
DODATEK Č. 1  

ke Kupní smlouvě ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2079 a násl. 
zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Článek 1  
Smluvní strany 

 
Česká republika – Okresní soud v Opavě 
se sídlem:    Olomoucká 297/27, 746 77 Opava 
IČO:    00025259 
DIČ:    není plátce DPH 
zastoupena:   JUDr. Mgr. Milanem Kollerem, předsedou okresního soudu 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
č. účtu:   xxxxxx/0710 
(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

GC System a.s. 

se sídlem:   Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO:    64509826 
DIČ:    CZ64509826 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně Oddíl:B Vložka:1927 
zastoupena:   Ing. Zbyňkem Smetanou, předsedou představenstva 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxx/zzzz 
(dále jako „prodávající“) 

 

se na základě „Prohlášení výrobce“, součást přílohy, o celosvětovém nedostatku komponent 

a materiálů pro výrobu předmětu kupní smlouvy, dohodly na uzavření tohoto „Dodatku“.  

 

 

Článek 2  
 

Kupní smlouva ze dne 17. 8. 2022 se mění takto:  

Příloha č. 1 V čl. 2 odst. 1 se věta  

„Prodávající je povinen dodat předmět plnění dle odstavce 1.4 v souladu s touto 

smlouvou nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.“  

nahrazuje větou  

„Prodávající je povinen dodat předmět plnění dle odstavce 1.4 v souladu 

s touto smlouvou nejpozději do 31. 12. 2022.“. 

 

  



Článek 3  
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento „Dodatek“ je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jsou-li v tomto „Dodatku“ uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

4. Tento „Dodatek“ nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost 

„Dodatku“ nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti 

uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.  

5. Každá ze shora jmenovaných smluvních stran, to je každá z níže podepsaných osob 

za ně jednajících, výslovně prohlašuje, že si tento „Dodatek“ č. 1 před jeho podpisem 

řádně přečetla a s jeho obsahem sjednaným na základě své pravé a svobodné vůle 

souhlasí. 

Článek 4  

Přílohy:  

Příloha č. 1 Prohlášení výrobce 

Příloha č. 2 Kupní smlouva ze dne 17. 8. 2022 

V Ostravě dne …………………   V Opavě dne ………………… 

 

 

……………………… .……………………… 
       Prodávající  Kupující 
Ing. Zbyněk Smetana  JUDr. Mgr. Milan Koller 
předseda představenstva předseda okresního soudu 

 
 


