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Dodatek č. 2  

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. 2 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, je nutné pro zachování funkčnosti učebny přírodopisu, a to zejména žákovských stolů, 

zajistit dodávku 2 ks elektrorozvaděčů, které nebyly zahrnuty do původního seznamu vybavení učebny.  

 

Cena 1 ks elektrorozvaděče činí 44 582 Kč bez DPH.  
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I. 

Předmět dodatku 

 
Znění odstavce 4.1 článku IV.  Cena ve znění dodatku č. 1: 

 

4.1. 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 

(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  4 170 989,00 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy  875 907,69 

Celková cena včetně DPH  5 046 896,69 

 

 

 

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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