DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě č. 4511
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo kupujícího: 4511/2020
1. SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489, DIČ:CZ62156489
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněni:
- prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
- Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor

Bc. Lena Digitálně
podepsal Bc.
Mikušová
Mikušo Lena
Datum:
2021.02.02
vá
13:24:10 +01'00'

- kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, Zastupující vedoucí - Oddělení koncových stanic
(OIT CP), e-mail: XXXXXXXXXXX, tel: +420 XXXXXXXXXXX
- kontaktní osoba pro převzetí dodávky: XXXXXXXXXXX, Provozní odbor, e-mail: XXXXXXXXXXX, tel: +420
XXXXXXXXXXX, +420 XXXXXXXXXXX
Mendelova univerzita v Brně je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nezapsaná
v obchodním rejstříku
(dále jen „Kupující“)

PRODÁVAJÍCÍ: UNIS COMPUTERS, a.s.
se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČO: 63476223, DIČ: CZ63476223
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXX
Zastoupen: Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6087
Korespondenční adresa:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba pro reklamace věcí: XXXXXXXXXXX, tel.č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „Prodávající“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna
nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného
dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), a
to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
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2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 4511 uzavřené dne 26. 11. 2020 (dále též „Dodatek č.
1“) je změna počtu dodaných notebooků a výše kupní ceny, na kterou byla kupní smlouva č. 4511 uzavřena.
Účelem Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím tak, aby odpovídal
skutečnosti.
Kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu č. 4511 na dodávku 7 notebooků. Kupní smlouva č. 4511 byla
uzavřena dne 26. 11. 2020 připojením elektronických podpisů obou smluvních stran na základě veřejné
zakázky s názvem: „0552020 Dodávka notebooků pro Provozní odbor“ zadávané v rámci dynamického
nákupního systému kupujícího (Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií II). Kupní
smlouva nabyla účinnosti dne 27. 11. 2020 vložením do Registru smluv.
Dne 27. 11. 2020 vystavil kupující objednávku plnění z kupní smlouvy č. 4511 a v návaznosti na tuto
objednávku dodal prodávající kupujícímu 5 kusů notebooků.
Prodávající kupujícího telefonicky informoval, že obdržel dne 14. 12. 2020 informaci od distributora
notebooků, že bude dodáno posledních 6 kusů těchto notebooků (přičemž jeden z těchto notebooků byl
určen jako plnění do jiné zakázky kupujícího) a další již potvrzené objednávky prodávajícího distributor ruší
a nebudou vykryty z důvodu celosvětového výpadku v produkci tohoto typu notebooku. Prodávající následně
kupujícího telefonicky informoval opětovně v lednu roku 2021, že situace s výpadkem v produkci se
nezměnila a nedošlo k obnovení produkce. V návaznosti na telefonické upozornění prodávající zaslal
prostřednictvím elektronického systému E-ZAK písemné vyjádření k nastalé situaci.
Původní cena v kupní smlouvě za 7 kusů notebooku:
179.900,00 Kč bez DPH
37.779,00 Kč DPH (sazba DPH: 21%)
217.679,00 Kč včetně DPH
Kupní cena za dle skutečnosti dodaných 5 kusů notebooku:
128.500,00 Kč bez DPH
26.985,00 Kč DPH (sazba DPH: 21%)
155.485,00 Kč včetně DPH
Kupní cena zboží dodaného dle skutečnosti je o 51.400,- Kč bez DPH nižší než původní kupní cena –
hodnota změny je 28,57 % původní hodnoty závazku.

3. ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
Kupující tímto Dodatkem č. 1 z výše uvedených důvodů mění počet notebooků, které jsou předmětem plnění
z kupní smlouvy č. 4511 – a to: z původních 7 kusů na 5 kusů. V souvislosti se změnou počtu kusů dodaných
notebooků se mění i kupní cena – místo původní kupní ceny, která činila 179.900,00 Kč bez DPH, se tímto
Dodatkem č. 1 upravuje kupní cena na 128.500,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku činí 28,57 %
původní hodnoty závazku.
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V době, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a k následnému zaslání
objednávky plnění, si nebyla ani jedna ze smluvních stran vědoma toho, že by v produkci notebooků, které
byly předmětem plnění ze smlouvy, měl nastat výpadek. Prodávající písemně potvrdil, že distributor
notebooků mu potvrdil objednávky na požadovaný počet kusů, jež byly předmětem plnění ze smlouvy č.
4511. Prodávající se o výpadku v distribuci dozvěděl od distributora až po potvrzení objednávky předmětu
plnění s tím, že distributor tyto již potvrzení objednávky zpětně zrušil.
Kupující i prodávající jednali při uzavírání kupní smlouvy i při následném plnění ze smlouvy s náležitou péčí
a nemohli předvídat, že distribuce notebooků bude pozastavena. Smluvní strany rovněž nemohly předvídat,
že ze strany distributora nebudou vykryty ani objednávky, které již byly prodávajícímu potvrzeny.
Změna závazku ze smlouvy se v souladu s výše uvedeným nepovažuje za podstatnou podle § 222 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění, neboť potřeba změny závazku
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny (která je 28,57 %) nepřekračuje 50 % původní hodnoty
závazku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26. 11. 2020 na profilu Kupujícího
a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Kupující.
Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon
o registru smluv) v registru smluv.
V Brně
Za Kupující:

V Brně
Za Prodávající:

Jméno a příjmení, funkce:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
Podpis:

Jméno a příjmení, funkce:
Ing. Vítězslav Mach
člen představenstva
Podpis:

Na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020 podepsal
prorektor prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Elektronicky podepsáno dne 2. 2. 2021.
…………………………………………….

Elektronicky podepsáno dne 26. 1. 2021.
…………………………………………….

Ing. Libor Sádlík, DiS.,
správce rozpočtu
Podpis:
Elektronicky podepsáno dne 2. 2. 2021.
…………………………………………….
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