
 

 

 

DODATEK Č. 1 

ke Kupní smlouvě na dodávku výpočetní techniky  
uzavřené  dne 17. 10 2019   

(dále jen „Dodatek“) 

evidenční číslo MF: 9006/103/2019 

 

č.j. MF-29102/2019/9006-1 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Za niž jedná: xxxxxxxxxx 

IČO:  00006947  

DIČ:  CZ00006947 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: xzeaauv  

(dále jen „Kupující“) 

a 

 

XANADU a. s. 

Sídlo: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17555 vedenou u Městského soudu v Praze 

zastoupená: Ing. Radkem Neklem, předsedou představenstva  

IČO: 14498138 

DIČ: CZ14498138 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: cpcg3fv  

(dále jen „Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

Preambule: 

 

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 10. 2019 Kupní smlouvu o dodávce výpočetní 

techniky, č. smlouvy MF 19/906/0061, evidenční číslo Kupujícího  9006/089/2019 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka 15 ks speciálních notebooků.   

  

B. Smluvní strany se s ohledem na nezbytnost dosažení souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), resp. s jeho 

změnou vyplývající z novely zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní a některé další zákony, dohodly na změnách Smlouvy souvisejících s úpravou 

režimu přenesené daňové povinnosti. 

  

C. Z výše uvedeného důvodu se, v  souladu s ustanovením odst. 13) čl. XIII Smlouvy, Smluvní 

strany dohodly na změně Smlouvy Dodatkem.   

 

Číslo Smlouvy MF 

19/906/0061/01 



 

 

ČLÁNEK 1 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Předmětem tohoto Dodatku je změna v režimu přenesené daňové povinnosti z důvodu novely 

zákona o dani z přidané hodnoty, kterou se změnil postup u tuzemských služeb, které podléhají 

režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.  

 

 

ČLÁNEK 2 

ZMĚNY SMLOUVY 

1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

Stávající znění článku  IV. Cena a platební podmínky  se v plném rozsahu nahrazuje následujícím 

zněním a článek IV. Cena a platební podmínky nově zní:   

„IV. Cena a platební podmínky 

1) Smluvní strany si ujednaly, že celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „Kupní 

cena“) činí částku 636 000,- Kč zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2) Kupní cena uvedená v odst. 1) tohoto článku se skládá z následujících dílčích cen:  

Předmět koupě 

Cena bez 

DPH za 1 ks 

předmětu 

koupě  

Množství 
Cena celkem 

bez DPH 

Speciální notebook  42 400,-Kč 15 ks 636 000,-Kč 

Kupní cena  636 000,-Kč 

3) Výše uvedené dílčí ceny jsou sjednány dohodou Smluvních stran podle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou cenami maximálními 

a nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí 

Předmětu koupě včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou 

do Místa plnění apod. 

4) K dílčí ceně za část Předmětu koupě bude v případě, že je Prodávající ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění plátcem DPH, připočítána DPH dle sazby daně platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

5) Předmět koupě bude uhrazen na základě jedné faktury. Prodávající vystaví po předání 

Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu 

do 5 pracovních dnů od předání Předmětu koupě. Pokud Prodávající předával Předmět 

koupě po částech, počítá se lhůta dle předchozí věty ode dne předání poslední části 

Předmětu koupě. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dodacích listů 

na Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím. 

6) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a 

v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy; 

b) uvedení dílčích cen;  

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 



 

 

d) úplné bankovní spojení Prodávajícího. 

7) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu 

na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy u Kupujícího, nebo do datové schránky. 

8) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na 

faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode dne 

doručení opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta splatnosti.“ 

 

 

ČLÁNEK 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Kupující. 

3) Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s 

elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupující 

Česká republika - Ministerstvo financí 

xxxxxxxxxx 

Prodávající 

XANADU a. s. 

Ing. Radek Nekl 

předseda představenstva 

 

 

 
Za finální znění k č.j. MF-29102/2019/9006-1: 

  xxxxxxxxxx 


