
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí služeb „Správa dokumentace Science & Technology

Oraganization“
č. 201070215

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 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: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 0l Praha 6

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Jitka Libichová
Telefonické spojení:
Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

Mgr. David Kressl tel.:
Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 0l Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „Objednatel“)

a
Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu: 107-142880277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Telefonické a další spojení:

telefon:
e-mail:

Datová schránka: 7jckvi2
(dále jen „Poskytovatel“),
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se dohodly v souladu s ustanovením čl. XII odst. 2. smlouvy č. 201070215 ze dne 15. 4. 2021, 
(dále „jen smlouva“) na následujících změnách smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě (dále jen „dodatek“).  
 

Čl. II. 
Účel dodatku 

Účelem dodatku je, na základě oznámení poskytovatele, změna identifikačních údajů, a to  jeho 
kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických.  
 

Čl. III. 
Změny a doplňky 

Identifikační údaje poskytovatele uvedené v čl. I smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. I. toho 
dodatku.  

Čl. IV. 
Závěrečná ujednání 

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

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách. 
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 

uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Smluvní 
strany na důkaz svého souhlasu s obsahem 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 se zákonem č. 340/2015 Sb.  

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.  

 
   

            Ing. Petr NOVOTNÝ 
          ředitel státního podniku 
 

 

 Ředitelka odboru centrálních běžných výdajů 
sekce vyzbrojování a akvizic MO 

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
 

                   podepsáno elektronicky 
 

 podepsáno elektronicky 
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