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číslo smlouvy objednatele: 16000517 
číslo smlouvy zhotovitele:  2016 394 

 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: Brněnské komunikace a.s. 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice 
IČ: 60733098 
DIČ: CZ60733098 
bankovní spojení: 

účet č.: 
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479 
zastoupen 
ve věcech technických 

    

číslo smlouvy objednatele: 16000517 
 

 
a 
 
Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o. 

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 
IČ: 25564901 
DIČ: CZ 25564901 
bankovní spojení: 

účet č.: 
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
zastoupen Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem 
       Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem 

číslo smlouvy zhotovitele: 2016 394 
 
 

II.  
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2017: 
 
V článku III. Termín plnění se původní text:  
„Celková lhůta pro zpracování: do 7 měsíců od předání podkladů ze strany zadavatele“ 
mění nově na: 
„Celková lhůta pro zpracování: do 4 měsíců od předání podkladů ze strany zadavatele“. 
 
Dále v článku VI. Předání a převzetí díla se nově doplňuje bod: 
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3) Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 7 paré a 1 x v digitální podobě na digitálním 
nosiči v uzavřeném i otevřeném formátu. 
 
 

                                  III. 
Ostatní ujednání 

 
(1) Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Po dvou stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran. 
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 smlouvy podléhá zveřejnění podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem 
a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.    

 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne 11.4.2017 V Brně dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................. ................................................................... 
Ing. Jan Ossendorf 
jednatel

  
 
 

................................................................... 
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. 
jednatel 

 




