-1/2012-2697 dohodly v souladu s článkem 11 odst. 1 smlouvy na 
následujících změnách a doplňcích smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek
č. n

Článek 1
ÚČEL DODATKU Č- 1

Účelem dodatku č. 1 je změna příjemce datace účelové podpory na řešení programového 
projektu „Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle - 
Hlavtce-2" z LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO na Vojenský technický ústav, 
s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO a změny identifikačních údajů u poskytovatele.

Článek 2
ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

1. Označení smluvních stran se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1.

2. Ruší Se text a tabulka ČI. 3 odst. 3 smlouvy a nahrazuje se textem a tabulkou:

Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky 2012 až 2014: 

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu Příjemce Náklady 2012 2013 2014 Celkem

907 040 7050
LOM PRAHA s.p. 
odštěpný závod

VTÚLaPVO -

investiční 0 0 0 0

neinvestiční 6 625 0 0 6 625

907 040 7050

Vojenský technický 
ústav, s.p., 

odštěpný závod 
VTÚLaPVO

investiční 0 0 0 0

neinvestiční 0 9 494 1 350 10 844

Celkem účelová podpora 6 625 9 494 1 350 17 469

Celkem uznané náklady 6 625 9 494 1 350 17 469
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Článek 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Příjemce převzal na základě Smlouvy o postoupení práv hospodařit s majetkem státu, 
činnosti a souvisejících práv a povinnosti ze dne 4 prosince 2012 veškeré závazky 
a povinnosti vyplývající ze smlouvy v plném rozsahu a zavazuje se pokračovat v řešení 
projektu „Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekci cíle - 
Hlavice-2“ v souladu se smlouvou.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran 
a tvoři nedílnou součást smlouvy. Je vyhotoven ve třech stejnopisech o třech stranách, 
z nichž 2 stejnopisy obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce.

3. Ustanoveni smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
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