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Dodatek č. 1 
k Rámcové smlouvě o spolupráci 

uzavřené dne 8. 3. 2017, číslo smlouvy: 019463/2017/00 
 

Smluvní strany: 

 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta informačních technologií (dále jen „FIT VUT“) 
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno 
IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do 
obchodního rejstříku 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
zastoupená: prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, děkanem FIT VUT 

(dále jen „Fakulta“) 

 
a 
 
Edhouse s.r.o. 
se sídlem: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 
IČO: 27690083, DIČ: CZ27690083 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52306 
bankovní spojení: XXX 
zastoupená: Mgr. Pavlem Stržínkem  

(dále jen „Partner“) 

 
 

UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI: 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany spolu dne 8. 3. 2017 uzavřely Rámcovou smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“) 
na dobu určitou jednoho roku. 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou níže uvedené změny Smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění na dobu neurčitou. Článek V. odst. 1 Smlouvy nově 
zní: 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento Dodatek 
č. 1, stejně jako na Smlouvu, vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Fakulta. 
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2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
Dodatku č. 1 a Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 ani ve Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

Za Fakultu:        Za Partnera: 
 
V Brně dne        Ve Zlíně dne  
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík     Mgr. Pavel Stržínek  
děkan FIT VUT        jednatel 

 

 


