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http://cukrarstvimartinak.cz/dortyDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb a 

poradenství 

Uzavřené dne 28.7.2016 mezi stranami:  

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, IČ 051 28 820 

se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

zast. Doc. Ing. Arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

(dále jen „Odběratel“) 

 

a 

 

Ing. Petrou Závěrkovou, IČ 045 91 798 

FTA Consulting 

se sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

1. Změna odměňování 

Smluvní strany se tímto dodatkem k výše uvedené smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly, že 

s účinností od 01.12.2016 se mění článek 3, bod 3.1 Smlouvy tak, že nyní zní takto: 

3.1 Za poskytování Služeb týkajících se: 

- vedení účetnictví bude Dodavatel účtovat Odběrateli smluvní odměnu v jednotné měsíční 

sazbě 5.000,- Kč.  

- mzdové agendy bude Dodavatel účtovat Odběrateli smluvní odměnu v jednotné měsíční 

sazbě 7.750,- Kč. 

- Služby neuvedené v předchozích odstavcích budou účtovány na základě ústní dohody 

smluvních stran nebo písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

2. Účinnost dodatku a další ujednání 

2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

2.2 Veškerá další ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají platná a účinná 

v původním znění. 

2.3 Jestliže některá ustanovení tohoto dodatku jsou nebo se stanou neúčinnými nebo neplatnými, 

nebo jestliže v této dohodě existuje nebo vznikne mezera, není tím dotčena platnost ostatních 

ujednání. Neúčinné nebo chybějící ustanovení bude nahrazeno účinným ujednáním, jež se bude 

co nejvíce blížit sledovanému účelu. 

2.4 Tento dodatek ke Smlouvě se řídí právními předpisy České republiky. 

2.5 Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
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V Brně dne 30.11.2016 

 

             Odběratel               Dodavatel  

 

 

…………………………………..      ………………………………… 

Za Kancelář architekta města Brna     Ing. Petra Závěrková 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček 
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