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I.

Smluvní strany
v

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 16001 Praha 6
zastoupena: Mgr. Luborem KOUDELKOU, náměstkem pro řízení sekce

vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „kupující” na straně jedné)

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 2513
se sídlem: č. p. 473, 373 67 Bořek
zastoupena: Ing. Lubomírem HAVELKOU, jednatelem
IČO: 48201464
DIČ: CZ48201464
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600160314/2010
Identifikátor datové schránky: 15qu78w
kontaktní osoby:

adresa pro doručování korespondence:
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
č. p. 473, 373 67 Bořek

(dále jen „prodávající”) na straně druhé
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Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 3 rámcové dohody č. 211060000338 
uzavřené dne 21. 12. 2021 (dále jen ,,RD“) a za dodržení podmínek ustanovení § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek").

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je na základě požadavku Generálního štábu Armády České republiky 
spojeného se současnou mimořádnou mezinárodní situací na Ukrajině zajistit a doplnit vojenský 
materiál ve prospěch kupujícího, a to za účelem zabezpečení obranyschopnosti České republiky. 
Dodatkem dojde k navýšení finančního limitu RD o 279 399 615,00 Kč bez DPH (tj. o 30 % 
původní hodnoty RD).

III.
Předmět dodatku

1. Text v čl. V. odst. 2 RD se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Celkový finanční objem dodávek zboží na základě této rámcové dohody po dobu její 
platnosti činí maximálně

1 464 985 312,65 Kč včetně DPH
(slovy: jednamiliardačtyřistašedesátčtyřimilionydevětsetosmdesátpěttisíctřistadvanáct a 65/100

korun českých). “

2. Veškerá ostatní ujednání RD zůstávají v platnosti beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz vážně a 
svobodně projevené vůle připojují své elektronické podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí rámcové dohody č. 211060000338 ve znění Dodatku č. 1.

za kupujícího za prodávajícího

Mgr. Lubor KOUDELKA 
náměstek pro řízení sekce 

podepsáno elektronicky

Ing. Lubomír HAVELKA 
jednatel

podepsáno elektronicky
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