
KRAJ 
uřad 

aľè/ovýchovy (Š) 

Evidenční Číslo! KK02934/2019/l 

Dodatek č. 1 

ke kupní Smlouvě ev. č. KK02934/2019 'ˇ 

Š (dále jen „dodatek č. l“) 

ý kraj 
se sídlem: Závodní 353/88` 360 06 Karlovy Vary 
zastoupený: Mgr. Monikou Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Kraj ského úřadu Karlovarského kraje na základě č. VII. 
odst. 1 písm. di) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový 
řád 

Ičoz 70891168 
Dičz CZ70891168 
bankovní Spojení: Komerční banka a.S. obočka Karlovy Vary 

číslo účtu: 
Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 
Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
PPF Banka 
číslo účtu 

(dále jen ,,kupující“) 

či 

Czech Insider S.r.O. 
se sídlem: Na Slatince 3284/l„ 106 00 Praha 10 
zastoupená: Ing. Zdeňkou Makaloušovou. jednatelkou 
Ičoz 02251701 
DIČ: CZ02251701 
bankovní spoj ení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 
Datová schránka: 
(dále jen ,,prodávající“) 
(společně také jako ,,smluvní strany“') 

Čıánøkl. 
Předmětem dodatku č. 1 je nahrazení textu čl. IV.. čl. V. a čl. X. kupní Smlouvy ev. č 
KK02934/2019, uzavřené dne 20. 9. 2019 mezi Karlovarským krajem a Czech Insider S.r.o 
(dále jen „Smlouva“) novým textem.



Článek II. 
V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 se ruší původní text čl. IV. smlouvy, který zní: 

Kupní cena za zboží specifikované V čl. III. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky prodávajícího a činí včetně dopravy a cla: 

- cena za 1 ks bez DPH: 197,62 Kč 
DPH 21 %: 41,48 Kč 
cena za 1 ks S DPH: 239 Kč 

- cena celkem bez DPH: 493.801,65 Kč 
DPH 21 % celkem: l03.698,35 Kč 
cena celkem s DPH: 597.500 Kč 

Cena je sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, 
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). 

a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

Kupní cena za zboží specifikované v čl. III. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky prodávajícího a činí včetně lodní dopravy: 
- cena za l ks bez DPH: 197,62 Kč 

DPH 21 %: 41,48 Kč 
cena za 1 ks S DPH: 239 Kč 

- cena celkem bez DPH: 493.801,65 Kč 
DPH 21 % celkem: 103.698,35 Kč 
cena celkem s DPH: 597.500 Kč 

Rozdíl mezi cenou lodní dopravy, která je součástí ceny dle odst. 1, a cenou Železniční 
dopravy, kdy na tomto způsobu dopravy se smluvní strany tímto dohodly, clo ve výši 4,7 % z ceny zboží včetně dopravy a náklady na proclení ve výši 1.450 Kč budou vyčísleny 
prodávajícím jako součást faktury vystavené dle čl. V. odst. 2 smlouvy a budou připočteny 
ke zbývající části ceny, která činí 252.500 Kč. 

Článek III. 
V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 se ruší původní text čl. V. Smlouvy, který zní: 

Kupující po nabytí účinnosti smlouvy zaplatí prodávajícímu část ceny (dále také ,,záloha“) 
uvedené V čl. IV. odst. 1 ve Výši 345.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) 
včetně DPH V zákormé výši, na základě zálohové faktury vystavené ze strany prodávajícího 
se splatností 20. Září 2019, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 
uvedený V záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně sdělený druhé straně po podpisu 
smlouvy).

A 

Zbývající část ceny ve výši 252.500 Kč (slovy: dvě stě padesát dva tisíc pět set korun 
českých) včetně DPH vzákonné výši Zaplatí kupující po řádném, úplném avčasném 
dodání zboží specifikovaného V čl. III. smlouvy na základě faktury vystavené ze strany 
prodávajícího se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostním 
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převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený vzáhlaví smlouvy (nebo na účet 
prokazatelně Sdělený druhé straně po podpisu smlouvy). 

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně Sdělený druhé straně 
po podpisu smlouvy). 

a nahrazuje se novým textem V následujícím znění: 

Kupující po nabytí účinnosti smlouvy Zaplatí prodávajícímu část ceny (dále také „záloha“) 
uvedené v čl. IV. odst. 1 ve výši 345.000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) 
včetně DPH v zákonné výši, na základě zálohové faktury vystavené ze Strany prodávajícího 
se splatností 20. září 2019, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 
uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně Sdělený druhé Straně po podpisu 
smlouvy). 

Zbývající část ceny ve výši 252.500 Kč (slovy: dvě stě padesát dva tisíc pět set korun 
českých) včetně DPH V Zákonné výši a rozdíl mezi náklady za lodní a železniční dopravu, 
clo ve výši 4,7 % Z ceny zboží včetně dopravy a náklady na proclení ve výši 1.450 Kč 
zaplatí kupující po řádném, úplném avčasném dodání zboží specifıkovaného v čl. III. 
smlouvy na základě faktury vystavené ze strany prodávajícího se splatností do 30 dnů ode 
dne jejího vystavení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 
uvedený v záhlaví Smlouvy (nebo na účet prokazatelně Sdělený druhé straně po podpisu 
smlouvy). Součástí faktury bude průkazný doklad o skutečných nákladech na železniční 
dopravu předmětu koupě. 

Kupní cena a cena za dopravu, clo a náklady na proclení se považují za uhrazené 
okamžikem připsání fakturované kupní ceny a ceny za dopravu, clo a náklady na proclení 
na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně Sdělený druhé 
straně po podpisu smlouvy). 

Článek Iv. 
V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 se ruší původní text čl. X. smlouvy, který zní: 

I. Tato smlouva zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní Stranou, S tím, 

že podstatným porušením této smlouvy se rozumí Zejména: 
- nezaplacení kupní ceny za zboží ve lhůtě uvedené ve faktuře prodávajícího, 
- nedodání zboží v termínu uvedeném v čl. VI smlouvy, 
- nedodání zboží v požadované kvalitě a dle vzoru v příloze smlouvy. 

Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku prodávajícího 
probíhá insolvenční řízení, nařízena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí, či pokud byl 
insolvenční návrh na prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud 
prodávající vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí O jeho úpadku. Převzetím 

zboží právo kupujícího odstoupit od smlouvy pro důvody uvedené výše v tomto odstavci 
zaniká. 
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Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odůvodněného písemného 
projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní Straně. Vpřípadě odstoupení vrátí 
prodávající kupujícímu úhrady poskytnuté dle čl. V. Smlouvy, a to do 15 dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy. 

`ı_ 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu Skody a smluvní pokuty. 

a nahrazuje se novým textem V následujícím znění: 
1 Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran. 
b) odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, 

že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- nezaplacení kupní ceny za zboží a ceny za dopravu, clo a náklady na proclení ve 

lhůtě uvedené ve faktuře prodávajícího, 
- nedodání zboží V termínu uvedeném v čl. VI smlouvy, 
- nedodání zboží v požadované kvalitě a dle vzoru V příloze smlouvy. 

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit V případě, že vůči majetku prodávajícího 
probíhá insolvenční řízení, nařízena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí, či pokud byl 
insolvenční návrh na prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud 
prodávající vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku. Převzetím 
zboží právo kupujícího odstoupit od smlouvy pro důvody uvedené výše V tomto odstavci 
zaniká. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odůvodněného písemného 
projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. V případě odstoupení vrátí 
prodávající kupujícímu úhrady poskytnuté dle čl. V. smlouvy, a to do 15 dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

Článek V. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne 
uveřejnění V registru smluv a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží 
prodávající a tři kupující. 

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti 
v původním znění. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že mu porozuměly 
a souhlasí s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují 
Svými podpisy. 
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4. Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku Č. l vregistru smluv provede 
Karlovarski' kra“ kontakt na doručení oznámení O vkladu Smluvní protistraně: datová 
Schránka: 

Karlovy Va ry dne 

kupující 

Za správnost: Bc. Lenka 
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