
Dodatek č. 4
ke „Kupní smlouvě č.j. VZ-06-09/2010“,

 uzavřené dne 12. 3. 2011

Zhotovitel:

COPY SALOON s.ro.

se sídlem: Na Květnici 743/15, 140 00 Praha 4

IČO: 61458911 
DIČ: CZ61458911
zastoupená: , jednatelem

zapsaná: v  obchodním rejstříku  u  Městského  soudu v  Praze,  oddíl  C,
vložka 28105

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa: Spálená 79/10, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba:  

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
zastoupená:  vedoucí Oddělení 

hospodářské správy pro hl. m. Prahu

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ev. č.  AVISme: 11/551/0024/04

korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy pro hl. m. Prahu
Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)
  

dále též jako „smluvní strany“

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2011 „Kupní smlouvu č.j.  VZ-06-09/2010“ ve znění
dodatků  1  až  3,  jejímž  předmětem  je  průběžná  dodávka  razítek  v typovém  určení,
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provádění  oprav  razítek  a  dodávka  náhradních  barev  a  dílů  k razítkům  (dále  jen
„smlouva“).

2. Z důvodu navýšení ceny předmětu smlouvy, uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, na cenu
v místě a čase obvyklou,  a z důvodu úpravy vzájemných práv a povinností  smluvních
stran se smluvní  strany v souladu s ustanovením čl.  VII.  Závěrečná ujednání  odst.  2)
smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva
mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.   

Článek II. 
Předmět dodatku

1. V záhlaví smlouvy se dosavadní název „Kupní smlouva“ mění na „Smlouva o dílo“,
„kupující“  se nově označuje jako „objednatel“ a „prodávající“  se nově označuje
jako „zhotovitel“. 

2. Článek II. Místo plnění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

„Místem plnění je objekt kupujícího na adrese: Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1.“

3. V článku IV. Cena a platební podmínky se odst. 1) a 3) smlouvy ruší a nahrazují
se novými ve znění:

1. „Cena jednotlivých typů razítek,  cena za  opravy  a  cena barvy uvedená v příloze
smlouvy se sjednává jako cena maximální  zahrnující  veškeré náklady spojené se
splněním předmětu smlouvy“

3. „Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Fakturu  zhotovitel  objednateli  doručí  písemně,  buď  v listinné  podobě  na  adresu
Generální  finanční  ředitelství,  Oddělení  hospodářské  správy  pro  hl.  m.  Prahu,
Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 či na e-mailovou adresu faktura 7
Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu
PDF.“

4. Článek IV. Cena a platební podmínky smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 9, ve
znění:

9. „Smluvní  strany  se  dohodly  na  valorizaci  ceny.  Počínaje  rokem  následujícím
po podpisu této smlouvy je  zhotovitel  oprávněn navýšit  každoročně vždy od 1.  1.
příslušného  kalendářního  roku  cenu  o  roční  míru  inflace  vyjádřenou  přírůstkem
průměrného  ročního  indexu  spotřebitelských  cen  za uplynulý  kalendářní  rok
vyhlašovanou Českým statistickým úřadem. Základem pro výpočet inflace bude výše
ceny k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Cena bude navýšena automaticky bez
nutnosti  uzavírat  dodatek  ke  smlouvě,  a  to  na  základě  písemného  oznámení
zhotovitele o změně výše ceny zaslaného objednateli. Nebude-li písemné oznámení
zhotovitele o zvýšení ceny doručeno objednateli nejpozději do konce měsíce února
daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním
roce zanikne“.
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5. V článku V. Podmínky plnění se odst.  1)  smlouvy ruší  a nahrazuje se novým ve
znění:

1. „Objednávky bude objednatel vystavovat dle aktuální potřeby a zasílat zhotoviteli na
e-mailovou adresu c

6. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

2. Zhotovitel  bere na vědomí,  že tento dodatek v plném znění,  včetně smlouvy a všech
dodatků a příloh, se znečitelněním osobních údajů, bude uveřejněn v registru smluv podle
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma smluvními  stranami  a  účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  dodatek  byl  uzavřen  na  základě  jejich  pravé,
svobodné a vážně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1.

V Praze dne 23. 7. 2018 V Praze dne 27. 7. 2018

COPY SALOON s.ro. Česká republika – Generální 
finanční ředitelství

jednatel vedoucí Oddělení hospodářské správy
pro hl. m. Prahu
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