
  Interní ID: 0005600 

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě  ANECT/JAMU1/2022/006  Utajované informace ze zákona/smlouvy 

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2022 -114 
č. j.: JAMU-IS/4369/2022/22486/Rek-7 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems 
 
uzavřené dne 15. listopadu 2022 pod ev. č.: ANECT/JAMU1/2022/003 (dále jen „smlouva“). 

Článek 1: Smluvní strany 
Kupující: Janáčkova akademie múzických umění 

sídlo: Beethovenova 2, 662 15 Brno 
kterou zastupuje: JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU 
IČ: 62156462 
 (dále v této smlouvě označován jen jako „kupující“) 
 

Prodávající: ANECT a.s. 
sídlo: Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno 
kterou zastupuje: Jan Zinek, předseda představenstva 
IČ: 25 31 30 29 
DIČ: CZ25313029 
zapsaná u rejstříkového soudu v Brně pod sp. zn. B 2113 
(dále v této smlouvě označován jen jako „prodávající“) 

Článek 2: Předmět a účel dodatku 
1. Prodávající byl výrobcem dodávaného zboží, společností CISCO Systems, Inc. informován 

o skutečnosti, že výrobce zboží dodávaného v rámci smlouvy prodloužil dodací dobu dodávek 
některých technologických komponent potřebných k výrobě tohoto zboží. Výrobce ani prodávající 
nebyl schopen z objektivních důvodů prodloužení této lhůty zabránit. Z tohoto důvodu není 
prodávající schopen dodržet původně plánovanou dobu dodání těchto zařízení kupujícímu: 

• 2ks PWR-C5-1KWAC/2 

• 1ks C1000-16FP-2G-L  

(dále jen „zpožděná dodávka“). 

2. Předmětem dodatku smlouvy je posun doby plnění smlouvy v části týkající se zpožděné dodávky 
tak, jak je uvedeno v čl. 3., odst. 1. 

 

Článek 3: Doba a místo plnění smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy 

Objednateli nejpozději do 31.12.2022 s výjimkou 2ks PWR-C5-1KWAC/2 a 1ks C1000-16FP-2G-L, 
které je prodávající povinen dodat do 30.6.2023. 

 

Článek 4: Závěrečná ustanovení 
1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a účinná. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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V Brně dne dle elektronického podpisu  V Praze dne dle elektronického podpisu 
Janáčkova akademie múzických umění  ANECT a.s.: 
 
 
19. 12. 2022 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
16. 12. 2022 

JUDr. Lenka Valová 
kvestorka JAMU 

 Jan Zinek 
předseda představenstva 
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