
 
 

 

Dodatek č. 8 

ke Smlouvě o zhotovení díla a o poskytnutí servisu ze dne 8. 10. 2013 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2015, dodatku č. 2 ze dne 9. 9. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 28. 5. 2018, 

dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2019, dodatku č. 5 ze dne 11. 2. 2020, dodatku č. 6 ze dne 24. 6. 2020 a dodatku č. 7 
ze dne 18. 12. 2020 uzavřené podle ust. § 536 a násl. a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“) 

 

 
Objednatel: 
Masarykova univerzita 
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
zastoupena: Bc. Kamilem Kulíškem ředitelem Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na adrese Vinařská 5, 
603 00 Brno 
ve věcech provozně-technických jednají: xxx 
IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224 
bankovní spojení: xxx 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku (zřízena ze zákona). 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
Dodavatel: 
ApS Brno s. r. o. 
se sídlem Božetěchova 2, 612 66 Brno 
zastoupena: Ing. Radomírem Kurečkou, jednatelem společnosti 
IČ: 00543535 DIČ: CZ00543535 
bankovní spojení: xxx 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35 
(dále jen „Dodavatel“, Objednatel společně s Poskytovatelem dále také jen „Smluvní strany“) 
 
S ohledem na požadované rozšíření verze ISKAM 4 o nový modul „Rezervace praček/sportovišť“ se Smluvní strany 
dohodly na uzavření Dodatku č. 8 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o zhotovení díla a o poskytování servisu ze 
dne 8. 10. 2013 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva v následujícím rozsahu: 
 

I.  
Předmět změny 

 
1. Do čl. 1. Předmět Smlouvy (plnění) bod 1.1- se doplňuje následující ustanovení: 

„Verze ISKAM 4 se rozšiřuje v tomto rozsahu: 
- modul „Rezervace praček/sportovišť. 

2. Implementace modulu v prostředí Objednatele proběhne nejpozději do 1. 8. 2021. 
 



 
II.  

Cena a Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje Dodavateli uhradit za provedené změny ISKAM 4 uvedené v čl. I. odst. 1. tohoto 
Dodatku 20.000,- Kč bez DPH. 

2. Cena servisních služeb poskytovaných Dodavatelem formou měsíční paušální platby se zvyšuje o 320,- Kč 
bez DPH/měsíc počínaje dnem 1. 8. 2021. 

3. Cena dle odst. 1 tohoto článku Dodatku se hradí na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
Dodavatelem ke ni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a 
převzetí plnění dle čl. I. odst. 1 Dodatku. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 15 dní od jejího doručení Objednateli.  
5. Faktura musí mít: 

a) náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů; 

b) náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 

c) uvedení informace o lhůtě splatnosti, 
d) uvedení údajů bankovního spojení Dodavatele. 

 
III.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
3. Účinnosti Dodatek nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí s uveřejněním 

tohoto Dodatku v Registru smluv, který je zřízen na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodatek uveřejní Objednatel. Dodavatel bez zbytečného odkladu uveřejnění zkontroluje a Objednatele 
upozorní na případné nedostatky uveřejnění, jinak Objednatel neodpovídá Dodavateli za jakékoliv škody ve 
spojitosti s neuveřejněním tohoto Dodatku. 

4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
5. Dodatek č. 8 se stává nedílnou součástí Smlouvy. 

 
V Brně dne ………..      V ……………. dne …………………. 
 
 
………………………………………..      ……………………………………... 
za Objednatele      za Dodavatele 
Bc. Kamil Kulíšek      Ing. Radomír Kurečka, 
ředitel        jednatel 


