
MASARYKOVA 

UNIVERZITA 

DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNI OSTRAHY OBJEKTŮ 

A MAJETKU MU 

1) Objednatel

Název:
Sidlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktni osoby:

(dále jen 11objednatel") 

2) Poskytovatel

Obchodni firma:
Sidlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zápis v obchodnim rejstříku:
Bankovni spojen[:
IBAN:
Korespondenční adresa:
Kontaktni osoby:

Smluvní strany 

Masarykova univerzita 
žerotinovo nám. 617/9, 60177 Brno 
0021 6224 
CZ00216224 
Ing. Emilii Zichovou, kvestorkou (pověřenou výkonem funkce) 
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX, 
e-maíl: XXXXXXXXXXXXXXX

FORCORP GROUP spol. s r.o. 
Hamerská 812/17a, Holice, 779 00 Olomouc 
27841031 
CZ27841031 
Mgr. Irenou Jelínkovou 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43244 
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen 11poskytovatel0 ; poskytovatel společně s objednatelem také jen „smluvní strany") 

1) Objednatel a poskytovatel se níže uvedeného dne, měsfce a roku dohodli na uzavřeni dodatku (dále jen
11dodatek") ke smlouvě o zajištění ostrahy objektů a majetku MU ze dne 8. 8. 2012, jejímž předmětem
byl výkon strážni služby v objektech MU v souladu se Strážnim řádem (dále jen „smlouva").

2) V souladu s čl. Ill. smlouvy byla smlouva uzavřena na dobu 4 let od data účinnosti smlouvy, přičemž
v čl. Xl. smlouvy byla stanovena účinnost smlouvy od 1. října 2012.

3) V průběhu přípravy zadávacích podmínek k veřejné zakázce na zajištění ostrahy objektů MU na
Komenského nám. a Žerotínově nám. na dalšl obdob[ provedl objednatel komplexní zhodnoceni situace
smluvního vztahu s poskytovatelem. Objednatel detailně zkoumal, zda a popř. jakým způsobem je
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vhodné či nutné zadávacl podmínky k nové veřejné zakázce změnit či přizpůsobit tak, aby byly pro dalši 
obdob[ služby ostrahy poskytovány plně dle představ a potřeb objednatele.

4) I přesto, že objednatel se snažil provést všechny kroky tak, aby byla zachována kontinuita poskytování
služeb ostrahy, došlo v průběhu prováděného zhodnoceni ke zpoždění. Pro objednatele je stěžejní
zabezpečit nepřerušené poskytováni služeb ostrahy a zamezit tak možným škodám. V důsledku výše
uvedeného dospěly smluvnl strany k závěru, že je nutné prodloužit účinnost smlouvy tak, aby mohl
objednatel připravit a uskutečnit výběrové řízeni na nového poskytovatele služeb ostrahy objektů MU.

5) V návaznosti na výše uvedené se smluvni strany dohodly na prodlouženi účinnosti smlouvy, a to na
dobu nezbytně nutnou pro řádné provedeni výběrového řízeni na nového poskytovatele služeb ostrahy,
tzn. do 30. 11. 2016.

6) Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

7) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve
čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvnl strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne .1..�.l:1.,.?:.;?.16 
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Ing. Emllle Zichová, 

kvestorka (pověřená výkonem funkce), 
za objednatele 
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V Brně dne 16.9.2016

jméno Ing. Irena Jelínková 

funkce jednatelka společnosti, 
za poskytovatele 
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