
DODATEK Č. 1

Ev. č. Prodávajícího: 51486/1
Ev. č. Kupujícího: KRPE-61608-13/ČJ-2020-1700VZ

(dále jen ,,Dodatek")
ke

KUPNÍ SMLOUVĚ
Ev. č. prodávajÍcÍho: 51486

Ev. č. Kupujícího: KRPE-61608/ČJ-2020-1700VZ
(dále jen ,,Kupní smlouva")
uzavřené dne 26.08.2020

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

(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Prodávající
Název: ČEPRO a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
Sp. zn. B 2341 vedená Městským soudem v Praze
Zastoupený:

2. KupujÍcÍ
Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice
Kontaktní adresa: Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice
IČO: 72050250
DIČ: CZ72050250
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku

Il.
Předmět Dodatku

1. Kupující a prodávající uzavřeli na základě Rámcové dohody na bezhotovostní
odběr pohonných hmot formou karet pro roky 2020 až 2024, č. j. MV-175143-
27/OSM-2019 ze dne 24.7.2020 (dále jen ,,RD") Kupní smlouvu.
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2. Vzhledem k tomu, že
a. prodávající uzavřel s Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČO:

00007064, jakožto centrálním zadavatelem dodatek k rd, jehož
předmětem je zakotveni možnosti na straně odběratelů (a tím i kupujÍcÍho)
provést zálohovou platbu;

b. kupujÍcÍ hodlá možnosti zakotvené centrálním zadavatelem v RD využít;
uzavÍrajÍ kupující a prodávajÍcÍ Dodatek ke Kupní smlouvě.

3. Předmětem Dodatku je zakotvení možnosti KupujícÍho poskytnout Prodávajíchnu
zálohu a provést tak zálohovou platbu za podmínek dále sjednaných.

4. Smluvní strany se, s ohledem na výše uvedené, dohodly, že ustanovení ČI.
V odst. 1 první věta se mění a nově zní takto:
Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění za období uplynulého
ka/endářn/ho měsíce, pokud kupuj/cl neposkytne zálohu podle ČI. V. odst. 8
kupní smlouvy, bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na
základě daňového dokladu vystaveného prodávaj/clm do 10 ka/endářn/ch dnů od
posledního dne fakturačního měsíce.

5. Dále se smluvní strany se dohodly, že do článku V se vkládá nové ustanovení ČI.
V odst. 8, které zní takto:
V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisej/c/ch zákonů (rozpočtová pravidla) je kupuj/c/ oprávněn
poskytovat zálohové platby. Smluvní strany se dohodly, že zálohová platba bude
provedena na základě žádosti kupuj/c/ho, jejíž vzor tvoří Př//ohu č. 1 kupní

V'

smlouvy (dále také jen ,,Zádost'). Kupuj/c/ v žádosti stanoví výši zálohové platby.
Zádost je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu

V

kartaeurooi/@,ceproas.cz. žádost je oprávněna učinit kontaktní osoba ve věcech
smluvních nebo jiná, kupujlclm pověřená osoba. Na základě obdržené Zádostl
vystaví prodávaj/c/ zálohovou fakturu. Po obdržení úhrady zálohové faktury
vystaví prodávaj/c/ daňový doklad k přijaté platbě dle platné daňové legislativy.
Tento daňový doklad nemusí mít náležitosti stanovené touto Smlouvou pro
daňové doklady, které se na něj z jeho povahy neuplatní. Smluvní strany se
dohodly, že poskytnutá zálohová platba bude ze strany prodávaj/c/ho zúčtována
postupně, v rámci daňový dokladů za poskytnutý předmět plněni v rozsahu
stanoveném prodávaj/c/m. Smluvní strany souh/as/ s tlm, že zálohová platba
nebude užita k úplnému zaúčtování proti hodnotě poskytnuté předmětem plnění
vyúčtované příslušným daňovým dokladem.

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
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2. Termíny užité v tomto Dodatku mají stejný význam jako v Kupní smlouvě,
nestanoví-li Dodatek výslovně něco jiného.

3. Přílohou tohoto Dodatku je nová příloha č, 1 Kupní smlouvy - Vzor žádosti o
provedení zálohové platby.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku zástupci smluvních stran,
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Prodávajíck Kupující:
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Příloha Dodatku Příloha č 1 Kupní smlouvy Vzor Žádost' o provedení
zálohové platby

Vzor žádosti o provedení zálohové platby

Kupující: Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:

ProdávajÍcÍ Název: ČEPRO a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531

Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet pro
roky 2020 až 2024, č. j. MV-175143-27/OSM-2019 ze dne 24.7.2020
Kupní smlouva
číslo kupujÍcÍho:
číslo prodávajÍcÍho:
Zástupce kupujícího:
E-mail kupujÍcÍho pro zaslání
zálohové faktury:

Na základě shora uvedení kupní smlouvy žádá prodávajÍcÍ o provedení zálohové
platby. Zálohová platba bude uskutečněna ze strany kupujÍcÍho v nás|edujÍcÍ
výši:

Částka v Kč bez DPH
Částka v KČ s DPH
Sazba DPH v procentech 21%

Datum
Jméno a příjemní:
Funkce:
Podpis:


