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DODATEK Č. l
Č. j.:ppR-l4393-25/čj-2022-990640

ke kupní smlouvě ,,Koně služební 2022"
Č. j.: PPR-14393-15/ČJ-2022-990640

/1/ Kupující:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martin Fikáček, vedoucí odboru veřejných zakázek

Ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR

poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6

tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen ,,kupující") na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

sídlo:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Miroslav Zbořil

Růžová 777, Vizovice 763 12

FlO Banka
162986546/2010

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

u Z a V í r a j í

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

dodatek Č. l ke kupní smlouvě
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V souladu s ČI. 12. odst. /9/ SpoleČná a závěreČná ustanovení kupní smlouvy č. j.: PPR-l4393-
15/ČJ-2022-990640 (dále jen ,,smlouva") se smluvní strany dohodly na změnách této smlouvy
následujícím způsobem:

I.

Mění se ČI. 7 Platební podmínky

Původní text:
Ill Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě

potvrzeného dodacího listu kupujícím.
/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/3/ Poklld prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na
poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů po dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:
Policejní prezidium České republiky
Ředitelství logistického zabezpečení
Poštovní schránka 62/ŘLZ
170 89 Praha 7

/4/ Faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + 1 kopie).

/5/ Prodávající zašle kopii faktury na e-mail do čtrnácti (14) dnů ode dne
zdanitelného plnění.

/6/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:
a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
b) číslo jednací této smlouvy a název Koně služební 2022.

/7/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu
kupujícímu v období od 15. prosince 2022 do 28. února 2023 bude splatnost faktury
šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel
kupujícího.

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo není doničena v požadovaném množství výtisků, nebo
bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi
,,Registru plátců DPH" a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě
vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit
vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode
dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího.

2



/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Nový text:
Ill Prodávajícímu vznikne právo na úhradu ceny zboží dnem převzetí zboží kupujícím na

základě potvrzeného předávacího protokolu kupujícím. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.

/2/ Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu do (30) kalendářních dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu.

/3/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/4/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (l) výtisk.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí
kupující.

Ve Vizovicích dne.Zd,.ä....2022 V P,,,, dn, ZS.?. ZO'R 2022

Ing. Martin Fikáček
vedoucí odboru veřejných zakázek

Ředitelství finanční a majetkové správy
Policejního prezidia ČR

prodávající kupující
(razítko, podpis) (razítko, podpis)

3


