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DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě č. 165410254

Zdravotnické a veterinární moduly – kontejnerová pracoviště

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory

sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení
a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, datová schránka
hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: + 420 973 215 165
fax: + 420 973 214 685
e-mail: monika.reznickova@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. Libor KOUTNÍK, telefon: + 420 973 214 108
Ing. Jiří STRÁNSKÝ, telefon: + 420 973 215 054
mjr. Mgr. Michal UHLER, telefon: + 420 973 255 097

(dále jen „kupující“)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ242 72 523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Pavel HÖFER
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: 910 105 540
fax: 910 105 499
e-mail: pavel.hofer@vtusp.cz
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Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod 
VTÚPV, Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 

 (dále jen „prodávající“), 
 

se v souladu s čl. III. odst. 3 „Předmět smlouvy“ a čl. XV. odst. 2. „Závěrečná ujednání“ kupní 
smlouvy č. 165410254 „Zdravotnické a veterinární moduly – kontejnerová pracoviště“ (dále jen 
„smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy. 

 
II. 

Účel dodatku 

Účelem dodatku je zahrnutí schválených technických podmínek pro výrobu 10-ti kusů 
zdravotnických modulů a 1 kusu veterinárního modulu do smlouvy. 
 

III. 
Změny a doplňky  

1. V článku III. „Předmět smlouvy“ odst. 1. písm. a) se ruší text:  

„podle schválených Technických podmínek pro výrobu (dále jen „TP“) zpracovaných podle 
bodu 1. písm. b) tohoto čl., v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních 
předpisů a podle „Specifikace zboží“, která je přílohou č. 1 smlouvy včetně požadovaných 
dokladů (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží,“  

a nahrazuje se textem následujícím: 

„podle schválených Technických podmínek pro výrobu (dále jen „TP“): 

- KTN – pracoviště operačního sálu, TP VOP026-6151-07, 2. vydání; 

- KTN – přípravna operačního sálu, TP VOP026-6113-05, 2. vydání; 

- KTN – biochemicko-hematologická laboratoř, TP VOP026-6115-05, 2. vydání; 

- KTN – pracoviště RTG, TP VOP026-6117-05, 2. vydání; 

- KTN – pracoviště JIP, TP VOP026-6152-07, 2. vydání; 

- KTN – pracoviště operačního sálu pro 2 operační pole, TP VOP026-6150-07, 2. vydání; 

- KTN – pracoviště stomatologie, TP VOP026-6159-07, 2. vydání; 

- KTN – polní veterinární pracoviště, TP VTÚPV-6051-16, 1. vydání; 

- KTN – chladící - sklad léčiv, TP VTÚPV-6052-16, 1. vydání; 

- KTN – výrobna infuzních roztoků, TP VTÚPV-6053-16, 1. vydání; 

- KTN – mikrobiologická laboratoř, TP VTÚPV-6054-16, 1. vydání; 

zpracovaných podle bodu 1. písm. b) tohoto čl., v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně 
platných právních předpisů a podle „Specifikace zboží“, která je přílohou č. 1 smlouvy 
včetně požadovaných dokladů (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo 
k tomuto zboží.  

Každá ze smluvních stran obdržela 1 výtisk TP.“  
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti. 
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2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 

Ředitel  
Vojenského technického ústavu, s.p.  

Mgr. Jiří PROTIVA 

 Ředitelka 
Odboru logistiky, zabezpečení a podpory 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
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