
Strana 1 (celkem 3)

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Opravy a údržba letecké podvěsné výzbroje“ č. 1810400153

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ,
tel.: e-mail: monika.reznickova@army.cz

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ

Telefonické a další spojení:
telefon:
e-mail: monika.reznickova@army.cz
datová schránka hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence objednateli:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Zástupce objednatele ve věcech technických:
mjr. Ing. Otakar Černohous, VZ 5512 Stará Boleslav, tel.: 973 230 706,
e-mail: otakar.cernohous@army.cz
mjr. Ing. Josef Neděla, VZ 5512 Stará Boleslav, tel.: 973 230 705
e-mail: nedelaj@army.cz

Zástupce objednatele oprávněný zasílat poskytovateli požadavkové listy:
velitel útvaru 7214 Čáslav:
e-mail: 21subsonic@army.cz

Adresa pro doručování korespondence pro VÚ 7214:
VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice

(dále jen „objednatel“)
a

Vojenský technický ústav, s. p.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel státního podniku
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IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 08
Číslo účtu: 107-4407400207/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jan OHLÍDAL, tel.:
email: jan.ohlidal@vtusp.cz

Zástupce poskytovatele ve věcech technických:
Ing. Petr PROUZA, tel.:
email: petr.prouza@vtusp.cz

Zástupce objednatele ve věcech ekonomických:
Jolana BEZCHLEBOVÁ, tel.:
email: jolana.bezchlebova@vtusp.cz

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
P. O. BOX 18
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. 14 odst. 11 smlouvy o poskytování služeb č. 1810400153 „Opravy a údržba
letecké podvěsné výzbroje“ uzavřené dne 22. září 2020 dohodly na následujících změnách
smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

I.
Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení minimálního množství vybraných položek náhradních dílů
dodávaných v rámci dílčího plnění a současně snížení jednotkové ceny těchto náhradních dílů,
přičemž celkový finanční limit smlouvy zůstává nezměněn.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů a změna přílohy č. 2 „Cenový rozklad“
smlouvy.

III.
Změny a doplňky

1. Identifikační údaje uvedené v části „Smluvní strany“ smlouvy se ruší a nahrazují se
identifikačními údaji uvedenými v části „Smluvní strany“ tohoto dodatku.

2. Znění textu přílohy č. 2 „Cenový rozklad“ smlouvy se ruší a nahrazuje zněním textu přílohy
č. 1 „Cenový rozklad“ tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze
změny.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 2 stranách.
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3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 
uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Informačním systému registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást smlouvy. 

5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 „Cenový rozklad“ o 2 stranách. 
 
 
 

Ing. Petr NOVOTNÝ  
ředitel státního podniku 

 

 JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů 

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
 

Podepsáno elektronicky   Podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.06.15 
12:56:08 +02'00'



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě č. 1810400153
Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400153

Počet stran: 2



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě č. 1810400153
Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400153

Počet stran: 2


