
 
 

 

Dodatek č.1 
k rámcové smlouvě č. 02932/2018/00 

kterou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo:    Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
IČ:    002 16 305 
DIČ:    CZ00216305 
Právní forma: veřejná vysoká škola (VVŠ), nezapisuje se do OR, je veřejnou vysokou 

školou, která vznikla ze zákona č.111/1998 Sb. 
Jednající:   prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan FEKT 

Věcně příslušná VVŠ:  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
Korespondenční adresa : Technická 10, 616 00 Brno 

Ve věcech technických:  Ing. Miloslav Morda, tajemník 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., č. ú.: 111043273 / 0300 
 
na straně jedné (dále jen objednatel) 
 
a 
 
ApS Brno s.r.o. 
Sídlo: Božetěchova 2, 612 66, Brno     
Korespondenční adresa: Purkyňova 93 - blok B03, 61200, Brno 
IČ: 00543535     
DIČ:  CZ00543535     
Jednající: Ing. Zdeněk Bouša    
Bankovní spojení: 113545621/0100   
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2018 rámcovou smlouvu na poskytování audio-vizuálních prací 
v interiérech budov Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a další související služby, 
práce a dodávky. 

2.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby trvání výše uvedené rámcové smlouvy a 
úpravě přílohy č. 1 smlouvy.   

 
III.  

Předmět dodatku 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že doba trvání smlouvy uvedená v článku 15.1 smlouvy se tímto 
dodatkem prodlužuje a to: 

a) o 12 (dvanáct) měsíců počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku 

b) nebo na nové období tak, aby součet všech skutečně uhrazených cen zhotoviteli za dobu 
prodloužení smlouvy tímto dodatkem činil maximálně 400.000,- Kč bez DPH, 



 
 

 

podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

3.2 Dále se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 smlouvy – Specifikace vybraných 
požadovaných služeb a prací včetně základního ceníku.  

3.3 Nová příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a nahrazuje původní přílohu č. 1 
smlouvy. 

3.4 Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny. 

 
 

IV. Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně 
neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
 

V Brně dne 18. 2. 2019 V Brně dne 18. 2. 2019 
 
Za objednatele: 
 

 
Za zhotovitele: 

……………………..…….……………………. 
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan 

Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně 

……………………………………………. 
Ing. Zdeněk Bouša, jednatel 

 



 
 

 

Příloha č. 1 - Specifikace vybraných požadovaných služeb a prací včetně základního ceníku 
 
 

 
Specifikace vybraných požadovaných služeb a prací včetně základního ceníku 

 
 

 
 
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 

 
 
 

P.č. Název a popis předmětu plnění  M.J. 
Jednotková 

cena Kč 

1. Hodinová sazba technika AVT hod  

2. Hodinová sazba programátora AVT hod  

3. Doprava km  

4. Neuvedené činnosti a materiál dle aktuálního cenového návrhu    


