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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb v energetickém  hospodářství 
uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,  (dále jen  „OZ") dne  16.2.2017 

I.  SMLUVNÍ  STRANY 

1)  Objednatel: 

Název: 

sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupený: 

Bankovní  spojení: 

ve věcech  technických zastoupen: 

tel.: 

email: 

korespondenční  a fakturační  adresa: 

(dále jen „Objednatel") 

a 

2)  Poskytovatel 

Obchodní  firma/název/jméno: 

sídlo: 

IČ: 

DIČ/VAT ID: 

zastoupen: 

zápis v obchodním  rejstříku: 

bankovní  spojení: 

kontaktní  osoby: 

N O N  S T O P  24 hodin  dispečink: 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo  nám. 9, 601 77 Brno 

00216224 

CZ00216224 

Ing.  Zdeněk  Čížek,  ředitelem  Správy  kolejí  a menz, Vinařská  472/5b, 

603 00 Brno 

XXX 

xxx,  vedoucím  Útvaru  technických  služeb a 

informačních  technologií 

4420 xxx 

xxx@skm.muni.cz 

Masarykova  univerzita,  Správa  kolejí  a menz, Vinařská  472/5b, 603 00 

Brno 

ERDING, a. s. 

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno 

25512455 

CZ25512455 

František  Vlaha,  předseda  představenstva 

Krajského  soudu v  Brně,  oddíl  B, vložka  2465 

xxx 

xxx,  tel.: +420 xxx,  +420 xxx,  email: xxx@erding.cz  

+420 605 235 357 

(dále jen „Poskytovatel",  objednatel  společně s poskytovatelem  také jen „Smluvnístrany") 

mailto:xxx@skm.muni.cz
mailto:xxx@erding.cz


Smluvní  strany  se  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  dohodly  na  uzavření  dodatku  č.  1  (dále  jen „Dodatek")  ke 

Smlouvě  o poskytování  služeb v  energetickém  hospodářství  ze dne  16.12.  2017  (dále jen „Smlouva"). 

II.  Odůvodnění  uzavření Dodatku 

1)  Smluvní  strany  se v  souladu  s  ust.  čl. V.  odst.  8)  Smlouvy  dohodly  na  zvýšení  jednotkových  cen  dle  přílohy  č.  2  

Jednotkové  ceny,  (dále  jen  „Příloha  č.  2")  Smlouvy.  Při  kalkulaci  zvýšení  jednotkových  cen  uvedených  v 

Příloze  č.  2  Smlouvy  Smluvní  strany  vycházely  z  průměrné  roční  míry  inflace  za  rok  2018  zveřejněné  Českým 

statistickým  úřadem  na stránkách  http://www.czso.cz. 

2)  V  průběhu  plnění  Smlouvy dále  došlo  k následujícím  změnám  v  předmětu  Smlouvy: 

a)  ukončení  provozu v  objektu  VŠ  kolejí  Lomená, 

b)  ukončení  provozu  Bufetu v  objektu  Ekonomickosprávní  fakulty  Masarykovy  univerzity, 

c)  ukončení  nájmu  bytu   pan Chmelíček  a 

d)  změna  technologie v  objektu  VŠ  kolejí  Sladkého. 

3)  S ohledem  na  výšeuvedené  skutečnosti  se  Smluvní  strany  dohodly  na  uzavření  Dodatku,  jehož  přílohou  budou 

aktualizované  dotčené  přílohy  Smlouvy. 

4)  S ohledem  na  skutečnost,  že  se  nejedná  o  podstatnou  změnu  závazků  ze  smlouvy,  není  nutné  provést  nové 

výběrové  řízení. 

III.  Změny Smlouvy 

1)  Jednotkové  ceny  uvedené  v  Příloze  č.  2 Smlouvy se  navyšují  o 2,1  (slovy:  dvěceléjednadesetina)  %. 

2)  V  příloze  č.  2,  v  příloze  č.  3    Seznam  míst  a  zařízení,  v  příloze  č.  4    Seznam  měřidel  pro  odečty  a v  příloze  č.  5 

  Soupis  tlakových  nádob  Smlouvy  dojde  k úpravám  v  souvislosti  s výše  uvedenými  změnami  v  předmětu 

Smlouvy. 

IV.  Závěrečná  ujednání 

1)  Všechna  ostatní  ustanovení  Smlouvy  nedotčené  tímto  Dodatkem  zůstávají  v  platnosti  a účinnosti  beze  změn. 

2)  Smluvní  strany  potvrzují,  že  si  tento  Dodatek  před jeho  podpisem přečetly  a s jeho  obsahem  souhlasí. 

3)  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  jsou: 

  Příloha  č.  2   Jednotkové  ceny    dodatek  1 

  Příloha  č.  3   Seznam  míst  a zařízení    dodatek  1 

  Příloha  č.  4   Seznam  měřidel  pro  odečty    dodatek  1 

  Příloha  č.  5   soupis tlakových  nádob    dodatek  1 

4)  Tento  Dodatek je  vyhotoven  ve  2  (slovy:  dvou)  vyhotoveních,  z  nichž  každý  má  platnost  originálu.  Každá  Smluvní 

strana  obdrží  po jednom  z  nich. 

5)  Tento  Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu poslední  ze smluvních  stran  a účinnosti  jeho  uveřejněním  v  registru 

smluv  v  souladu se zákonem  č.  340/2016  Sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování 

http://www.czso.cz


těchto  smluv  a o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv)  v  platném  znění,  nejdříve  však  1. 4. 2019.  Uveřejnění 

zajistí  Objednatel 

V  Brně  dne  V  Brně  dne 

za  objednatele  za  poskytovatele 

Ing.  Zdeněk  Čížek  František  Vlaha 

ředitel  předseda  představenstva 


