
UNIVERZITA KARLOVA 
Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Dodatek č. 1 

ke Kupní smlouvě č. 16/2019 

(dále jen „smlouva", naše číslo smlouvy 219K0052) 

Článek 1 
Smluvní strany 

1.1. Univerzita Karlova 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 
IČO: 00216208 
DIČ: 
IDDS: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 

CZ00216208 
piyj9b4 
ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 
153149586 / 0300 

zastoupená: Ing. Lenka Vlčková, tajemnice FaF UK na základě zmocnění provedeného 
opatřením děkana č. 2/20 I 8 ze dne 5. 2. 20 I 8 

( dále jen „Kupující") 

a 

1.2. KARO reklama s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
IDDS: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený(á): 

Vančurovo náměstí 309, Hradec Králové, PSČ 500 02 
25270524 
CZ25270524 
jgt5z8 
ČSOB a.s. 
177255463 / 0300 
XXX jednatel společnosti 

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd.C, vlož. 
11704 7.1.1997 

( dále jen „Prodávající ") na straně druhé; společně dále jen „smluvní strany" 
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UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3.2019 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu 
smlouvu s názvem „Propagační předměty pro FaF UK - projektové aktivity" ( dále jen „smlouva"). 

2.1 Na základě požadavku řídícího orgánu MŠMT na dodržení pravidel publicity v souladu 
s Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů Kupující požadoval doplnění loga na 
propisky, které nebylo součástí Specifikace předmětu plnění. Smluvní strany se domluvily na 
postupu v souladu s ustanovením§ 222 ZZVZ, odst. 4. Celková povaha veřejné zakázky malého 
rozsahu a hodnota změny nepřekročí I O % původní hodnoty závazku, nejedná se tedy o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Proto se smluvní strany dohodly na 
změně smlouvy uvedené v čl. 3 tohoto Dodatku č. 1. 

Článek3 
Změny ve smlouvě 

3.1. Odst. 4.2. smlouvy se mění na následující znění: 
,,4.2 Kupní cena za zboží dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši 83 690,08 Kč bez DPH, 

DPH 17 594,92 Kč, I O I 265,00 Kč včetně DPH". 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4.2. Pokud je tento Dodatek č. I uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 
originále. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4.3. Zveřejnění tohoto dodatku (včetně původní smlouvy) v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující včas. Kupující bude informovat 
prodávajícího o zveřejnění v registru smluv, popř. zajistí informování prodávajícího přímo 
informačním systémem registru smluv. 
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Za Kupujícího 

V Hradci Králové dne 

prof. PharmDr. Tomáš Simůnek, Ph.D. 

děkan 

UNIVERZITA KARLOVA

FARMACEUTICKÁ FAKULTA 
i\kademlka Ht,·mvslr.ého 1203 

S00 OS H��dec Králové (i)
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UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fa ku Ita 

v Hradci Králové 

za Prodávajícího 

V Hradci Králové dne 

Jaroslav Dytrt 

jednatel společnosti KARO reklama s.r.o. 
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