
DODATEK č. 3
ke kupní smlouvě č. 1519/2/0061 ze dne 6. ledna 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. října 2016

a Dodatku č. 2 ze dne 29. listopadu 2016
Článek I 

Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, 
vložka 75859
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku 
242 72 523 
CZ24272523

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k

Telefon/fax:
E-mail:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických:

Telefon/ fax:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „kupující")

a

Název:

Sídlo:
Zapsaná

Zastoupená:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k

Telefon/fax:
E-mail:
Osoba oprávněná k

Telefon/ fax:
E-mail:
(dále jen „prodávající")

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, 
vložka 10443

Ing. Petrem Ruskem, předsedou představenstva a Ing. Radkem Strouhalem, 
místopředsedou představenstva 
IČ: 014 82 840
CZ01482840

jednání ve věcech technických:

Název:

Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupená:
IČ:
DIČ:
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se dohodly, v souladu s čl. XIII odst. 3 kupní smlouvy - číslo smlouvy kupujícího 1519/2/0061 ze dne 
6. ledna 2016, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 14. 10. 2016 a č. 2 ze dne 29. 11. 2016 (společně dále 
jen „smlouva"), na následujících změnách smlouvy formou uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek").“

Článek II 
Účel dodatku

Účelem dodatku je, na základě reálného stavu zkušebního procesu
vvorostovaciho vozidla (v rámci realizace projektu „Vyprošťovací vozidla snížit poměrově kupní cenu

předmětu smlouvy z důvodu přenosu některých výrobních činností z prodávajícího 
na kupujícího v souladu nabídkou č.j. VTÚ/VTUPV-1454-28/2017-SA ze dne 10.10.2017.

Článek III 
Změny a doplňky

1. Text čl. Ill odst. 2 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Prodávající se zavazuje dodat podklady do 3D modelu a návrh technických podmínek 
(dále jen ,,TP“) na podvozky a na základě výsledků podnikových a kontrolních zkoušek tyto 
TP dopracovat dle ČOS 051625, 2. vydání a zabezpečit jejich schválení jako 1. vydání. Na 
základě výsledků vojskových zkoušek TP 1. vydání dopracovat dle ČOS 051625, 2. vydání 
a zabezpečit jejich schválení jako 2. vydání. O této skutečnosti (schválení TP) bude sepsán 
a oběma smluvními stranami podepsán zápis, které se stane přílohou této smlouvy.

2. Text čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Celková kupní cena předmětu smlouvy, specifikovaného v článku III odst. 1 smlouvy, činí:
136 193 000,00 Kč bez DPH

28 600 530,00 Kč DPH 21 %

164 793 530,00 Kč včetně DPH

(slovy: sto šedesát čtyři milionů sedm set devadesát tři tisíc pět set třicet korun českých)

3. Text. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší v celém rozsahu bez náhrady.
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4. ČI. VI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Úhrada kupní ceny bude proveden^ezhotovostně následujícím způsobem: předmětu
smlouvy 40 % částky a pro^^^^^^l předmětu smlouvy 40,457% částky bude hrazeno na 
základě zálohové faktury, doručené do 3 dnů od výzvy kupujícího a 60 % nebo 59,543% částky 
po řádném dodání každého jednotlivého plnění kupujícím na základě prodávajícím vystaveného 
daňového dokladu - faktury.

5. Text čl. IX smlouvy se doplňuje o odst. 10 v následujícím rozsahu:
„Za skryté vady na 1. kusu předmětu smlouvy (2. etapa) zjištěné v procesu zkoušení vzniká 
kupujícímu od 1. 8. 2017 právo na smluvní pokutu ve výši 23 739,13 Kč za každý započatý den 
prodlení až do řádného dodání zboží či zániku závazku. Prodávající souhlasí s proplacením 
faktury vystavené kupujícím ve výši odpovídající smluvní pokutě za prodlení s předáním 1. kusu 
předmětu smlouvy č. 155410241. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení druhé 
straně".

6. Text. Čl. XI smlouvy se doplňuje o odst. 6 v následujícím rozsahu:
„Prodávající provede repasi vozidla po vojskových zkouškách do 21 dní po převzetí vozidla. 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu převzetí vozidla pro provedení repase vozidla 
po vojskových zkouškách minimálně 14 dní předem. Předání a převzetí vozidla pro provedení 
repase vozidla po vojskových zkouškách bude provedeno protokolárně".

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží jeden stejnopis dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 
zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
V Praze dne ..2k fO VOS?

oběma smluvními stranami a účinnosti jejím

V Kopřivnici dne

Za kupujícího:

ředitel státního podniku

. VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.
Mladoboleslavská 944 
197 06, Praha 9- Kbely 

IČ:24272523
-or-

TATRA TRUCKS a.s.
Ing. Petr Rusek 
předseda představenstva

TATRA TRUCKS
Areál Tatry 1450/1 
742 21 Kopřivnice

Ing. Radek Strouhal 
místopředseda představenstva
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