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Dodatek č. 1  

ke KUPNÍ SMLOUVĚ 
 

„Dodávka nábytku a pomůcek pro 6. ZŠ Cheb“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
Prodávající 

název: Veto CAC, s.r.o 

se sídlem: Příborská 1585, Místek, 738 01 Frýdek-Místek- 

IČO: 64084736 

DIČ: CZ64084736 

zastoupen: RNDr. Petrem Cokou, prokuristou 

tel: 608 764 292 

email: info@vetocac.cz  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, spisová značka C 8630  

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo běžného účtu: 173277702/0300 

  (dále jen prodávající) 

 

a 

 

Kupující  

název: město Cheb 

se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO: 00253979 

DIČ: CZ00253979 

zastoupen: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

kontaktní osoba: Ing. Jana Krejsová, vedoucí odboru PMR 

tel: 354 440 681 

email: krejsova@cheb.cz  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb 

číslo běžného účtu: 528331/0100 

  (dále jen kupující) 
 

 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Kupní smlouvy:  

 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dochází k úpravě přílohy č. 1 kupní smlouvy, a to zejména položek číslo: 

• 17 – Stolek pro regulovatelné školní zdroje – dojde k úpravě rozměru stolku na 90 x 80 x 97 cm, 

jelikož by nebylo možné stolek v původních rozměrech napasovat na vývody stavby dle skutečného 

stavu a dojde k úpravě pracovní desky. Cena bude navýšena o 8 700 Kč bez DPH.  

• 18 – Demonstrační stůl – položka nebude s ohledem na skutečný stav stavby dodána. Cena bude 

snížena o 2 653 Kč bez DPH.  

• 19 – Mycí stůl – dojde k úpravě rozměru na 90 x 80 x 97 cm, aby rozměry byly napasovány na vývody 
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stavby dle skutečného stavu a dojde k úpravě pracovní desky. Cena položky bude navýšena o 10 000 

Kč bez DPH. 

• 25 – Centrální médiový díl – dojde k úpravě rozměru na 90 x 170 x 70 cm, aby rozměry byly 

napasovány na vývody stavby dle skutečného stavu. Cena položky bude navýšena o 1 759 Kč bez 

DPH. 

• 28 - Umyvadlová skříň – položka nebude dodána, jelikož dodávka umyvadel byla již součástí veřejné 

zakázky na stavební práce. Cena bude snížena o 30 256 Kč bez DPH.  

• 52 - Umyvadlová skříň – položka nebude dodána, jelikož dodávka umyvadel byla již součástí veřejné 

zakázky na stavební práce. Cena bude snížena o 31 256 Kč bez DPH.  

 

Pro zachování funkčnosti položek č. 25 a 26 – Centrální médiový díl a položky č. 27 – Keramický dřez 

s příslušenstvím je nutné v učebně chemie a fyziky zajistit rozvod odpadu DN 50 mm z demonstračního 

pracoviště a jeho propojení do centrálního médiového dílu, průchod přes katedru do digestoře. Instalace 

nástěnek PPR 20 mm s ventily pro propojení baterie žáků a učitele. Úchyty pro osazení na stěny médiových 

dílů. Propojení a odzkoušení tlakového potrubí proti průsaku. Náklady s tím spojené činí 32 600 Kč bez DPH. 

V učebně chemie a fyziky bude zajištěn rozvod nízkého napětí pro zámečky, NN napětí 0-24V – AC/DC 

a 230V, které nejsou vyvedeny, vč. chrániček kabelů a kompletního rozvodu v centrálním médiovém díle. 

Kompletní instalace vč. ostatního materiálu a dopravních nákladů s tím spojených činí 18 600 Kč bez DPH.  

V učebně přírodopisu je nutné zajistit rozvod nízkého napětí pro zámečky, NN napětí 0-24V – AC/DC a 230V, 

které nejsou vyvedeny, vč. chrániček kabelů a kompletního rozvodu v žákovských stolech. Kompletní 

instalace vč. ostatního materiálu a dopravních nákladů s tím spojených činí 24 900 Kč bez DPH.  

 

V počítačové učebně je nutné zajistit rozvod 230 V a Internetu v žákovských stolech, osazení kanálu 113 x 70 

mm, LTD podložky pod instalační kanál, 75 ks instalačních košíků do instalačního kanálu pro všechny média. 

Osazení včetně práce na jednu pozici činí 1 651 Kč bez DPH, tedy celkem pro 30 pozic 49 530 Kč bez DPH.  

 

V učebně jazyků je nutné zajistit rozvod 230 V a Internetu v žákovských stolech, osazení kanálu 113 x 70 mm, 

LTD podložky pod instalační kanál. Každé pracovní místo bude osazeno 2 zásuvkami 230 V a 1 zásuvkou na 

internet, 75 ks instalačních košíků do instalačního kanálu pro všechny média a troj rámeček. Osazení včetně 

práce na jednu pozici činí 1 951 Kč bez DPH, tedy celkem pro 25 pozic 48 775 Kč bez DPH.  

 

Vícepráce celkem činí 194 864 Kč bez DPH, méněpráce 64 165 Kč bez DPH. 

 

I. 

Předmět dodatku 

 
Původní znění odstavce 4.1 článku IV.  Cena ve znění: 

 

4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:  

Celková cena v Kč  

Celková cena bez DPH  3 951 126,00 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy     829 736,46 
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Celková cena včetně DPH  4 780 862,46 

(Dále též „kupní cena“) 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

4.2. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:  

Celková cena v Kč  

Celková cena bez DPH  4 081 825,00 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy  857 183,25 

Celková cena včetně DPH  4 939 008,25 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení  
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 

zákonem. 

 

  

 

Ve Frýdku-Místku dne …………….                                V Chebu dne ………………... 

 

 

 

 

______________________          _______________________ 

        za prodávajícího       za kupujícího 

RNDr. Petr Coka, prokurista                                     Mgr. Antonín Jalovec, starosta   
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