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DODATEK Č. 1 
KUPNÍ SMLOUVY ze dne 29. 10. 2019 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:   Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený:  Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:  500022222/0800 
IČO:   60460709 
DIČ:   CZ60460709 
(dále jen „kupující“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2. Prodávající: BioTech a.s. 

Sídlo:   Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10 
Zastoupený:  RNDr. Petrem Kvapilem, předsedou představenstva 
bank. spojení:  Československá obchodní banka a. s. 
číslo účtu:  475013753/0300 
IČO:   25664018 
DIČ:   CZ25664018 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5335 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje kupní smlouva 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 29. 10. 2019, jejímž předmětem je realizace dodávek na 
základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev“ 
(dále jen „smlouva“): 
 
 

II. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravách procesu dodávání zboží dle smlouvy, a to tak, že zboží 
nemusí být dodáváno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dochází 
tedy k úpravám čl. 3.2., 5.4 a 6.2 smlouvy). Namísto předávacího protokolu je prodávající 
povinen zboží předat kupujícímu společně s dodacím listem.   

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 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. Smluvní strany se 
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dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto 
dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

3.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento 
dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž 
bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 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. 

3.4. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen 
plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

 
V Praze dne      V Praze dne  
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
Česká zemědělská univerzita v Praze   BioTech a. s. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Karel Půbal, Ph.D.      RNDr. Petr Kvapil   
kvestor       předseda představenstva 


