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SMLUVNÍ STRANY

I. republika - Ministerstvo obrany
se sídlem
jejímž jménem jedná

se sídlem

bankovní spojení

ve
smluvních

ve

adresa pro
korespondence

Tychonova 1, 160 OI Praha 6
JUDr. Jitka NALEVAJKOVÁ,

ministra obrany pro obranné
akvizice - Národního pro vyzbrojováni

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 -
60162694
CZ60162694

národní banka, 70 I
Na 28, 11 O03 Praha I

Ing. Valéria Kinštová

Mgr. Pavel Chrenko

tel.:

Národní pro vyzbrojováni
odbor pozemních sil
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 -

(dále jen "poskytovatel") na jedné

a
2. Vojenský technický ústav s.p. závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním vedeném soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná

bankovní spojení

ve
smluvních

ve

Dodatek é. 4 ke é. 1201 4 7050

Václav IROVSKÝ, státního podniku

24272523
CZ24272523

a. s.

Jolana Bezchlebová tel:

Ing.



adresa pro korespondence: 
Vojenský technický ústav, s.p. závod VTÚL a PVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely 

(dále jen na druhé 

se dohodly, v souladu s 11 odst. I Smlouvy I 20 I 4 7050 (dále jen „Smlouva'·), 
ve dodatku I, 2 a 3, na následujících a Smlouvy formou 
tohoto dodatku 4 (dále jen „dodatek„). 

1 
dodatku 

dodatku je na ze zasedání komise ke Kontrolním zkouškám projektu 
obranného vývoje, které se konalo dne 5. 2014 provést terminll etap 

neshod po Kontrolních zkouškách" a „Vojskové zkoušky" a 
na poskytovatele. 

a Smlouvy 

Smlouva se a takto: 

I. Text na titulní Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY·' se tak, jak je uvedeno 
v záhlaví tohoto dodatku. 

2. Ruší se text I, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny projektu" písm. g) a h) 
Smlouvy 

g) neshod po Kontrolních zkouškách 
Termín: od 7. 6. 2014 do 14. 8. 2014 
Výstup: neshod po Kontrolních zkouškách 

h) Vojskové zkoušky 
Termín: od 15. 8. 2014 do 15. IO. 2014 
Výstup: zpráva z Vojskových zkoušek 

a nahrazuje se textem: 

g) neshod po Kontrolních zkouškách 
Termín: od 7. 6. 2014 do 14. 9. 2014 
Výstup: neshod po Kontrolních zkouškách 

h) Vojskové zkoušky 
Termín: od 15. 9. 2014 do 15. IO: 2014 
Výstup: zpráva z Vojskových zkoušek 

Ostatní a ustanoveni 

I. Ostatní ustanoveni Smlouvy, jejich platných neupravená tímto dodatkem 
v platnosti v pllvodnim 
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: .tJ/1./rt!'/'/
Poskytovatel:

. . . "O
NÁR.OONI "''
Qdbnr O<'l'tf"";'·" sil
Prtrivnik : Mgr. Filip f"',ELC

oatu'." ' t" ·'"" .PodPIS :

n
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