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Dodatek č.1 kupní smlouvy č. 05/2021/VS  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1. Prodávající (dále jen prodávající): Mendelova univerzita v Brně  

       Sídlo: CZ – 613 00 Brno, Zemědělská 1 

       IČO: 621 56 489 

       DIČ: CZ62156489 

       Součást: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) 

       Adresa součásti: CZ – 679 05 Křtiny, Křtiny 175 

       Statutární orgán: 

       Podpisem smlouvy pověřen: 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP 

       Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko 

č.ú. 433631/0100  

IBAN: CZ61 0100 0000 0000 0043 3631 

SWIFT: KOMB CZ PP  

        Telefonické a emailové spojení: +420 773 765 651, vyzkum@slpkrtiny.cz  

        Další spojení, pověřený pracovník: Ing. Přemysl Veselý, vedoucí VS Křtiny 

+420 602 599 986; premysl.vesely@slpkrtiny.cz  

 

1.2. Kupující (dále jen kupující): LFTA s.r.o. 

       Sídlo: nám. F. Křižíka 869/9, 390 01 Tábor 

       Statutární orgán: Mgr. Lukáš Hůlka 

       DIČ: 

       IČO: 

CZ01445359 

01445359 

       Telefonické a faxové spojení: +420 725 585 616  

lukas.hulka@lfta.cz  

 

Tímto dodatkem č.1 se mění ujednání Smlouvy v následujících odstavcích: 

 

       

III. Termín a místo plnění 

3.1.     Zboží bude předáno v termínu do 28. května 2021 za předpokladu dodržení platebních podmínek uvedených 

v článku IV. této Smlouvy. 

 

IV. Kupní cena 

4.1.   Kupní cena zboží se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje na XXXX,- Kč bez DPH a XXXX,- Kč 

s DPH. Cena je stanovena v Kč a kupující ji v této měně také uhradí. Cena nezahrnuje náklady na dopravu. 

 

4.2.  Kupující zaplatí kupní cenu v souladu s bodem 4.1 této smlouvy na účet prodávajícího následovně: 

• Před dodáním zboží bude zaplacena částka ve výši 10 % kupní ceny na základě zálohové faktury, tedy 

XXXX,- Kč bez DPH.  

• Kupní cena bude hrazena dle níže uvedeného splátkového kalendáře přičemž splátky budou rozvrženy na 

24 měsíců, v měsíční výši xxxxxxx. Po zaplacení celé částky dodaného zboží bude vystavena konečná 

faktura. 

č. datum splatn. částka č. datum splatn. částka č. datum splatn. částka 

1 15.05.2021 XXX 9 15.01.2022 XXX 17 15.09.2022 XXX 

2 15.06.2021 XXX 10 15.02.2022 XXX 18 15.10.2022 XXX 

3 15.07.2021 XXX 11 15.03.2022 XXX 19 15.11.2022 XXX 

4 15.08.2021 XXX 12 15.04.2022 XXX 20 15.12.2022 XXX 

5 15.09.2021 XXX 13 15.05.2022 XXX 21 15.01.2023 XXX 

6 15.10.2021 XXX 14 15.06.2022 XXX 22 15.02.2023 XXX 

7 15.11.2021 XXX 15 15.07.2022 XXX 23 15.03.2023 XXX 

8 15.12.2021 XXX 16 15.08.2022 XXX 24 15.04.2023 XXX 
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• Kupující má možnost provést kdykoliv v průběhu platnosti splátkového kalendáře mimořádnou splátku a 

tím předčasně splatit celou kupní cenu.  

• Při podpisu dodatku č.1 bude sepsána bianco směnka, která bude sloužit pro případ zajištění pohledávky 

v případě, že se kupující dostane do prodlení se splácením o více než dva měsíce za splátkovým 

kalendářem. 

• Prodávající je podle tohoto směnečného ujednání oprávněn vyplnit do směnky vypočtenou částku dluhu 

včetně veškerého příslušenství, datum splatnosti a požadovat po Kupujícím její úhradu. 

• Pokud Kupující uhradí všechny své závazky zajištěné bianco směnkou, tak je Prodávající povinen na 

žádost Kupujícího bianko směnku vrátit nebo skartovat. 

                                                                   

V. Všeobecné dodací podmínky 

 

5.3.    Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím dodává zboží tak, že zboží a příslušná dokumentace není v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toho je kupující se plně 

vědom a přebírá plnou odpovědnost v případě vzniklých událostí. 

5.4.    Kupující se zavazuje, že si sjedná vlastním nákladem strojní pojištění pro krytí poškození nebo zničení stroje a 

to po celou dobu platnosti této Smlouvy. 

        

        

VI. Záruka 

6.1.  Kupující je srozuměn, že se jedná o prototyp stroje, a proto není vyloučena možnost vzniku technické závady. 

Prodávající se zavazuje závady řešit v co nejkratším a zároveň zákonném termínu. Kupující akceptuje možnost 

dočasného odstavení z provozu a dopravit zboží k prodávajícímu k opravě. Náklady na odstranění vniklé 

závady nese prodávající ve lhůtě 12 měsíců ode dne uskutečnění dodávky. 

 

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

   

Ve Křtinách, dne 29. 4. 2021                                                V Táboře, dne 29. 4. 2021                                       

 

Za prodávajícího:                                                                  Za kupujícího: 

 

 

 doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.                                            Mgr. Lukáš Hůlka 

 ředitel ŠLP Křtiny                                                 jednatel                                        


