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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 123/21 

evidenční číslo dodatku: 128/21 
Uzavřeno podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

„občanský zákoník“), mezi: 

 

I. 

Smluvní strany 

Kupující: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Řež  

Zastoupený: RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel  

Kontaktní osoby k plnění smlouvy: Jana Svobodová  

Číslo účtu:  

IČO: 61389005 

DIČ: CZ61389005 

(dále jen „Kupující“) na straně jedné 

 

a 
 

Prodávající: VWR International s.r.o.  

Sídlo: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice 

Zastoupený: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager 

Kontaktní osoba k plnění smlouvy: Mgr. Jan Holub 

Bank. Spojení: . 

Číslo účtu:  

IČO: 63073242 

DIČ: CZ63073242 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35986 

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákonu, tento dodatek ke smlouvě. 
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II. 

Předmět Dodatku 

Předmětem dodatku je ujednání mezi smluvními stranami o změně rozsahu smluvního závazku, a to v souladu 
s ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Požadavek na 
změnu dodávky vznikl po ukončení výběrového řízení na dodávku „Spotřební laboratorní materiál 06/2021 
(EATRIS)“. Ke změně předmětu zakázky přistoupil zadavatel z důvodu, aby zajistil plnou funkčnost a 
efektivnost svých útvarů. 

 

III. 

Změna ceny předmětu plnění a stanovení termínu plnění 

V návaznosti na provedení změny dodávky se mění předmět plnění, který je nově specifikován v příloze 
k Dodatku kupní smlouvy a cena předmětu plnění. 
 

Nabídková cena nového plnění z Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 3 456 Kč 

Změna závazku daná Dodatkem č. 1 v Kč bez DPH 3 456 Kč 

 

Cena předmětu plnění sjednaná v Kupní smlouvě č. 123/21 byla stanovena takto: 

Celková cena bez DPH                      38 378 Kč 

Celková cena vč. DPH                        46 437,38 Kč 

 

Cena předmětu plnění celé zakázky po započtení Dodatku č. 1 (dle Kupní smlouvy č. 123/21 a po změně 
provedené Dodatkem č. 1) je sjednána takto: 

Celková cena bez DPH                      41 834 Kč 

Celková cena vč. DPH                        50 619,14 Kč 

 

V plnění došlo ke změně de minimis (změna závazku ze smlouvy na zakázku), neboť změna nemění celkovou 
povahu závazku a hodnota změny závazku ze smlouvy je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

Ostatní ustanovení uzavřené Kupní smlouvy se vztahují také na dodávky podle sjednaného dodatku. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

Prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku ke Kupní smlouvě včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru 
smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní Kupní smlouvu včetně příloh, vyplývající ze zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti dodatek uveřejnit zajistí Kupující. 

Tento dodatek č. 1 se podepisuje elektronicky s připojením elektronického podpisu osoby oprávněné za 
Prodávajícího podepisovat dle platných zákonů a dále v listinné podobě ve 4 (čtyřech) stejnopisech (každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu). 
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Dodatek je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o 
registru smluv). 

Zboží z tohoto dodatku bude na samostatné faktuře a dodacím listu s uvedením čísla tohoto Dodatku 
(128/21) na příslušné faktuře a dodacím listu. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha k Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Technická specifikace. 

 

 

V Řeži dne: ………….           V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………………………… 
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel   Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager 
 
(za Kupujícího)                                                                            (za Prodávajícího) 
 
 

 

 

 

 

Datum: 2021.08.23 07:54:14
+02'00'

Ing. Patri
Joannidis

RNDr. Petr
Lukáš, CSc

Datum: 2021.09.15 13:03:59 +02'00'




