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DODATEK č. 3 ke smlouvě o úschově ze dne 24. 7. 2020
Č. j. UPVSP- 2688-59/Čj-2018-910320

F

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupené: genmjr. Mgr. Martinem Vondráškeni, policejním prezidentem
Korespondenční adresa: vzdělávací zařízení Jihlava Útvaru po[icejního vzděláváni a služební
přípravy, Tolstého 14, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: plk. Mgr. Bc. Martin Souček, ředitel vzdělávacího
zařízeni Jihlava Útvaru policejního vzděláváni a služební přípravy
IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064
Bankovní spojeni: ČNB Praha č. ú. 123-5504881/0710

na straně jedné

(dále jen ,,uschovatel")

a

Antonin Musil
Sídlo společnosti: Chlumova 4755/12, 586 01 Jihlava
IČO: 105 82 088 DIČ: CZ510318187
Č, ú. 1464478349/0800

na straně drL|hé

(dále jen ,,schovatel")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanoveníni § 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, a podle ČI. VIl odst. 4 sniíouvy o úschově č. j. UPVSP-2688-59/ČJ-
2018-910320 uzavřené dne 24. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 4. 2021 a
dodatku č. 2 uzavřeného dne 3. 2. 2022 (dále jen ,,smlouva") tento dodatek č. 3 ke sn"douvě.

If.

V ČI, ||| odst. 1 smlouvy se slova ,,ve znění dodatku č. l uzavřeného dne 28. 06. 2021 a
účinného dne 30. 06. 2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 10. 09. 2021 a účinného dne 24.
09. 2021" nahrazuji slovy ,,ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 06. 2021 a účinného dne
30. 06. 2021, dodatku č. 2 uzavřeného dne 10. 09. 2021 a účinného dne 24, 09. 2021 a
dodatku č. 3 uzavřeného dne 09. 03. 2022 a účinného dne 10. 03. 2022".
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Ill.

1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně její přílohy výslovně neuvedená v tomto dodatkLl č. 3
ke smlouvě zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

3, Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě před jeho podpisem
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu a že osoby podepisující
tento dodatek č. 3 ke smlouvě jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

, :j/kuuá M2
Zau

plk. Mgr. Be. Martin Souček
ředitel vzdělávacího zařízeni Jihlava
Útvaru po|icejnjho vzdělávání a služební přípravy
Česká republika - Ministerstvo vnitra

v Ý//mvď" d,, iq c". bu.u

Za schovatele:Antonín Mus,,
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