
„ H/t1\'ice] ··
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Dodatek 5 ke 1201 4 7050

ace obrazu z optoelektronických s geografickou projekcí

cíle - Hlavice-2"

SMLUVNÍ STRANY

I. republika - Ministerstvo obrany

se sídlem

jejímž jmcnem jedná

se sídlem

Dl('
bankovní spojeni

l:islo

ve
s111luvních

ve

adresa pro
korespondence

Tychonova I. 160 OI Praha b

JUDr. Jitka NALEVAJKOVÁ.
Národního pro vyzbrojováni

nám. Svobody 471 /4. 160 OI Praha 6 -

60162694
CZ60162694

národni banka. 70 I

Na 28. I IO OJ Praha I

Ing. Valéria Kinštová

Mgr. Pavd Chrenko

tel.:
fax:

tel.:
fax:

Národní pro
odbor pozenmích sil
nám. S\'obody 471 /4_ 160 OI Praha 6 -

(dále jen „poskytovatel") na jedné

a

2. Vojenský technický ústa\• s.p, 7.árnd VTl!LaPVO

zapsán v ohchodním vedenén1 soudcn1 v Praze. oddíl;.\. vložka 75859

se sídlcnl

jehož jnlénem jedná

1('

bankovní spojeni

ve
s1nluvních

vyfi:t.ujl.! ve
tec hni ckn-organ i c h

Mladoboksla,·ská <144. I97 06 Praha 9 - Kbely

Václa,· IROVSKÝ. i'cdi1d státního podniku

24272513

a. s.

Jolana lkzchlcb<>va tel:

111g. Jii·i Ku/.das tel.

adn:sn pro korespondence:
'•

. •' ":.; ·•. ,·· l •. (.'



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 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva"), 

ve dodatku I, 2, 3 a 4, na následujících a Smlouvy formou 

tohoto dodatku 5 (dále jen „dodatek"). 

1 

DODATKU 

dodatku je na ze zasedání komise ke kontrolním zkouškám projektu 

obranného vývoje, které se konalo dne 3. 2014 provést etap po 

nevyhovuj ícim hodnocení kontrolních zkoušek a posunutí projektu do roku 2015 

bez nároku na poskytnutí podpory 

A DOPLNKY SMLOUVY 

I. Ruší se text 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny projektu" písm. h), i), j), k) 

a I) Smlouvy a nahrazuje se takto" 

h) Vojskové zkoušky 
Termín: od 15. 9. 2014do31. 5. 2015 
Výstup: zpráva z Vojskových zkoušek 

i) neshod po vojskových zkouškách 
Termín: od I. 6. 2015 do 31. 7. 2015 
Výstup: neshod po vojskových zkouškách 

j) Repase prototypu po Vojskových 7..kouškách - dopracování dokumentace a zpracováni 

návrhu na zavedení 
Termín: od 1. 6. 2015 do31. 7. 2015 
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení 

k) Vypracování zprávy 
Termín: do 31. 8. 2015 
Výstup: zpráva 

I) oponentní 
Termín: dle poskytovatele 
Výstup: Zápis ze oponentního 

S1rana 2 (celkem 3) 

Dodatek c. 5 ke Sm/o„vé c. 1201 4 70511 

N.\P.OONi f"í!O VYZ!3íl:O.J:QV.\NÍ 
p.-,:-.-:n1„;.;f•, 

Právnik : Mgr. Filip MELC 

Datum : t.AI\ · '\...oAl..I 
Podpis : 

I 



I

2. Ruší se text 2 odst. l Smlouvy a nahrazuje se textem:

I. projektu bude zahájeno v roce 2012 do 60 ode dne
nabytí Smlouvy a do 31. 2015. Ohdobi
hodnoceni a smlouvy se stanovuje od I. 6. 2015 do 30. 9. 2015.

3. Ruší se text 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3. zprávy o postupu projektu. zpráva a doklady
o nákladech zahrnují období od zahájeni projektu v roce 2012 až do

projektu v roce 2015. první období zahájením projektu v roce
2012 a 3 l. prosince 2012.

3

OSTATNÍ A USTANOVENÍ

I. Ostatní ustanovení Smlouvy. jejích platných neupravená tímto dodatkem
d1stávaji v platnosti v

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech. z nichž jeden výtisk ohdrži
a dva výtisky poskytovatel. Všechny výti.•ky mají stejnou platnost.

3. Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: A /7"
Poskytovatel:

V Praze dne:

·
/

/

/' Václa,· IROVSK \·
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