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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 20/2021/Do 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany: 
 
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 
sídlem:  Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, 702 00  
IČO: 00097381 
DIČ: CZ00097381 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 71238761/0100 
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Bc. Petrem Smoleněm, ředitelem 
ve věcech technických: Jaroslavem Křístkem, vedoucím provozovny doprava 
  
dále také jako „Kupující“ 
 
a 
 
Název: CHLEBIŠ s.r.o. 
sídlem: Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín 
IČO: 27848361 
DIČ: CZ27848361 
zapsán: C 31522, vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupený: Vladimírem Chlebišem, jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: Vladimírem Chlebišem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Vladimírem Chlebišem, jednatelem společnosti   
dále také jako „Prodávající“ 

 
Článek I 

Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 12. 2021 uzavřena kupní smlouva č. 20/2021/Do, jejímž 
předmětem byl zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží specifikované v této kupní 
smlouvě, a to dva kusy čelních odmetacích kartáčů pro zimní údržbu chodníků, pro stávající stroje 
Multicar M 26, 30 a malotraktor ISEKI, a dále závazek kupujícího uhradit za toto zboží sjednanou 
kupní cenu (dále jen jako Smlouva).  
 

 
Článek II 

Předmět dodatku 

Vzhledem k tomu, že v důsledku administrativní písařské chyby bylo v záhlaví Smlouvy nesprávně 
uvedeno číslo účtu bankovního spojení pro účely úhrady kupní ceny, sjednávají smluvní strany 
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tento dodatek č. 1, kterým opravují toto administrativní pochybení, když číslo účtu bankovního 
spojení má správně znít takto: 279901438/0300, ČSOB a.s. 

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 

 

Článek III 
Společná a závěrečná ujednání 

Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a to za 
podmínky, že nejpozději k tomuto dni bude uveřejněn v registru smluv, pokud bude tento 
dodatek uveřejněn v registru smluv později, pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním podmínek tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, jakož i s uveřejněním tohoto dodatku v registru 
smluv dle zákona 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 se dohodly, že tento dodatek neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako 
obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo jiných zákonů. 

Tato dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Prodávající a Kupující obdrží po jednom 
vyhotovení. Obě vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost.  

Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci Smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

 
Za Kupujícího:       Za Prodávajícího: 
 
Datum: 10.01.2022     Datum: 10.01.2022 
Místo: Ostrava      Místo: Hlučín  
 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
Bc. Petr Smoleň      Vladimír Chlebiš 
ředitel       jednatel 
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