
 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „Občanský zákoník“),  

 
Smluvní strany: 

1. 
Objednatel:   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
se sídlem:       Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 
zastoupená:   Prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem DSc., rektorem  
IČ:     60461071 
DIČ:    CZ60461071 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pelcl, kvestor UMPRUM, petr.pelcl@vsup.cz, 
+420 725 800 820     

na straně jedné – (dále jen „Objednatel“) 
 
 

2. 
Dodavatel:   DEXION, s.r.o.  
se sídlem:   Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 
zastoupená:   Péterem Zoltánem, jednatelem 
IČ:    61855472 
DIČ:    Cz61855472  
Bankovní spojení:  Commerzbank, AG 
č. účtu:   10041834/6200 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Péter Zoltán   
zápis v obchodním rejstříku: C 31532 vedená u Městského soudu v Praze 
 
(dále jen „Dodavatel“; Dodavatel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)  
 
uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „Dodatek č. 2“): 
 
 

I. Konstatování právního stavu 
1. Dne 3. 5. 2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dodávkách a 

službách, jejímž předmětem byl závazek Dodavatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky a závazek Objednatele 
provedené Dílo řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.  
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dodávkách a službách je k dnešnímu 
dni platná a účinná. 

 
3. Obě Smluvní strany se nyní dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 změní a doplní Smlouvu o 

dodávkách a službách tak, jak je dohodnuto níže, a to s účinností od okamžiku 
uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv. 
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II. Předmět Dodatku č. 2 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodávkách a službách doplní a změní o 

tyto smluvní ujednání: 
 
 

Čl. IV. 4) a) se mění do následující podoby: 
 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla  

Dodavatel se zavazuje předat Dílo do 30. 9. 2021. Prodlení Dodavatele s předáním Díla 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nejsou tímto Dodatkem č. 2 

nijak dotčena. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a poté se stává nedílnou součástí Smlouvy o dodávkách a službách. Tento Dodatek 
č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom. 
  
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázány a prohlašují, že 

osobně sjednaly celý její obsah, který odpovídá jejich vlastní pravé a svobodné vůli, 
učiněné nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Praze dne ………………     V Praze dne ……………… 
 
 
 
 
…....................................     ….................................... 
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, Dsc.   Péter Zoltán  
rektor UMPRUM      jednatel 
 


