
D O D A T E K  Č .  1   
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 
Tel.: xxx, fax: xxx 
E-mail: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 
 

ACARE, s.r.o. 
Hilleho 5, 602 00 Brno 
IČO 49974386, DIČ CZ49974386 
podnikatel zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13860 
bankovní spojení: xxx 
Tel.: xxx, fax: xxx 
E-mail: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Zdeňkem Pěnčíkem, jednatelem společnosti 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 24. 5. 2018 smlouvu o dílo.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 

IV. 
Místa a termín plnění díla 

Z provozních důvodů na straně objednatele se upravují termíny plnění díla. Původní text článku IV., 
odstavce (2) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a. zahájení provádění díla    od 16. 7. 2018 
b. řádné dokončení prací v aule   do 31. 8. 2018 
c. zahájení demontáže stávající VZT jednotky od 17. 9. 2018 
d. řádné dokončení a předání díla   do 30. 9. 2018 

(bez vad a nedodělků bránících v užívání) 
e. odstranění veškerých vad a nedodělků  do 15. 10. 2018 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XII. se doplňuje o nové odstavce (13) – (15) které zní: 
(13) Tento dodatek č. 1 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. 

(14) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
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(15) Na tento dodatek č. 1 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se dohodly, že na objednatele přechází povinnost zveřejnit tento dodatek č. 1 smlouvy v registru 
smluv. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 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. 

 
 
 
 
 
 V Brně dne 22. 8. 2018 V Brně dne 27. 8. 2018 
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
 
 


