
DODATEK Č. l KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen ,,dodateř') mezi smluvními stranami

Vinařský fond
se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 712 33 717, DIČ: CZ71233717
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Ing. Jaroslavem Machovcem, ředitelem

(dále jen ,,Fonď')

a

attri s.r.o.
se sídlem Suchohrdly u Miroslavy č.p. 21 l, PSČ 671 72
IČO: 276 86 744, DIČ: CZ27686744
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená PhDr. Martinem Chladem, jednatelem

(dále jen ,, Poskytovatel")
společně dále jen .,Smluvní strany "

I.
Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany dne 6. l. 2020 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, na jejímž základě se
Poskytovatel zavázal poskytovat Fondu služby spočívající v přípravě, koordinaci a zajištění
průběhu mezinárodní soutěže vín ,,Concours Mondial dc Bruxelles" za podmínek uvedených ve
Smlouvě o poskytování služeb.

2. S ohledem na nutnost změny termínu konání mezinárodní soutěže vín ,,Concours Mondial dc
Bruxelles" vyvolanou vládními opatřeními přijatými v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR
a v zahraničí v období od měsíce března 2020 dosud Smluvní strany sjednávají níže uvedené změny
Smlouvy o poskytování služeb za účelem zajištění pořádání uvedené soutěže vín a podpory jejího
koordinovaného průběhu v termínu nově stanoveném jejím pořadatelem.

JI.
Předmět dodatku

]. Smluvní strany se podle článku IX. odst. 4. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na následujících
změnách níže uvedených článků a ustanovení Smlouvy o poskytování služeb:
a. Dosavadní znění článku III. odst. l. Smlouvy o poskytováni služeb se ruší a nahrazuje tímto

novým zněním:



,,Poskytovatel se zavazuje při své činnosti dbát pokynů Fondu a postupovat s náležitou
odbornou péčí. Poskytovatel je povinen reagovat na požadavky a pokyny Fondu dle této
Smlouvy v přiměřené době. Vefázi tzv. horlých příprav a vefázi samotného konánímezinárodní
soutěže, tj. v období od 26.8. 2020 do jejího o/íciálního ukončeni dne 7. 9.2020je PosAytovatel
povinen na tyto požadavky a pokyny Fondu reagovat bezodkladně."

b. Dosavadní znění článku IV. odst. 2. Smlouvy o poskytování služeb se ruší a nahrazuje tímto
novým zněním:

,,Celková odměna plnění dle této Smlouvy nepřekroči' částku 820 000,- KČ bez DPH. lj. 992
200,- KČ včetně DPH."

c. Dosavadní znění článku IX. odst. 3. Smlouvy o poskytováni služeb se ruší a nahrazuje tímto
novým zněním:
,,Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 9. 2020."

Ill.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem nedotčená zůstávají
nezměněna.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv podle 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.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což ztvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po
jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku, že tento dodatek byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují pod tento dodatek své podpisy.
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