Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
IČO: 26322994
se sídlem Tyršova 611, 344 01 Domažlice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 13472
zastoupená Ing. Janem Bendou, jednatelem
(dále jako „kupující“ na straně jedné)
a
LUKR CZ a.s.
IČO: 25212541
sídlem Pallova 44/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce 1227
zastoupená **********************
(dále jen „prodávající“ na straně druhé)
tento
dodatek č. 2
ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2019
I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 26.11.2019 (dále jen „kupní
smlouva“) a to:
a) změna ust. čl. IV. Dodací podmínky odst. 3 kupní smlouvy, a to tak, že toto ustanovení
zní takto:
„Prodávající je povinen splnit podmínky uvedené v ust. čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy, tj.
dodat a rozmístit jednotlivá zařízení, která jsou předmětem koupě v místě plnění v souladu
s projektovou dokumentací nejpozději do 5 měsíců a 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy. Zbylé povinnosti dle Smlouvy včetně zaškolení obsluhy předmětu koupě (viz též
ujednání čl. III. odst. 2 a ujednání poslední věty čl. IV. odst. 4 této smlouvy) je prodávající
povinen provést nejpozději do 15 dní ode dne, kdy kupující prokazatelně zajistí podmínky
nezbytné pro zprovoznění předmětu koupě.“
b) změna ust. čl. IIII. Kupní cena, její splatnost a způsob úhrady odst. 4 kupní smlouvy, a
to tak, že toto ustanovení zní takto:
„Kupní cenu je kupující povinen uhradit ve dvou splátkách. První splátku kupní ceny ve výši
11 000 000,- Kč je kupující povinen uhradit do 30 dní od splnění povinnosti prodávajícího
uvedené v ust. čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy. Druhou splátku ve výši zůstatku kupní ceny
je kupující povinen uhradit do 30 dní ode dne, kdy předmět koupě převzal, tj. ode dne kdy
byly splněny všechny podmínky uvedené v ust. čl. IV odst. 1 a odst. 2 smlouvy.“
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c) změna ust. čl. IIII. Kupní cena, její splatnost a způsob úhrady odst. 5 kupní smlouvy, a
to tak, že toto ustanovení zní takto:
„Každou část kupní ceny vyúčtuje prodávající kupujícímu fakturou, která bude mít veškeré
náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktury je prodávající oprávněn
vystavit až poté, co dojde ke splnění podmínek pro úhradu jednotlivých částí kupní ceny
uvedených v ust. čl. IV odst. 4 Smlouvy. Fakturu je prodávající vždy povinen doručit
kupujícímu do 5 dnů ode dne, kdy prodávajícímu vzniklo právo fakturu vystavit. V případě,
že prodávající bude v prodlení s doručením faktury kupujícímu o více než 5 dnů, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.“

II.
Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě nedotčená změnami dle tohoto
dodatku nadále zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu nemožnosti převzít a
zejména zprovoznit předmět koupě v původně stanoveném termínu v důsledku chybějící
stavební připravenosti na straně kupujícího. Předmět koupě je určen pro instalaci do budovy
pivovaru, přičemž nezbytnou technickou podmínkou pro zprovoznění předmětu koupě na
místě instalace je zajištění vstupních médií (voda, pára, elektřina apod.) ze strany kupujícího.
Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že o potřebě zajištění uvedených médií byl kupující
ze strany prodávajícího včas a řádně informován. I přes veškerou snahu však dosud nebylo
možné v místě instalace zprovoznit generátor páry, která je jedním z nezbytných vstupních
médií pro zajištění provozuschopnosti pivovarské technologie.
V souladu s ust. 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za účelem
zajištění řádného plnění smlouvy a rovněž za účelem zamezení dodatečnému prodlení
s dodávkou předmětu koupě, tedy strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě, v jehož
rámci se plnění Smlouvy provede ve dvou fázích, tj. v první fázi budou splněny veškeré
povinnosti prodávajícího, které nejsou závislé na dodávce médií ze strany kupujícího a ve
druhé fázi budou splněny všechny zbylé povinnosti kupujícího.

III.
Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Zjistí-li některá ze stran, že určité ujednání této smlouvy je neplatné, nevymahatelné a/nebo
zdánlivé (dále jen „vadné ujednání“), upozorní na toto zjištění druhou stranu a vyzve ji k
jednání o nahrazení vadného ujednání tak, jak je uvedeno dále. Strany v uvedené situaci
nahradí vadné ujednání do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy některé ze stran druhé
straně ujednáním novým, které bude v maximální možné míře respektovat smysl a účel
vadného ujednání. Nepodaří-li se v této lhůtě stranám vadné ujednání nahradit, je každá z
nich oprávněna navrhnout, aby vadné ujednání nahradil svým rozhodnutím soud. Soud
přihlédne zejména k původnímu úmyslu stran a k jejich vůli zachovat veškerá práva a
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povinnosti vyplývající jim ze znění této smlouvy v co nejširším rozsahu, včetně vedlejších
ujednání a případných zajištění závazků této smlouvy. Právo na náhradu škody či jiné (i
nemajetkové) újmy způsobené některé ze stran odmítnutím druhé strany jednat o nahrazení
vadného ujednání tím není nijak dotčeno.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což
stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

V Domažlicích dne 25.05.2020

V Plzni dne 22.05.2020

*****************
______________________________
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Ing. Jan Benda
jednatel

*****************
______________________________
LUKR CZ a.s.
Bc. Lubomír Krýsl
člen představenstva
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