
 
 
 
 
„Rozvoj forem a obsahu vzdělávání na Janáčkově akademii múzických umění, 
 specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend a C3: Digitalizace činností přímo 
souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní 
agendou“, číslo projektu: NPO_JAMU_MSMT-16586/2022. 

 

D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  K O U P I  M O V I T É  V Ě C I  Č Í S L O  

E S  9 1 7 1 6 3   
DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 
 

Janáčkova akademie múzických umění 

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX  
Tel.: XXX, fax: XXX  
E-mail: XXX  
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 

ENGEL s. r. o. 

Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno 
IČO 46979727 DIČ CZ46979727 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C 8028 

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX  
Tel.: XXX, fax: XXX  
E-mail: XXX  
(dále jen „prodávající“) 
zastoupen: Ivo Engelem, jednatelem 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 19. 09. 2022 kupní smlouvu.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají ze změn dodávaného 
plnění v položkách č. 9 a 10 Technické specifikace zařízení a cenové kalkulace, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a proto uzavírají 
následující dodatek č. 1 ke smlouvě o koupi movité věci. 

II. 

Věc, která je předmětem koupě 

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (5), který zní:  

(5)  Věc či věci, které jsou předmětem koupě podle tohoto dodatku č. 1, jsou vymezeny v příloze č. 1A 
tohoto dodatku, které budou dodány v rámci veřejné zakázky „Pracovní stanice, notebooky, diskové 
pole a IT financované z NPO (2022), část 1: PC, notebooky, diskové pole a mobilní videokonference 
pro HF a DnO". Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci.   

VI. 

Kupní cena 

Původní text článku VI., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

(1)  Smluvní strany ujednaly kupní cenu ve výši: 
Původní cena bez DPH   575 000,- Kč 



 

 

 

 

Smlouva o koupi movité věci – dodatek č. 1 „Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO 

(2022), část 1: PC, notebooky, diskové pole a mobilní videokonference pro HF a DnO" 
 

Strana 2 
(celkem stran 2) 

Navýšení ceny o nové dodávky   130 000,- Kč 
Snížení ceny o původní dodávky           - 95 000,- Kč 
Nová cena bez DPH   610 000,- Kč 
DPH sazba 21 %    128 100,- Kč 
Cena vč. DPH    738 100,- Kč 
Slovy: Sedm set třicet osm tisíc jedno sto korun českých. 
 
(2)  Celková kupní cena je dále rozdělena podle předmětu plnění na část investiční a část neinvestiční 
takto: 

 
 Investiční část: 
 Cena bez DPH  105 000,00 Kč 
 DPH sazba 21 %   22 050,00 Kč 
 Cena vč. DPH  127 050,00 Kč 
 

 Neinvestiční část: 
 Cena bez DPH  505 000,00 Kč 
 DPH sazba 21 %   106 050,00 Kč 
 Cena vč. DPH  611 050,00 Kč 

Dále se původní text článku VI. doplňuje o nový odstavec (5), který zní:  

(5)  Kupní cena je stanovena v souladu s nabídkou prodávajícího předloženou v zadávacím řízení, na 
základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných dodávek, které jsou vymezeny 
v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná kupní cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních 
předpisů. Smluvní strany sjednávají kupní cenu jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude 
valorizována.  

    XIV.  

Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XIV. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní: 

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 
každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že 
tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1A – Přehled změn vč. technické specifikace zařízení a cenové kvalifikace pro položky č. 9 

a 10 
 
 
 V Brně dne 16. 12. 2022 V Brně dne 16. 12. 2022 
 
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Prodávající Kupující 



ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Příloha č. 1:  Změna technické specifikace zařízení a cenová kalkulace pro položky č. 9 a 10.

Příloha č. 1 A:  Přehled změn vč. technické specifikace zařízení a cenové kvalifikace pro položky č. 9 a 
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ENGEL s.r.o.

náklady na změnu bez DPH 35 000,00

Výše DPH 7 350,00

náklady na změnu vč. DPH 42 350,00

Popis změn:

2. Změna položky č. 10 LED TV 75"
Z důvodu nedostupnosti led televize LG75" 75NAN0803PA došlo k zámněně na model LG75"
75QNED813QA, který splňuje zadavatelem stanovené parametry. Vlimem změny modelu televize
nedochází k navýšení cekové kupní ceny.
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hodnota nově realizované dodávky v Kč bez 
DPH

130 000,00

hodnota původní dodávky v Kč bez DPH -95 000,00

1. Změna položky č. 9 Diskové pole 24TB - LaCie 6big Thunderbolt 3
Z důvodu ukončení výroby diskového pole LaCie 6big Thunderbolt 3 modelu STFK24000402 s
kapacitou 24TB  bude nahrazeno stejným diskovým polem  LaCie 6big Thunderbolt 3 vyšším modelem
STFK48000402, který má větší úložnou kapacitu 48TB. Vlivem změny dojde k navýšení ceny ve výši 35
000 Kč bez DPH.

Dodavatel: ENGEL s.r.o.

Předmět plnění:
Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO (2022), 
část 1 PC, notebooky, diskové pole a mobilní videokonference pro HF a 
DnO

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění

Položka číslo 9 a 10: Diskové poo 24 TB a LED TV 75"

15. 12. 2022

15. 12. 2022

15. 12. 2022

15. 12. 2022



Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Veřejná zakázka na dodávky "Pracovní stanice, notebooky a tablety finacované z NPO (2022) ‐ část 1: PC, notebooky, diskové pole a mobilní videokonference pro HF a DnO"

Příloha č. 1 A:  Přehled změn vč. technické specifikace zařízení a cenové kvalifikace pro položky č. 9 a 10

Původní položka č. 9

Diskové pole 24 TB Požadované technické parametry jsou minimální, není‐li uvedeno jinak Nabízený model Technické parametry nabízeného modelu

Typ úložiště HDD 3.5"
LaCie 6big Thunderbolt 3

HDD 3.5"
Počet pozic pro disky 6 6
Instalovaná kapacita 24 TB 24 TB

Maximální podporovaná kapacita až 108 TB až 108 TB
Rozhraní 2x Thunderbolt™ 3,  1x USB 3.1 2x Thunderbolt™ 3,  1x USB 3.1
Podporované typy RAID 0/1/5/6/10/50/60 0/1/5/6/10/50/60
Záruka 24 měsíců 24 měsíců
Počet ks 1 Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Změněná položka č. 9

Diskové pole 24 TB Požadované technické parametry jsou minimální, není‐li uvedeno jinak Nabízený model Technické parametry nabízeného modelu

Typ úložiště HDD 3.5" LaCie 6big Thunderbolt 3  HDD 3.5"
Počet pozic pro disky 6 STFK48000402 6
Instalovaná kapacita 24 TB 48 TB
Maximální podporovaná kapacita až 108 TB až 108 TB
Rozhraní 2x Thunderbolt™ 3,  1x USB 3.1 2x Thunderbolt™ 3,  1x USB 3.1
Podporované typy RAID 0/1/5/6/10/50/60 0/1/5/6/10/50/60
Záruka 24 měsíců 24 měsíců
Počet ks 1 Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Původní položka č. 10

LED TV 75" Požadované technické parametry jsou minimální, není‐li uvedeno jinak Nabízený model Technické parametry nabízeného modelu

Popis Led televize s úhlopříčkou 75" LG 75" 75NANO803PA odpovídá zadání
Displej úhlopříčka 75", rozlišení 3840 x 2160 px, obnovovací frekvence min 50Hz odpovídá zadání
Konektivita Miracast, min 4 x HDMI, verze hdmi min 2.0, LAN, WIFI odpovídá zadání
Další parametry max. spotřeba 111 W, max. spotřeba při HDR 191 W odpovídá zadání
Hmotnost bez podstavce max. 37 kg odpovídá zadání
Záruka 24 měsíců 24 měsíců

Počet ks 1 Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)
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Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Změněná položka č. 10
LED TV 75" Požadované technické parametry jsou minimální, není‐li uvedeno jinak Nabízený model Technické parametry nabízeného modelu
Popis Led televize s úhlopříčkou 75" LG 75"  75QNED813QA odpovídá zadání
Displej úhlopříčka 75", rozlišení 3840 x 2160 px, obnovovací frekvence min 50Hz odpovídá zadání
Konektivita Miracast, min 4 x HDMI, verze hdmi min 2.0, LAN, WIFI odpovídá zadání
Další parametry

max. spotřeba 111 W, max. spotřeba při HDR 191 W odpovídá zadání
Hmotnost bez podstavce max. 37 kg odpovídá zadání
Záruka 24 měsíců 24 měsíců
Počet ks 1 Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)

Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)
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