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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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●

●

EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.

za účasti
JANČA & EMAS group s.r.o.

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřené
dne 11.4.2006, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 060020 (dále
jen „Smlouva“), je uzavřen
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
DÁLE JEN „KUPUJÍCÍ“ nebo „POSTOUPENÁ STRANA“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.
sídlo:
Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupeným/zastoupenou:
Richardem Soldánem, členem představenstva
IČO:
25720678
DIČ:
CZ 25720678
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
7541790297/0100
zapsaným/zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5699
DÁLE JEN „STÁVAJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ“ nebo „POSTUPITEL“
NA STRANĚ DRUHÉ,
A za účasti
JANČA & EMAS group s.r.o.
sídlo:
Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupeným/zastoupenou:
Richardem Soldánem, na základě plné moci ze dne 28.8.2018
IČO:
25907069
DIČ:
CZ25907069
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
94-2551820207/0100
zapsaným/zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 297156
DÁLE JEN „NOVÝ PRODÁVAJÍCÍ“ nebo „POSTUPNÍK“
NA STRANĚ DRUHÉ,
SPOLEČNĚ JEN „SMLUVNÍ STRANY“
NEBO JEDNOTLIVĚ „SMLUVNÍ STRANA“.
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PREAMBULE
Kupující a Stávající prodávající prohlašují, že dne 11.4.2006 uzavřeli Rámcovou kupní
smlouvu, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 060020 (dále
jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou dodávky elektromateriálu.
Stávající prodávající má zájem a povaha Smlouvy to ve smyslu § 1895 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nevylučuje, převést jako Postupitel
svá práva a povinnosti ze Smlouvy na Postupníka – společnost JANČA & EMAS group s.r.o.
a Postupník prohlašuje, že má zájem práva a povinnosti ze Smlouvy převzít.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že Kupující jako Postoupená
strana s postoupením Smlouvy souhlasí, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto
Dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem je postoupení práv a povinností Postupitele ze Smlouvy
na Postupníka se souhlasem Postoupené strany.

1.

ZMĚNY SMLOUVY

1.1.

Vzhledem k tomu, že plnění ze Smlouvy je plněním opakujícím se, Postupitel a Postupník
se dohodli na postoupení Smlouvy s účinky k datu účinnosti tohoto Dodatku dle čl. 2. odst.
2.1. tohoto Dodatku. Postoupená strana s postoupením Smlouvy souhlasí, což stvrzuje svým
níže uvedeným podpisem.

1.2.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek
stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto
Dodatku i Smlouvy a relevantních metadat v ISRS a na profilu Kupujícího, popř. na dalších
místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto Dodatku na místech
požadovanými právními předpisy provede Kupující.

2.2.

Tento Dodatek se uzavírá ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž
dvě (2) vyhotovení si ponechá Kupující, jedno (1) vyhotovení obdrží Stávající prodávající
a jedno (1) vyhotovení obdrží Nový prodávající.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu
rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz
toho připojují své podpisy.

KUPUJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

V Praze, dne 25.10.2018

V Praze, dne 18.10.2018

Česká republika – Ministerstvo životního

EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.

prostředí
Ing. Martina Setzerová
Ředitelka odboru provozního

Richard Soldán
Člen představenstva

NOVÝ PRODÁVAJÍCÍ
V Praze, dne 18.10.2018

JANČA & EMAS group s.r.o.
Richard Soldán
Na základě plné moci ze dne 28.8.2018
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