
k Rámcové kupní smlouvě a smlouvě o konsignačním skladu č. ................. ze
dne 13. 6. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143,317 68 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: ................................................., generálním ředitelem
na straně jedné jako „kupující“

a

2. HECKL s.r.o,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 41554 
se sídlem: Přemyslova 153, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 62956833
DIČ: CZ62956833
zastoupena: ...................................... jednatelem společnosti

na straně druhé jako „prodávající“

tento

d o d a t e k  č. 2

I.

1. Dne 13. 6. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku Rámcovou kupní smlouvu a smlouvu o 
konsignačním skladu č. ................, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je  
předmětem koupě a je  specifikováno v čí. 1 Smlouvy a jednotlivých objednávkách kupujícího 
a převézt ke kupujícímu vlastnické právo ke zboží, a závazek kupujícího zboží převzít, nabýt 
do svého vlastnictví a zaplatit kupní cenu.

2. Smluvní strany si v či. 4 odst. 4.5. Smlouvy ujednaly, že „ V kalendářním roce, nejdříve však od 
1. 1. 2020, je  prodávající oprávněn jednostranným písemným oznámením [dále jen 
„Oznámení“] zvýšit kupní cenu o koeficient, který odpovídá míře inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem za rok, který tomuto zvýšení poplatku předcházel s účinností od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení oznámení kupujícímu. Neoznámí-li však prodávající 
nejpozději do 31.10. předcházejícího kalendářního roku písemně kupujícímu tento požadavek, 
právo navýšit cenu pro daný kalendářní rok zaniká. “

3. Oznámení dle odst. 2 tohoto článku bylo kupujícímu doručeno dne 16. 9.2020, tj. řádně a včas.



4. V návazností na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že s účinností od 1. 1. 2021 bude 
kupní cena stanovená v příloze č. I Smlouvy (Sortiment a ceník zboží dle příslušné částky 
zakázky) změněna, a to postupem smluvními stranami předem dohodnutým v čl. 4 odst. 4.5. 
Smlouvy.

5. Smluvní strany vzájemně prohlašují a činí nesporným, že míra inflace vyjadřující procentní 
změnu průměrné cenové hladiny za posledních dvanáct (12) měsíců proti průměru dvanácti (12) 
předchozích měsíců činí +3,3 % (slovy: tři celé tři desetiny procenta) podle údajů zveřejněných 
Českým statistickým úřadem ke dni 12. 10. 2020.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží kupujícímu a jedno 
(1) obdrží prodávající.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru kupující.
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