
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   

DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxxx, číslo účtu: xxxx 
Tel.: xxxx, fax: xxxx 
 (dále jen „kupující“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorka 

 
a 
 

AutoCont CZ a.s. 
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO 47676795, DIČ CZ47676795 
podnikatel zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 814 
bankovní spojení: xxxx, a.s. číslo účtu: xxxx 
Tel.: xxxx, fax: xxxx 
E-mail: xxxx 
(dále jen „prodávající“) 
zastoupen:  Ing. Oldřichem Skálou, členem představenstva 
 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 11. 7. 2017 smlouvu o koupi movité věci.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které jsou vyvolány nedostupností na 
trhu některých věcí, které jsou předmětem koupě dle uzavřené smlouvy a dodatečnými dodávkami, 
které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o 
koupi movité věci. 

II. 
Věc, která je předmětem koupě 

Původní text článku II. doplňuje o nové odstavce (5) a (6), které zní:  
(5)  Věci nedostupné na trhu se nahrazují novými rovnocennými věcmi, které jsou vymezeny 

v příloze č. 1A tohoto dodatku č. 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci. 
(6)  Věc či věci, které jsou předmětem dodatečných dodávek, jsou vymezeny v příloze č. 2 

tohoto dodatku č. 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci. 

IV. 
Odevzdání a převzetí 

Původní text článku IV., odstavce (2) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
(2)  Prodávající je oprávněn věc kupujícímu odevzdat kdykoli od podpisu tohoto dodatku č. 1 

(splnitelnost), nejpozději však do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1 (splatnost), a to v pracovní 
dny v době od 9 do 15 hodin. O zvoleném termínu informuje prodávající kupujícího alespoň 3 
pracovní dny předem.  

Původní text článku IV. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:  
(7)  Místem plnění věci dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1 je Janáčkova akademie 

múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Mozartova 647/1, 662 15 Brno.  
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V. 
Kupní cena 

Původní text článku V. se doplňuje o nové odstavce (5 )a (6), které zní: 
(5)  Smluvní strany ujednaly, že kupní cena věci dle přílohy č. 1A tohoto dodatku se nemění a 

zůstává stejná jako v uzavřené smlouvě. 
(6)  Smluvní strany ujednaly kupní cenu věci dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1 ve výši:  

Cena bez DPH 86 900,00 Kč 
DPH sazba 21 % 18 249,00 Kč 
Cena vč. DPH 105 149,00 Kč 

Slovy: jednostopěttisícjednostočtyřicedevět korun českých. 

XIV.  
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (12)  – (14), které zní: 
(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

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

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 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 – Technická specifikace a cena nahrazovaných věcí 
Příloha č. 2 – Technická specifikace a cena dodatečných dodávek 
 
 
 
 
                       
 V Brně dne 28.7.2017 V Brně dne 1.8.2017 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 Prodávající Kupující 


	II.
	Věc, která je předmětem koupě
	IV.
	Odevzdání a převzetí
	V.
	Kupní cena

