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Dodatek č. 10 ke KUPNÍ SMLOUVĚ 
mezi 

PRODÁVAJÍCÍM: 

obchodní firma: EUROMEDIA GROUP, a.s. 
sídlo: Nádražní 896/30, 150 00 Praha 
zastoupená Josefem Pulchartem, obchodním ředitelem 
IČ: 49709895 
DIČ: CZ49709895 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 21754 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2110662266/2700 

dále jen prodávající 
a 

KUPUJÍCÍM: 
firma: 

sídlo/místo podnikání: 

fakturační místo: 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 

Nádražní okruh 27, 746 78, Opava 

Nádražní okruh 27, 746 78, Opava 
IČ: 00318574 

DIČ : CZ00318574 

bankovní spojení: 

zapsaným v Registru ekonomických subjektO ČSÚ 
zastoupeným: l\ ~ , "L ~-z f\ ' \ .,.._ 

dále jen kupující, na straně druhé 

Ujednání: 
1. Nebude-li písemně či mailem sjednáno jinak nebo po přihlášení kupujícího na velkoobchodních webových stránkách 
prodávajícího uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou v případě zboží produkce jiných subjektO než prodávajícího doporučená 
prodejní cena snížená o DPH a dále snížená o základní rabat ve výši 32% z doporučené prodejní ceny bez DPH 
- respektive o rabat ve výši 30% na zboží z produkce nakladatelství: Prakul, Domino, Fortuna Libri, Brána, Noxi, Panteon 
-respektive o rabat ve výši 35% na zboží z produkce nakladatelství:Siovart, Host, Pragma, Baronet, Vašut, Mladá fronta, 

Víkend, Jota, Moba. 

2. Smluvní strany se dohodly, že shora cit. smlouva a tento dodatek budou v celém rozsahu uveřejněny v registru smluv. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby shora cit. smlouva a tento dodatek byly uveřejněny Jako celek, včetně všech 
informací a metadat (osobních údajťl apod.). 

3. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 
p.o. Strana uveřejr"lující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění 
smlouvy také druhé smluvní straně. 

Tento dodatek se uza írá na dobu určitou od 01.03.2018 do 28.02.2019. 

v~.dne: 




