
DODATEK č.2 2019/0740 

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 2019/0178 

uzavřené dle ustanovení§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "NOZ") 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

Sídlo: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

Korespondenční adresa: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

zastoupená: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan 

IČO : 00216208 
DIČ : CZ00216208 

(dále jen "kupující") 

a 

MEGABOOKS CZ, spol s r.o. 
Sídlo: Třebohostická 2283/2, Praha 10, 100 00 

Korespondenční adresa: Třebohostická 2283/2, Praha 10, 100 00 

IČO: 48117196 

DIČ: CZ48117196 
Zastoupen: PhDr. Petr Hubík, jednatel 

Bankovní spojení: , číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 

(dále jen "prodávající") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Kupní smlouvě: 

I. 
Úvodní ustanovení 

Kupující a prodávající souhlasně potvrzují, že dne 11. 3. 2019 uzavřeli Kupní smlouvu č. 

2019/0178. 

II. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V souladu s ustanovením X.2. Závěrečná ustanovení Smlouvy se smluvní strany na základě 
skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto 
změnách Smlouvy: 

Tímto dodatkem se u níže uvedených knižních titulů, zejména z důvodu dotisků knih, dodání 
ze vzdálených kontinentů či defektů knih mění doba dodání, která je v souladu s čl. IV.2 
Smlouvy stanovena na "nejpozději do 31. 7. 2019". 

9783740002305 

9780199751198 

Zur Morphologie. Von den Anfangen bis 1795 (LA II 9A) 

Teaching Mysticism 



III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před 
ustanoveními Smlouvy. 

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných 
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 
republiky. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující uveřejní tento dodatek 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 
dodatku. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že kupující uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců 
nebo jejich zaměstnanců . V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 

zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

S. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o 
registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle 
dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Kupující se zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení 
správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v 
záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná 
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy. 

V Praze dne 30. 5. 2019 V Praze dne 30. 5. 2019 

Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan PhDr. Petr Hubík 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta jednatel společnosti MEGABOOKS CZ 




