
DODATEK č. 1
k dílčí příkazní smlouvě č. 21108000029

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS

sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem Záborcem
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 100 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „systém ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoba:
adresa pro doručování

Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Jolanou Bezchlebovou, ředitelkou odštěpného závodu z pověření,

jednající ve smyslu ustanovení § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se
odštěpného závodu

IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko - organizačních:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2
(dále jen „příkazník“) na straně druhé

se v souladu s čl. 16 odst. 16.2 příkazní smlouvy č. 21108000029 uzavřené dne 4.2.2021 (dále jen
„smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).
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Článek 2 

Účel dodatku 

Účelem dodatku je zabezpečení reklamace zboží z LOA EZ-B-UEJ u výrobce společnosti Sierra 
Nevada Corporation, zpracování veškeré administrace (RMA) spojené s reklamací a dopravy zpět 
k prvotnímu příjemci.  

 
Článek 3 

Změny a doplňky 

1. V článku 3 smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.6 ve znění: 

„3.6. Předmětem smlouvy je rovněž závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho 
účet zabezpečí uplatnění reklamace 2 ks plniček klíčů AN/PYQ10 z LOA EZ-B-UEJ, a to včetně 
jeho dopravy do společnosti Sierra Nevada Corporation, administrace (RMA) a dopravy zpět do 
ČR.“ 

2. V článku 7 smlouvy se ruší text uvedený v odstavci 7.5 a nahrazuje se novým textem ve znění: 

„Pro potřebu uhrazení poplatků podle čl. 3.6 a 7.4 smlouvy příkazník předloží příkazci potřebné 
průkazné doklady pro jejich úhradu.“ 

3. V článku 8 smlouvy se ruší text uvedený v odstavci 8.1 a nahrazuje se novým textem ve znění: 

„8.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazce poskytne příkazníkovi za obstarání dovozu zboží 
odměnu a nahradí mu náklady účelně vynaložené při tomto obstarání nebo provádění jiné činnosti 
dle této smlouvy, a to včetně odměny a nákladů spojených s uplatněním reklamace dle čl. 3.6 této 
smlouvy.“ 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.  

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
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 podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
V Praze dne          2021 

 
 V Praze dne          2021 

za příkazce 
ředitel odboru 

Ing. Petr ZÁBOREC 
podepsáno elektronicky 

 za příkazníka 
ředitelka odštěpného závodu z pověření 

Jolana BEZCHLEBOVÁ 
podepsáno elektronicky 

   

 Jolana 
Bezchlebová
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