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Dodatek č. 1 

 

ke kupní smlouvě ze dne 19.08.2021, č.j. KRPT-155871-2/ČJ-2021-0700MT  

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:   75151502 

DIČ:   CZ 75151502 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava 

Číslo účtu:  28933881/0710  

Zastoupená:            Mgr. Jakub Žejdlík, vedoucí odboru správy majetku 
Kontaktní osoba: 
Telefon:  

Fax:   

E-mail:  

(dále jen „kupující“) 
 

a 

 

  

Název   INTERIER TECH s.r.o.   

Sídlo:   Za Drahou 253, Český Brod – Liblice, 282 01 
Zastoupený:  
IČ:   290 58 155 
DIČ:   CZ290 58 155 
Bankovní spojení: KB pobočka Český Brod 
Číslo účtu:  43-6648310287/0100 

Telefon:   

E-mail:   

zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u MS v Praze, oddíl C, vložka 163550  
(dále jen „prodávající“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k uvedené kupní smlouvě 
(dále jen „dodatek“). 

 

 

I. 

Základní ustanovení 
 

1. Tento dodatek upravuje konečnou kupní cenu vč. DPH. 

2. Dodatek se uzavírá z důvodu administrativní chyby v přepočtu konečné částky vč. 
DPH. Částka bez DPH zůstává nezměněna.  
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II. 

Předmět dodatku 

 

1. V článku VI. Kupní cena a platební podmínky se odstavec č. 1 Kupní smlouvy  mění 
a nahrazuje tak, že nově zní: 
 

„Celková kupní cena za 644 ks zboží, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, je 
sjednána smluvními stranami ve výši: 
  

     2 194 513,00Kč bez DPH, jako cena nejvýše přípustná,  
               Tj  2 655 360,73 Kč s DPH 

 

            (dvamilionyšestsetpadesátpěttisíctřistašedesátkorunsedmdesáttřihaleřů) 

       

 při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“ 
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčeny tímto 

Dodatkem. 

2. Tento dodatek Kupní smlouvy je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 

zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv bude zajištěno Kupujícím. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, 
souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.   

 

V    Ostravě       V Českém Brodě               

 

 Za kupujícího:   Za prodávajícího: 

                 - 

 Mgr. Jakub Žejdlík                                                    Anna Vidrmanová 
vedoucí odboru správy majetku jednatelka společnosti   
           INTERIER TECH s.r.o. 
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