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(dodatek č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 22.5.2018) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
KUPUJÍCÍ: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní, 

České Budějovice, Skuheského 3 
se sídlem:    Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice 
IČO:     00582158 
DIČ:     CZ00582158 
zastoupený:    Bc. Janem Šindelářem 
bankovní spojení:   KB a.s., pobočka České Budějovice 
č. účtu:     43830231/0100 
telefon, e-mail:    387901411, sekretariat@spsautocb.cz 
datová schránka:   qr5xq4m 
kontaktní osoba:    Ing. Zdeněk Jára 

(dále jen „kupující“) na straně jedné 

a 

PRODÁVAJÍCÍ:    AD TECHNIK, s.r.o. 
Se sídlem:    Sousedská 856/9, 312 00 Plzeň  
IČO:     26409062 
DIČ:     CZ26409062 
zápis v obchodním rejstříku:  vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 18367 
statutární orgán:    Ing. Jiří Kyselák 
bankovní spojení:   SBERBANK CZ, a.s. 
č. účtu:     4200078054/6800 
telefon, e-mail:    602 569 505, jiri.kyselak@adtechnik.cz 
datová schránka:   ixai65k  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kyselák 

 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 
II. Předmět dodatku č.1  

Dne 22.5.2018 výše uvedené smluvní strany mezi sebou uzavřely Kupní smlouvu,  jejímž předmětem 
je dodání přístrojového a technického vybavení pro školní autodílny a odbornou autolaboratoř včetně 
dopravy, odborné instalace v dílnách, autolaboratoři a odborného zaškolení, s termínem dodání do 
150 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

V průběhu realizace dodávky kupující obdržel dopis od dodavatele s požadavkem o možnosti 
prodloužení termínu dodání do 30. 11. 2018 z důvodu objektivních problémů na trhu subdodavatele 
(Něměcko), viz dopis ze dne 12. 7. 2018 vč. jeho překladu. 

V souvislosti s tímto oznámením a na základě vzájemné konzultace se obě smluvní strany dohodly o 
úpravě odstavce V. Doba plnění dotčené Kupní smlouvy následovně: 
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V. 

Doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství a s technickými parametry dle Přílohy č. 1 

(Technické parametry) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této 

smlouvy k dodání zboží, nejpozději do 30. 11. 2018. Dodáním zboží se rozumí předání zboží 

kupujícímu v místě plnění na základě potvrzeného dokladu dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy 

včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. VI odst. 5 této smlouvy. 

 

III. Všeobecná ustanovení 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 22. 5. 2018 tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále 
v platnosti. 

Dodatek č.1 je sepsán ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne : 30.7.2018  V  Brně ,dne: 30.7.2018 

Za Kupujícího 

 

 

 

 Za Prodávajícího 

 

 

Bc. Jan Šindelář 

ředitel školy 

 Ing. Jiří Kyselák 

jednatel 

 

PŘÍLOHY DODATKU SMLOUVY č.1 

- Dopis od AD Technik vč. překladu 


