
Dodatek č. s 
ke Smlouvě o poskytování tech nicko- organizačních služeb v oblasti požární ochrany a v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo 9/2013 

uzavřený podle§ 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

1. Poskytovatel: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

2. Objednatel: 

Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 

Kontaktní osoba: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Josef Železný, Bezručova 454, 664 61 Rajhrad 
7S607077 
CZ6903103856 
4239342 I 0300 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
Královopolská 147 
612 64 Brno 
Ing. Ilona Mullerová, DrSc., ředitelka ústavu 
68081731 
CZ68081731 

 

li. PAEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1.1 Tímto dodatkem se Smlouva o poskytování technicko - organizačních služeb v oblasti požární 
ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo 9/2013 uzavřená dne 10. 9. 
2013 prodlužuje o další 1 rok, tj. na dobu určitou 

od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. 

1.2 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny s tím, že se poskytovatel zavazuje, že bude 
veškerou činnost provádět, a dokumentaci související s předmětem smlouvy udržovat, 
v souladu aktuálním právním stavem daným příslušnými zákony. 

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom z nich. 

2.3 Smluvní strany si dodatek ke smlouvě přečetly a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich 
svobodnou a vážnou vůli. 

V Brně dne ./l..l./Í! / f 

za objednatele 

Ing. Ilona Mullerová, DrSc. 
ředitelka 

USTAV PAISTflO.JOVÉTECHNlKY 
Av CR, v.v.i. 

Královopolska 147, 612 64 Bmo 
-1· 

Josef Železný 

Strana I (celkem J) 



Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o poskytování technicko - organizačních služeb v oblasti požární ochrany a v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo 9/2013 

uzavřený podle§ 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

1. Poskytovatel: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

2. Objednatel: 

Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 

Kontaktní osoba: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Josef Železný, Bezručova 454, 664 61 Rajhrad 
75607077 
CZ6903103856 
4239342 I 0300 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
Královopolská 147 
612 64 Brno 
Ing. Ilona Mullerová, DrSc., ředitelka ústavu 
68081731 
CZ68081731 

 

li. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1.1 Tímto dodatkem se Smlouva o poskytování technícko - organizačních služeb v oblasti požární 
ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo 9/2013 uzavřená dne 10. 9. 
2013 prodlužuje o další 1 rok, tj. na dobu určitou 

od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020. 

1.2 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny s tím, že se poskytovatel zavazuje, že bude 
veškerou činnost provádět, a dokumentaci související s předmětem smlouvy udržovat, 
v souladu aktuálním právním stavem daným příslušnými zákony. 

Ilf. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom z nich. 

2.3 Smluvní strany si dodatek ke smlouvě přečetly a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich 
svobodnou a vážnou vůli. 

v /!. /#/~ 
V Brne dne .„.„ .. „ .. „„„„.„.„ •. 

 
. .................. „ ..... .....•. „ 

za objednatele 

Ing. Ilona Mullerová, DrSc. 
ředitelka 

ÚSTAV PAfSTRO,fOV~ TECHNIK\ 
AV Ch, v.v.i. 

Kralovopolská 147, 612 64 Bmo 
-1· 

Josef Železný 

Strana I (celkem I) 



DODATEK č. 7 ke Smlouvě o poskytování technicko - organizačních služeb v oblasti 
požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo 9/2013 

uzavřené podle§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 v platném znění. 

I . Poskytovatel: 

I. SML UVNÍ STRANY 

Josef Železný 
Sídlo: 
IČ : 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Bezručova 454, 664 61 Raj hrad 
756 07 077 
CZ6903103 856 
42 393 42/0300 

2. Objednatel: 
Sídlo: 

Ústav přístroj ové techniky AV Čll, v. v. i. 
Královopolská 147, 6 12 64 Brno 

Zastoupen: 
IČ: 

Ing. Ilona MUiierová, DrSc., řed i telka ústavu 
680 81 731 

DIČ: CZ68081 73 l 

se vzájemně dohodly na 7.měně dle výše uvedené :smlouvy bodu V. CENA PLNĚNÍ z důvodu, že 
poskytovatel je registrovaným plátcem DPH. 

Za služby poskytovatele dle této smlouvy (odstavec Ill. l-12PO a Ill. l - 16BOZP) se objednatel 
zavazuje uhradit poskytovateli částku 5.500,-Kč měsíčně, která zahrnuje úhradu všech služeb a prací 
poskytovatele ve smlouvě uvedených. Dai'í z přidané hodnoty činí pří sazbě DPH 21 % l.155,- Kč 
měsíčně a bude připočtena ke sjednané ceně plnění. 

Tento Dodatek č. 7 obsahuje jeden ( I) I ist a je sepsán ve dvou vyhotoveních. z nichž každé má 
platnost originálu. 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Rajhradě dne: 24. 02. 2020 

Josef Ž
Ď1211yv obolll l).?žAmí ochrany a lle2 

Bezručova 454, 664 61 Rajhrad 
TelJ&«1aU: 603 844 954. j.zelelJIY@lisca6.cz 

IČ : 756 07 077 

poskytovatel (razítko a podpis) 

Josef Železný 
Bezručova 454 
664 61 Rajhrad 

V Brně dne: 24. 02. 2020 

ÚSTAV PAlBTROJCV. TECHNtl<Y 
AV CR, v.v.i. 

Klttwo~Polská ~~7, 612 64 Brno 

/' 

„  
objednatel (razítko a podpis) 

Ing. flona MUilerová, DrSc. 
ředitelka 

Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
Královopolská 147, 612 64 Brno 

Strano. I (celkem 1) 




