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DODATEK č. 1
ke smlouvě č. 201070222 o poskytnutí služeb

„Zastupování ČR ve strukturách NATO CNAD AC/224, AC/225, AC/326, AC/141“

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
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Bc. Jitka LIBICHOVÁ

Telefonické a faxové spojení:
telefon:
fax:

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Ján GRÍSA,

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

(dále jen „Objednatel“)
a

Vojenský technický ústav s.p.
Zapsaná: v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9-Kbely, PSČ 197 06
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu: 107-142880277/0100
Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel státního podniku
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
e-mail:
datová schránka: 7jckvi2

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
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 Mladoboleslavská 944 
 197 00 Praha 9 
 (dále jen „Poskytovatel“), 
 
se dohodly v souladu s  čl. XII. odst. 2 smlouvy č. 201070222 o poskytnutí služeb „Zastupování ČR 
ve strukturách NATO CNAD AC/224, AC/225, AC/326, AC/141“ (dále jen „smlouva“),  
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 

II. 
Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je změna identifikačních údajů smluvních stran. 

 
III. 

Změny a doplňky 

Identifikační údaje obou smluvních stran v čl. I. smlouvy se ruší a nahrazují se identifikačními údaji 
uvedenými v čl. I. tohoto dodatku. 

 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy 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 
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
    JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ             Ing. Pavel NOVOTNÝ 
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů                                      ředitel 
          Sekce vyzbrojování a akvizic MO            VTÚ, s. p. 
 v zastoupení 
 Ing. Michal GROMOVSKÝ 

     elektronicky podepsáno              elektronicky podepsáno 
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