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DDOODDAATTEEKK  čč..  11  
k Rámcové kupní smlouvě  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
COMFOR STORES a.s. 
se sídlem: 624 00 Brno, Běly Pažoutové 742/1    
zastoupený: Ing. Stanislavem Hežou, předsedou představenstva 
IČO: 26290944 
DIČ: CZ26290944  
Bankovní spojení: 2040380107/2600,  Citibank Europe plc, pobočka Brno   
Kontaktní osoba: Jan Hajda, firmy@comfor.cz  , 604 211 496 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem: ul. Centrum 2299/16, 734 11 Karviná 
zastoupená: PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou  
IČO: 00306355 
DIČ: CZ00306355  
Bankovní spojení: 19-3425740227/0100, KB, a.s., Karviná – Fryštát 
(dále jen „kupující“) 
 
 

Článek I 
Prohlášení Stran 

 
Dne 28. 3. 2017 kupující a prodávající uzavřeli Rámcovou kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka 

zboží kupujícímu (dále jen „Smlouva“) 

 

 
Článek II 

Změna Smlouvy 
 
Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 
1. Článek XII odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem, který zní: 

V případě požadavku kupujícího na fakturaci v režimu náhradního plnění bude zboží dodáno dle 
této smlouvy prodávajícím, fakturace proběhne dle čl. VII. Cena a XI. Platební podmínky a sankce 
této RKS společností poskytující náhradní plnění, tj. spol. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., IČ: 25910027, 
se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek. Záruční podmínky zůstávají nezměněny a 
kupující je uplatňuje u prodávajícího. 

 
 

Článek III 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna. 
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2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

 

3. Regionální knihovna Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s 
uveřejněním Dodatku zajistí Regionální knihovna Karviná. 

 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah Dodatku, včetně 
osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 

 
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a 

svobodné vůle a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si tento dodatek přečetly a 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

V Brně dne 24. 8. 2017 
 

V Karviné dne 22. 8. 2017 
 
 
 

 

  
Ing. Stanislav Heža, 

 předseda představenstva 
COMFOR STORES a.s. 

PhDr. Halina Molinová, 
 Ředitelka 

Regionální knihovna Karviná,  
příspěvková organizace 

 
 

 


