
D O D A T E K  Č .  2   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
právnická osoba (veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.) nezapisovaná do veřejného 
rejstříku. 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupen: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem 

JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 

 
Reinto s.r.o. 
Marešova 305/14, Veveří, 602 00 Brno 
IČO 29366194, DIČ CZ29366194 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, C 75691, vedená u Krajského soudu v Brně 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Pavel Mikulenka, jednatel 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 4. 2017 smlouvu o dílo ve znění 
dodatku č, 1 ze dne 14. 7. 2017.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

Z provozních důvodů na straně objednatele (nesplnění součinnosti dle čl. IV. odst. (3) původní 
smlouvy) se posouvají následující termíny plnění díla. Původní text článku IV., odstavce (2) se ruší a 
nahrazuje se novým textem, který zní:  

(5)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách a termínech stanovených v příloze č. 2A 
tohoto dodatku č. 2. 

XVII.  
Závěrečná ujednání 

Původní text článku XVII. se doplňuje o nové odstavce (17) – (19), které zní: 
(17) Tento dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(18) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(19) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 2 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
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že tento dodatek č. 2 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
  
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 2A – Termíny plnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Brně dne 4. 9. 2017 V Brně dne 12.9. 2017 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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