
Dodatek	č.	1	

	KUPNÍ	SMLOUVY	Č.	2019/0760	

Uzavřený	dle	ustanovení	§	2079	a	násl.	Zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	
pozdějších	předpisů	(dále	jen	„OZ“)	

Univerzita	Karlova,	Filozofická	fakulta	
sídlo:		 	 	 	 náměstí	Jana	Palacha	2,	116	38	Praha	1	
zastoupená:		 	 	 doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.,	děkanem	
IČO:		 	 	 	 00216208	
DIČ:		 	 	 	 CZ00216208	
bankovní	spojení:		 	 Komerční	banka,	a.s.,	Praha	1	
č.	ú.:	 	 	 	 85631011/0100	
kontaktní	osoba:		 	 	
	
	
na	straně	jedné	(dále	jen	„kupující“)	

	
Kuba	Libri	s.r.o.	
sídlo:	Ruská	972/94,	10000	Praha	10	
zastoupená:	MUDr.	Janem	Švecem,	jednatelem	společnosti	
IČO:	29149177	
DIČ:	CZ29149177		
bankovní	spojení:		
společnost	zapsána	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Praze,	odd.C,	
vložka	204178	
kontaktní	osoba:		
	
	
na	straně	druhé	(dále	jen	"prodávající')	
	

Článek	I	
Úvodní	ustanovení	

1.1. Mezi	 kupujícím	 a	 prodávajícím	 byla	 dne	 04.	 06.	 2019	 uzavřena	 Kupní	 smlouva	 č.	
2019/0760,	jejímž	předmětem	bylo	dodání	v	příloze	č.	1	smlouvy	–	Specifikace	dodávky	
uvedených	knih.	

	
Článek	II	

Doplňující	a	změnová	ustanovení	ke	Kupní	smlouvě	
2.1.		 V	souladu	s	ustanovením	X.2.	Závěrečná	ustanovení	Kupní	smlouvy	se	smluvní	strany	

na	 základě	 skutečností,	 které	 byly	 zjištěny	 v	průběhu	 realizace	 předmětu	 smlouvy,	
spočívající	 v	dotisku	 níže	 uvedených	 knižních	 titulů	 a	 jejich	 dodání	 ze	 vzdálených	
kontinentů	dohodly	na	prodloužení	termínu	dodání	těchto	knih.	

2.2.	 Smluvní	strany	se	dohodly	na	změně	odst.	4.2.	čl.	IV	Místo	a	datum	dodání,	dodací	
podmínky,	který	se	nahrazuje	novým	zněním:		

„4.2.	Zboží	uvedené	v	čl.	I	odst.	2	této	smlouvy	prodávající	kupujícímu	dodá	v	souladu	s	čl.	II	
této	smlouvy	nejpozději	do	12	kalendářních	týdnů	ode	dne	účinnosti	této	smlouvy	s	výjimkou	



knižních	 titulů	 Sternberg,	 R.	 J.,	&	 Kaufman,	 S.	 B.	 (Eds.)	 ‐	 The	 Cambridge	 handbook	 of	
intelligence,	 Cambridge	 University	 Press,	 rok	 2011,	 9780521119863	 a	 Performing	
Economic	 Thought:	 English	 Drama	 and	 Mercantile	 Writing	 1600‐1642,	 Edinburgh	
University	Press,	rok	2013,	9780748684656,	které	prodávající	kupujícímu	dodá	nejpozději	
do	30.	09.	2019.	Kupující	bude	akceptovat	i	jednotlivé	průběžné	dílčí	dodávky	s	ohledem	na	
potřeby	a	provozní	kapacity	kupujícího.	O	přesném	 termínu	dodání	zboží	bude	prodávající	
kupujícího	informovat	a	to	nejpozději	5	pracovních	dnů	před	realizací	dodávky.“		

2.3.	 Ostatní	ujednání	Kupní	smlouvy	zůstávají	beze	změn.	
	

Článek	III	
Závěrečná	ustanovení	

3.1.	 Tento	Dodatek	se	řídí	zákonem	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	v	platném	znění.	
3.2.	 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.	Kupující	 se	 zavazuje	 informovat	 druhou	 smluvní	 stranu	o	 provedení	
registrace	 smlouvy	 zasláním	 kopie	 potvrzení	 správce	 registru	 smluv	 na	 e‐mailovou	
adresu	uvedenou	v	záhlaví	smlouvy.	

3.3.	 Smluvní	strany	berou	na	vědomí	a	souhlasí	s	tím,	že	kupující	uveřejní	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.	

3.4.	 Smluvní	strany	souhlasně	prohlašují,	že	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,	 a	 souhlasí	 s	
uveřejněním	 smlouvy	 jako	 celku.	Kupující	 je	 nicméně	oprávněn	 v	 případě	potřeby	 z	
dodatku	před	jejím	zveřejněním	odstranit	informace,	které	se	podle	zákona	o	registru	
smluv	neuveřejňují	nebo	uveřejňovat	nemusejí.	V	případě,	že	by	přesto	uveřejněním	
smlouvy	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.	

3.5.	 Smluvní	strany	prohlašují,	že	si	tento	Dodatek	přečetly,	s	jejím	obsahem	souhlasí,	a	že	
byl	 ujednán	 po	 vzájemném	 projednání	 podle	 jejich	 svobodné	 vůle,	 určitě,	 vážně	 a	
srozumitelně,	 nikoliv	 v	 tísni	 za	 nápadně	 nevýhodných	 podmínek.	 Na	 důkaz	 toho	
připojují	smluvní	strany	své	podpisy.	

3.6.	 Tento	 Dodatek	 bude	 uzavřen	 v	elektronické	 nebo	 listinné	 podobě,	 v	závislosti	 na	
možnostech	a	dohodě	smluvních	stran.		
a) V	případě	 uzavření	 v	listinné	 podobě	 bude	 vyhotovena	 ve	 dvou	 stejnopisech,	 z	

nichž	každý	má	platnost	originálu	a	každá	smluvní	strana	obdrží	po	jednom	z	nich.	
b) V	případě	uzavření	v	elektronické	podobě	bude	uzavřena	připojením	zaručených	

elektronických	podpisů	obou	smluvních	stran.	
	

V	Praze	21.	8.	2019	 	 	 	 	 V	Praze	21.	8.	2019	 	

Za	kupujícího:		 	 	 	 	 	Za	prodávajícího:	

	

………………………………………………..	 	 	 	………………………………………………	

doc.	PhDr.	Michalem	Pullmann,	Ph.D.,	děkan	 MUDr.	Jan	Švec	
Univerzita	Karlova,	Filozofická	fakulta	


