
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ 
POTRAVINOVÝCH AUTOMATŮ Č. 1713-2016 

 

uzavřený mezi následujícími stranami: 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:  00023817 

DIČ:  CZ00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10  

zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní č.ú: 19-623101/0710  

(dále jen „SÚKL“) 

MIXA VENDING s. r. o. 

IČ:  26824621 

DIČ:  CZ26824621 

se sídlem: Jugoslávská 1809/23, 741 01 Nový Jičín 

zastoupena: Mgr. Miroslavem Mixou, jednatelem 

bankovní č.ú.:  XXX 

(dále jen "provozovatel") 

(SÚKL a provozovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní 
strana“) 
 
 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 2. 3. 2016 uzavřel SÚKL s provozovatelem Smlouvu o umístění potravinových 
automatů č. 1713-2016 (dále jen „Smlouva“), kterou se provozovatel zavázal umístit a 
provozovat v prostorách SÚKL 4 prodejní potravinové automaty, a to 2 kávové a 2 
svačinové automaty. Dne 9. 6. 2016 uzavřel SÚKL s provozovatelem dodatek č. 1 ke 
Smlouvě, kterým bylo umístění zredukováno o jeden potravinový automat a byla 
upravena ustanovení týkající se nákladů. 

1.2 Tímto dodatkem se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v ČI. 2 tohoto dodatku. 

 

 

Článek 2. 
Změna Smlouvy 

2.1 Dosavadní znění článku III. Náklady bod 2. se vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

2. Provozovatel se dále zavazuje hradit SÚKL náhradu za umístění potravinových 

automatů 1 000 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc. K uvedené částce bude 



připočtena sazba DPH podle platných právních předpisů. Náhrada celkem vč. 

DPH činí 1 210 Kč za každý kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je vždy 

poslední den kalendářního měsíce, za který jsou náhrady hrazeny. Rozpis 

měsíčních splátek je uveden ve splátkovém kalendáři (daňový doklad), který tvoří 

Přílohu č. 3 této smlouvy. Splatnost jednotlivých měsíčních splátek je vždy do 15. 

dne následujícího kalendářního měsíce.  

 

2.2 Do článku III. Náklady se doplňuje nový bod 5. následujícího znění: 

5.  SÚKL je oprávněn každoročně zvýšit náhradu za umístění zařízení o míru inflace 

vyhlášenou ČSÚ, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok, a to s platností a účinností od 

1. 4. běžného roku. Nová výše náhrady za umístění zařízení bude Provozovateli 

oznámena doručením aktuálního splátkového kalendáře, zaslaného na adresu 

sídla Provozovatele. 

 

2.3 Dosavadní Příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

Článek 3. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.3 Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Rozpis měsíčních splátek, který nahrazuje dosavadní 
Přílohu č. 3 Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah 
jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 25. 10. 2017     V Novém Jičíně dne 6. 10. 2017 
 
 
SÚKL:        provozovatel: 
 
 
 
………………………………………………   ……………………………………… 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, ředitel   Mgr. Miroslav Mixa, jednatel 

 
 



Příloha č. 1 
 

                  

           

  Splátkový kalendář – daňový doklad dle z.č. 235/2004 Sb., v platném znění   

  
       

  

  Daňový doklad č. = VS       
  

  
       

  

  
       

  

  SÚKL: Provozovatel:   

  Státní ústav pro kontrolu léčiv MIXA VENDING s.r.o.   

  Šrobárova 48 Jugoslávská 1809/23   

  100 41 Praha 10 741 01 Nový Jičín   

        

  IČ: 00023817 IČ: 26824621   

  DIČ: CZ00023817 DIČ: CZ26824621   

        

                  

  
       

  

  Platební podmínky:   

  Forma úhrady: bankovním převodem Datum uskutečnění zdanitelného plnění:    

  Bankovní spojení: Česká národní banka poslední den kalendářního měsíce, za který je placena   

  Číslo účtu: 19-623 101/0710 náhrada dle článku III.,odst. 2, smlouvy   

             

  Variabilní symbol: 26824621   Datum splatnosti:      

      do 15. dne následujícího kalendářního měsíce   

      

                  

                  

             

  S odkazem na ustanovení článku III. Náklady, odst. 2, Smlouvy o umístění potravinových automatů č. 1713-2016,   

  ve znění Dodatku č. 2,           

  
se stanoví měsíční splátky náhrady nákladů za umístění 
zařízení 

     
  

             

             

  Název služby    Základ  Sazba DPH DPH Celkem s DPH   

  náhrada za umístění potravinových automatů   1 000,00 Kč 21,00% 210,00 Kč 1 210,00 Kč   

             

             

  Celkem k úhradě za příslušný měsíc: 1 210,00 Kč   

             

             

                  

  
       

  

  
       

  

  
 

  

  
  

  

  
 

  

  
       

  

                  

 


