
Strana 1 z 2 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 1746  

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 24. 1. 2019 
mezi těmito účastníky: 

 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.  
se sídlem: Žarošická 13, 628 00 Brno 
IČ: 00176150 
DIČ: CZ00176150 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21999 
zastoupený: Ing. Petrem Valentou, Ph.D. 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Masarykova univerzita 
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., nemá 
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku  
zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Barnatem, Ph.D.,  
 pověřeným výkonem funkce děkana Fakulty informatiky, Botanická 68a, 

602 00 Brno 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 
 

I. Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 
 
Text článku III. Cena a platební podmínky odstavce 1 se ruší a nahrazuje textem následujícího 
znění: 

1. Celková cena za plnění předmětu smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 550.700,- (slovy: 
pětsetpadesáttisícsedmset) Kč bez DPH.  

 
Text článku III. Cena a platební podmínky odstavce 3 se ruší a nahrazuje textem následujícího 
znění: 

3. Cena bude uhrazena objednatelem ve čtyřech splátkách na základě daňového dokladu – 
faktury vystaveného poskytovatelem.  
První daňový doklad – faktura na částku 90.000,- Kč byl vystavený k datu 31. 1. 2019, druhý 
na částku 136.000,- Kč byl vystavený k datu 1. 4. 2019, třetí na částku 136.000,- Kč byl 
vystavený k datu 3. 6. 2019 a poslední na částku 188.700,- bude vystavený k datu 2. 9. 
2019. Splatnost daňových dokladů je 30 (třicet) dnů od data jejich vystavení. Datum 
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vystavení daňového dokladu – faktury je současně datem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou. Platnosti a účinnosti 
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po řádném uvážení, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

 
 
V Brně dne 24. 6. 2019 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
Ing. Petr Valenta 
za objednatele 

V Brně dne 26. 6. 2019 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. 
za poskytovatele 

 


