Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 2428/2018
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ:
Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489, DIČ:CZ62156489
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxx
zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D rektorkou
příkazce operace: prof. RNDr. xxxxxxxx, Ph.D., koordinátor projektu
správce rozpočtu: Mgr. xxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. xxxxxxxx, vedoucí audiovizuálního centra, email: xxxxxx@mendelu.cz, tel: +420 xxxxxxx
kontaktní osoba pro převzetí dodávky Zboží: prof. Ing. xxxxxxxx, CSc.,
e-mail: xxxxxx@mendelu.cz, tel: +420 xxxxxxx
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:
Obchodní firma:

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Sídlo podnikáni:
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO:
00174939
DIČ:
CZ00174939
Zastoupen: RNDr. Martin Nehasil, jednatel společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 72.
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: xxxxxx.
Korespondenční adresa:
Türkova 2319/5b, Praha 4
Kontaktní osoba:
xxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx@ys.cz
(dále jen „Prodávající“, též společně jako „Smluvní strany“)
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Z důvodu zjištění chybného přenesení ceny z položkového rozpočtu do Smlouvy se
Smluvní strany rozhodly ujednat následující:
2. ZMĚNA SMLOUVY
Smluvní strany tímto dodatkem mění znění kupní smlouvy č. 2428/2018 ze dne 13. 7. 2018 uzavřené
mezi Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
2.1 Mění se v článku 3. KUPNÍ CENA odstavec 3.1, a to na následující znění:
3.1 „Kupní cena (dále též „cena“ či „cena dodávky“ či cena „zboží“) je stanovena na základě nabídky
Prodávajícího předložené v rámci výběrového řízení pro dodávku vymezenou v čl. 2 této
Smlouvy a činí:

529 320,- Kč (slovy pět set dvacet devět tisíc tři sta dvacet korun českých) bez
DPH
111 157,20 Kč (slovy jedno sto jedenáct tisíc sto padesát sedm korun českých
dvacet haléřů) DPH
640 477,20 Kč (šest set čtyřicet tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých
dvacet haléřů) včetně DPH
Cena dodávky uvedená v této smlouvě je nejvýše přípustnou a nelze ji zvýšit ani pod vlivem
změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně cen může dojít pouze v případě
dodatečných změn v rozsahu dodávky odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud
v průběhu dodávky dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
Cena dodávky zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení dodávky a
případné instalaci v místě plnění.“
2.2 Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné
v původním znění

3

ROZHODNÉ PRÁVO

3.1 Smluvní strany si dohodly, že tento Dodatek a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem ČR
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tento Dodatek bude Kupujícím zveřejněn v
Registru smluv dle zákona o Registru smluv.
4.2 Tento Dodatek je uzavřena řádným zveřejněním v registru smluv podle příslušných ustanovení
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, kdy
Kupující obdrží čtyři (4) vyhotovení a Prodávající jedno (1) vyhotovení.
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4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem
souhlasí, a že tento Dodatek nebyl uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

Datum:…………………….

Datum:20.08.2018

Za Kupující:

Za Prodávající:

Jméno a příjmení, funkce:
rektorka

RNDr. Martin Nehasil, jednatel
společnosti YOUR SYSTEM, spol.
s r. o.

Jméno a příjmení, funkce:
Podpis:

Podpis:

…………………………………….

…………………………………….

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,

prof. RNDr. xxxxxx, Ph.D.,
příkazce operace
Podpis:
……………………………………..

Mgr. xxxxxxx
správce rozpočtu
Podpis:
……………………………………..
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