
Dodatek ke smlouvě 
číslo dodatku: 14235792-08-2019-01 

 
I. Odběratel 
Ostravská univerzita 
Dvořákova 7, 702 00 Ostrava - Mor.Ostrava 
 
DIČ/IČ: CZ61988987 / 61988987 
Číslo zákazníka: 420359 
 
Kontaktní osoba: Lucie Dvořáková 
 
Tel: +420597091141 
Email: lucie.dvorakova@osu.cz 
 
 
Odpovědná osoba:  Ing. Jan Fux, MBA, kvestor 

II. Dodavatel 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 
Žarošická 13, 628 00 Brno 
 
DIČ/IČ: CZ00176150 / 00176150 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 21999  
Bankovní spojení:  2550460107/2600 Citibank Europe 
 IBAN: CZ25 2600 0000 0025 5046 0107 
Tel.: 841 777 777   Fax: 533 315 450 
Email: info@konicaminolta.cz 
Kontaktní osoba: Strzyż Marek 
 
Odpovědná osoba: Vyjídák Michal 

 
 
Dodavatel a Odběratel spolu uzavírají dodatek ke smlouvě číslo 14235792 ze dne 2.7.2014 (dále jen „smlouva“) a dohodli se na níže uvedených 
změnách: 
 

III. Změny smlouvy 
 

1. V čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY se text: 
„Platba za zařízení     Periodické služby     Stránkový paušál     Periodické platby celkem   Jednorázové platby celkem        Kauce 
             (měsíčně)  (měsíčně)                 (měsíčně)                             (měsíčně)                                                                           
         1 000,00 Kč“          100,00 Kč                           - Kč                            1 100,- Kč                                       - Kč           -  Kč“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Platba za zařízení     Periodické služby     Stránkový paušál     Periodické platby celkem   Jednorázové platby celkem        Kauce 
             (měsíčně)  (měsíčně)                 (měsíčně)                             (měsíčně)                                                                           
            300,00 Kč“          100,00 Kč                           - Kč                               400,- Kč                                       - Kč           -  Kč“ 
 
 
 

2. V čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY písm. a) Podmínky se text: „Doba trvání smlouvy: 60 měsíců“ nahrazuje textem: „Doba trvání smlouvy: 
do 31. 12. 2019“. 

 

IV. Ostatní a závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy. Není-li 
uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v dodatku bez DPH.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy (tedy mimo ta uvedená v čl. III. tohoto dodatku) se nemění. 
3. Odběratel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Dodavatel bere na 

vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek (a s ním i smlouva) podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné 
správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. 
Odběratel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je 
odběratel povinen uvědomit dodavatle a to formou zaslání výpisu z registru smluv. 

 
 
 
V ………………… dne ………………………..  V ………………… dne ……………………….. 
 
  
 ___________________________ ___________________________ 
 Za odběratele  Za dodavatele 
 Ing. Jan Fux, MBA Michal Vyjídák 
 Kvestor Obchodní ředitel oblasti 
 


