
DODATEK Č. 3

ke SMLOUVĚ Č. 1401 4 7420

Ó poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„POKROČILÁ AKTIVNÍ OCHRANA — Pokročilá aktivní balistická ochrana
vozidel proti útokům RPG a PTŘS"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710
Marta
e-mail:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních
Ing. Mi
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. Vojenský výzkumný ústav, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl A, vložka 25718

se sídlem: , Veslařská 230, 637 00 Brno
jehož jménem jedná:
IČ:

RNDr. Bohuslav 'SAFÁŘ, CSc., ředitel podniku
293 72 259

DIČ: CZ29372259
chodní banka, a.s.bankovní spojení:

číslo účtu: •
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jos

e-mail:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

doc
tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský výzkumný ústav, s • P.
Veslařská 230, 637 00 Brno

(dále jen „říjemee") na straně druhé,

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČ-:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:



se v souladu s ustanovením článku 7 Smlouvy č. 1401 4 7420 o poskytnutí účelové podpory na 
řešení přogramového projektu „POKROČILÁ AKTIVNÍ OCHRANA — Pokročilá aktivní 
balistická ochrana vozidel proti útokům RPG a PTŘS", uzavřené dne 20. 5. 2014 (dále jen 
„Smlouvá"), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen 
„Dodatek"). 

Článek 1 
Účel Dodatku 

Účelem Dodatku je na základě žádosti příjemce čj. SM1/31/2018-VVÚ ze dne 28. února 
2018 změna termínu ukončení vojskových zkoušek prototypu systému pokročilé aktivní 
balistické ochrany a zároveň posunutí termínů dalších etap z důvodu nedodání Nařízení 
k vojskovým zkouškám prototypu systému PAO. 

Článek 2 
Změny Smlouvy 

1. V Člá4ku  2, odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 8, 9 a 10 a nahrazuje se textem: 

lapač. 8: 
- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách; 
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po 

vojskových zkouškách; 
Termín: 3 až 5/2018 

Etapa č. 9: 
- Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR; 
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR; 
Termín: 6/2018 

Etapa č. 10: 
- Návrh technických podmínek; 
Výstup: Návrh technických podmínek; 
Termín: 7/2018" 

2. V ČláAku 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se textem: 
„L Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí 

ucmnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. července 2018. Období hodnocení 
vysledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. srpna 2018 do 31. prosince 2018." 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., a tvoří nedílnou součást Smlouvy. 
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3. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích v hodnotě originálu o3 listech, z nichž poskytovatel
obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

1 6 -03-2018V Praze dne: V Brně dne:

Poskytovatel:
atVn Příjemce:

Ředitel
In RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc.

Vojenský výzkumný ústav,
Veslařská 230, 63700 Brno
DIC: CZ29372259, IC: 29372259
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