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DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. DMSS: 1085930/234

CD Česká televize

Česká televize
IČ :00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „K upu jící‘ nebo ,,ČT‘)

a

AUTO IN s.r.o.
IČO: 252 98 828, DIČ: CZ 252 98 828
se sídlem: Poděbradská 292, Pardubice Trnová 530 09 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 13920 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
číslo účtu: 176998863
zastoupena: , na základě plné moci ze dne 31. 5. 2018 

(dále jen „P rodáva jíc í )

Kupující a Prodávající se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke kupní Smlouvě č. 1085930/234
(dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE
Kupní smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Kupujícím pod 

názvem „Dodávka 2 ks 9místných m ikrobusů a 1 ks skříňového vozu“.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
(A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2017 kupní smlouvu č. DMSS 1085930/234 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem byla dodávka 2 ks 9místných mikrobusů a 1 ks skříňového 
vozu (dále souhrnně také „zboží“) dle technické a cenové specifikace předmětu plnění 
specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy.

(B) Dne 22. 2. 2018 a dne 28. 2. 2018 došlo k předání a převzetí zboží na základě podpisu 
předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami.

(C) V průběhu užívání zboží bylo Kupujícím zjištěno, že 2 ks 9místných mikrobusů nemají 
zabudovanou klimatizaci, která byla specifikována v Příloze č. 1 Smlouvy a byla součástí 
plnění dle Smlouvy.

(D) V souladu s čl. II. odst. 9 Smlouvy má Kupující právo z vadného plnění I po převzetí zboží, 
neboť tuto vadu způsobil Prodávající porušením svých povinností, kdy při dodání zboží 
nesplnil smluvní ujednání o stavu a provedení vozidla dle Smlouvy.
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(E) Kupující v souladu sč l. II. odst. 10 Smlouvy nahlásil Prodávajícímu tuto vadu neprodleně po 
zjištění a uplatnil svoje právo na odstranění vad. Smluvní strany shodně prohlašují, že skrytá 
vada se vztahuje výlučně ke 2 ks 9místných mikrobusů dle Smlouvy.

(F) Dle čl. V. odst. 10 Smlouvy má Prodávající povinnost odstranit nahlášenou vadu vozidla bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od nahlášení této vady Kupujícím, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(G) Smluvní strany mají zájem na rychlém odstranění vzniklých vad. Tato vada nelze odstranit 
formou opravy, proto bylo smluvními stranami dohodnuto nahrazení vadného zboží za zboží 
nové.

(H) Mezi smluvními stranami je dále sporná výše nároku Kupujícího vyplývající z vadného plnění, 
a to zejména smluvní pokuty (vzhledem k převzetí zboží), přičemž smluvní strany mají zájem 
tuto otázku narovnat.

1. ŘEŠENÍ VAD
1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že skrytou vadu odstraní Prodávající výměnou 2 ks 

9místných mikrobusů za nové 2 ks 9místných mikrobusů. Smluvní strany se dohodly, že 
termín dodání nových 2 ks 9místných mikrobusů je nejpozději do 31. 10. 2018. Smluvní strany 
konstatují, že výměna vadného plnění za zboží, jehož specifikace je uvedena ve Smlouvě, 
proběhne v rámci záruky a bezplatně. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, 
že do doby dodání nového zboží bez vad, je Kupující oprávněn užívat bezúplatně 2 ks 
9místných mikrobusů, které má nyní k dispozici do doby dodání nového zboží.

1.2. O dodávce nového zboží a následném vrácení vadného zboží bude smluvními stranami 
podepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2. NAROVNÁNÍ
2.1 Účelem této dohody o narovnání je narovnání veškerých sporných nebo pochybných práv a 

závazků ve vztahu k vadnému plnění dle Smlouvy a s tím souvisejícím nárokem Kupujícího na 
přiměřenou slevu z kupní ceny a nárokem na smluvní pokutu vůči Prodávajícímu za prodlení s 
odstraňováním vad.

2.2 Dle čl. VI. odst. 5 Smlouvy je Kupující v případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady 
vozidla oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

2.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že do doby dodání nového zboží 
bude Kupující bezplatně užívat stávající zboží za podmínek dle čl. 1 tohoto Dodatku. Dále se 
smluvní strany dohodly, že k nově dodanému zboží 2 ks 9místných mikrobusů bude 
Prodávající bezplatně poskytovat servis a prohlídky těchto vozidel po dobu 1 roku, počínaje 
dnem předání a převzetí nového zboží.

2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že do doby dodání nových 2 ks 9místných mikrobusů 
poskytne Prodávající bezplatně Kupujícímu 1ks vozidla Ford Tourneo Custom s klimatizací.
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Smluvní strany shodně prohlašují, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku se smluvní strany 
zavazují k podpisu smlouvy na bezplatné užívání tohoto vozidla do doby dodání nového zboží 
dle Smlouvy. Prodávající poskytne vozidlo Ford Tourneo Custom s klimatizací do 14-ti dnů od 
účinnosti tohoto Dodatku (formu předání a závazkový vztah na užívání vozidla Ford Tourneo 
Custom dohodnou smluvní strany podle svých potřeb).

2.5 Vzhledem k tomu, že Prodávající poskytl veškerou součinnost při odstraňování zjištěných vad 
a vzhledem k tomu, že do doby dodání nového zboží má Kupující k užívání 3 ks vozidel 
namísto 2 ks vozidel a Prodávající se zavazuje poskytovat na nová vozidla bezplatně servis, 
dohodly se smluvní strany, že Kupující neuplatní nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny dle 
čl. II. odst. 10 Smlouvy a neuplatní smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 5 Smlouvy.

2.6 V případě, že po dodání nového zboží dojde ke zjištění vad, má Kupující nárok na smluvní 
pokuty v souvislosti s nově dodávaným zbožím dle Smlouvy a ustanovení dle čl. 2.5 tohoto 
Dodatku se pro další případy neužije.

3. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Dodatku a ceny, případně hodnoty 
předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde 
pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

3.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento 
dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy, kromě skutečností, 
které tento Dodatek přímo upravuje.

3.4 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto Dodatku či k jeho části podle zákona jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Dodatku či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v 
příslušném rozsahu od ostatních ujednání Dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit 
takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, 
aby účel a smysl Dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností 
výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto Dodatku se považuje za důvěrný, stejně jako 
veškeré informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s jednáním o 
uzavření tohoto Dodatku, při jeho plnění a v souvislosti s ním, a žádná ze smluvních stran 
není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna dané informace 
sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění podle tohoto dodatku, s výjimkou 
informací: (i) s nimiž se smluvní strana seznámila nezávisle na druhé smluvní straně; (ii) které 
ČT sama sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, distribucí a/nebo
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propagací svého programového obsahu, k němuž se vztahuje tento Dodatek, a/nebo 
v souvislosti se svou propagací (s výjimkou informací označených Dodavatelem jako její 
obchodní tajemství); (iii) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního 
předpisu nebo vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu; a (iv) které smluvní 
strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným 
zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vzhledem k tomu, že tento dodatek podléhá 
povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“), smluvní strany ve vzájemné shodě označily v jejích stejnopisech žlutou 
barvou informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem o registru smluv. Takto 
bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany 
odpovídajícím způsobem zajišťují. Na informace, které v dodatku nejsou označeny žlutou 
barvou, se po jeho uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv nevztahuje povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce. Tento dodatek je oprávněna postupem podle zákona o 
registru smluv uveřejnit pouze ČT, a to v době do 80 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této 
době k uveřejnění tohoto dodatku ze strany ČT, pak je kjeho uveřejnění postupem podle 
zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude Dodatek dle uvedeného ustanovení 
uveřejněný na profilu zadavatele.

3.8 Seznam příloh: Příloha č. 1 -  Plná moc ze dne 31. 5. 2018

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být 
smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by 
způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a 
ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televi AUTO IN s.r.o.

Jméno: Petr
Funkce: generální ředitel
^ « «  ■ I i L. ««

Funkce: vedoucí o.z. AUTO IN s.r.o. Ostrava 
Místo: 0«-~~EAU4.
Datum: f2> C

Tj česká televize
Kavčí hory
Wa Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4

-9-

027383 DIČ: CZ00027383
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AUTO IN www.ford-autoin.cz

PLNÁ MOC
Jako jednatel společnosti AUTO IN s.r.o. tímto uděluji plnou moc vedoucímu o.z. AUTO IN 
s.r.o. Ostrava panu , dat. nar.   
k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě č.: 1085930/234 uzavřené mezi kupující Česká televize a 
prodávající AUTO IN s.r.o.

V Pardubicích 31.5.2018

| FordStore 
IN s.r.o.
[, 530 09 Pardubice 
) 

Marek Šimík -  jednatel 

AUTO IN s.r.o.

Plnou moc přijímám vedo.z. AUTO IN s.r.o. Ostrava

AUTO IN s.r.o., Ostrava 
PaŠerových 2 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Bankovní 6pojeni: IČ: 25298828 Zapsána v OR u KS
GEMoneyBank DIČ. CZ25298828 v Hradci Králové.
č.ú.: 176998863 oddíl C, vložka 13820

A U TO  IN s.r.o., sídlo společnosti, Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, Czech Republic,

http://www.ford-autoin.cz



