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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 902-16-0575

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely dne
9. 12. 2016 tyto smluvní strany:

Objednatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 27-7491250267/0100

Zastoupený: JUDr. Roman Heinz, Ph.D., ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele

telefon: 541 651 261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba ve
věcech technických: Vladimír Bradáč, oddělení hospodářské správy odboru kancelář

ředitele
telefon:
mobil:
e-mail: bradac.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SAUTER Automation, spol. s r.o.

Sídlo: Bohnická 5/28, 181 00 Praha

IČO: 15887863

DIČ: CZ15887863

Zapsaný: V OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1346

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, 149163/0300

Zastoupený: jednatelem

, prokuristou

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

telefon:
e-mail:

Kontaktní osoba ve
věcech technických:

telefon:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
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1. Předmět: 

1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy č. 902-16-0575 následovně: 
Odstavec 1.1. smlouvy se doplňuje o budovu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 3 a příloha č. 1 a č. 2 tohoto dodatku nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy. 
 
Nově tedy bude odst. 1.1. smlouvy znít následovně: „Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v komplexní technické 
péči o technická zařízení měření a regulace budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 1 a 3, uvedená v příloze č. 1 a č. 2 dodatku. (dále jen „zařízení“).“ 

2. Cena: 

2.1. Smluvní stany dále nahrazují čl. 5 odst. 5.1. a 5.2. následovně: 

5. 1. Cena díla za provedení preventivních technických kontrol a periodických servisních prací 
dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 a č. 2 dodatku je nově stanovena dohodou 
smluvních stran následovně: 

 Celková cena za rok bez DPH  181 725 Kč 
 DPH 21%    38 162,25 Kč 
 Cena za rok včetně DPH  219 887,25 Kč 

Rozpis ceny v členění podle jednotlivých prací je uveden v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.  

5. 2. Cena za technické kontroly, neperiodické servisní práce a opravy prováděné mimo 
harmonogram uvedený v příloze č. 1 a č. 2 bude tvořena z: 

5.2.1.  Částky vypočtené na základě zúčtovací hodinové sazby, která se pro běžnou 
provozní dobu zhotovitele sjednává ve výši 800,- Kč/hod bez DPH (dále jen 
„základní ZHS“); zúčtovací hodinová sazba mimo běžnou provozní dobu 
zhotovitele se navyšuje o příplatek, a to ve výši 25 % základní ZHS za práce v čase 
od 16:00 hod. do 6:00 hod. a ve výši 50 % základní ZHS za práce ve dnech 
pracovního klidu, volna nebo státního svátku; a dále  

5.2.2. Částky představující náklady na dopravu, které byly stanoveny dohodou 
smluvních stran na 170 Kč bez DPH za výjezd. 

3. Ustanovení společná a závěrečná 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.2. Tento dodatek podléhá uveřejnění 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 návrh 
na uveřejnění v registru smluv podá objednatel. 

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

3.3.1. Příloha č. 1 - Specifikace servisních výkonů MaR Žerotínovo náměstí 1 

3.3.2. Příloha č. 2 - Specifikace servisních výkonů MaR Žerotínovo náměstí 3 
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3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

3.5. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že
byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným
pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:

V Brně dne 16.08.2019

…………………………………………….
Jihomoravský kraj

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
ředitel

Zhotovitel:

V Brně dne 07.08.2019

…………………………………………….
SAUTER Automation, spol. s r.o.

jednatel

…………………………………………….
SAUTE spol. s r.o.

prokurista


