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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vyplacení náhrady za poskytnutí věcné
a osobní pomoci č. D/3110/2018/KH

(uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

uzavřený mezi:

Zlínským krajem

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

IČ: 70891320
zastoupeným: Jiřím Čunkem, hejtmanem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2786182/0800
(dále jen „Zlínský kraj“)

a

Vojenským technickým ústavem, s.p.

se sídlem v Praze 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ: 197 00

IČ: 24272523
státní podnik zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
zastoupeným: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM, na základě pověření

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 1567290277/0100
(dále jen „VTÚ, s.p.“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 16.7.2018 Smlouvu
o vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci č. D/3110/2018/KH (dále jen 
„Smlouva“).

2. Na základě článku II. Smlouvy  měla být VTÚ, s.p. vyplacena částka ve výši 1.603.708,02,- Kč. 
VTÚ, s.p. písemně požádal Zlínský kraj (dokumentem  označeným jako „Čestné prohlášení“ 

z důvodů tam uvedených), aby mu z této částky bylo vyplaceno pouze 1 560 010,16 Kč.
Zlínský kraj potvrzuje, že s ohledem na skutečnost uvedenou v čl. I odst. 2 tohoto dodatku byla 
VTÚ, s.p. vyplacena pouze částka ve výši 1 560 010,16 Kč. VTÚ, s.p. prohlašuje, že tímto 

považuje povinnosti vyplývající pro Zlínský kraj z čl. II Smlouvy za splněné a nebude po 
Zlínském kraji požadovat již žádné finanční plnění na základě Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy takto:

„pro případ, že bude VTÚ, s.p., a to pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu 
oprávněného ve věci rozhodovat, označen jako původce havárie/jeden z původců havárie ve 
vztahu k mimořádné události – výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích, vrátit 

finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy ve výši 1 560 010,16 Kč na účet Zlínského kraje 
do 15 dní od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného ve věci 

rozhodovat.“
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III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž  dvě 

vyhotovení obdrží Zlínský kraj a jedno vyhotovení obdrží VTÚ, s.p.
3. Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj 
odešle v zákonné lhůtě dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 10.09.2018, č. usnesení: 0397/Z14/18

Ve Zlíně dne …………………… Ve Slavičíně dne …………………..

……………………………………………………
                   Jiří Čunek
         hejtman Zlínského kraje

………………………………………….
za Vojenský technický ústav, s.p.

na základě pověření Ing. Ján Roman, ředitel 
odštěpného závodu VTÚVM


