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Dodatek č. 1 
 

Č. j. PPR-32748-26/ČJ-2020-990640 

ke kupní smlouvě č. j. PPR-32748-19/ČJ-2020-990640 ze dne 10. 3. 2021 

 Čl. 1. Smluvní strany 

 

/1/ Kupující:  
 ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra 

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
zastoupen: Ing. Martinem Šlemerem 
 vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 5504881/0710 
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR 
 poštovní schránka 160 
 160 41 Praha 6 
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR 
 Pelléova 21, Praha 6 
tel.: 974 835 653  
e-mail: pp.ovz@pcr.cz  
datová schránka: gs9ai55 
 

(dále jen „kupující“) na jedné straně 

a 

 
2/ Prodávající: 
Název společnosti:  CB SERVIS CENTRUM s.r.o. 
sídlo: č. p 473, 373 67 Borek 
IČO: 48201464 
DIČ: CZ48201464 
zapsaná: v obchodním rejstříku KS České Budějovice oddíl C  

vložka 2513 
zastoupená: 
bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 
číslo účtu: 2600160314/2010 
pracovní kontakt: 
tel: 
e-mail: 
datová schránka: i5qu78w 
 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 
 

(prodávající a kupující dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 

 



 

2 

u z a v í r a j í  

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tento 

 
 

DODATEK č. 1 

 

v souladu s čl. 12. odst. /7/ kupní smlouvy č.j. PPR-32748-19/ČJ-2020-990640 (dále jen 
„smlouva“) se smluvní strany dohodly na těchto změnách: 

 

I. 
V čl. 6 Kupní cena v odst. /2/ písm. b) se opravuje částka DPH 21 % 

Nové znění: 

b) DPH 21 %: 1 722,00 Kč  

(slovy: jedentisícsedmsetdvacetdva korun českých),  

II. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

III. 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. 
 

IV. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv 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. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku 
č. 1 v registru smluv zabezpečí kupující. 

 

Za kupujícího 
 

Ing. Martin Šlemer 
vedoucí odboru veřejných zakázek 

Policejního prezidia ČR  
 

v.z. Ing. Jan Kuře 
vedoucí obchodního oddělení 

odboru veřejných zakázek 
Policejního prezidia ČR 

 Za prodávajícího 
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