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                                                                                      Č. sml.: 21-01-09 
 

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

uzavřené dne 6. 4. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. a 2358 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorský zákon“) 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
se sídlem:   Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 
IČ:     44992785/22 
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č.ú.:  16622621/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek  
 
a 
 
Zhotovitel:   P.P.Architects s.r.o. 
se sídlem:   Slovinská 29, 612 00 Brno 
IČ:    276 89 778  
DIČ:   CZ27689778 
jehož jménem jedná: Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech and Slovak Republic a.s.  
Č.ú.:    512288888/2700 
 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:   
 

A. 
Platební podmínky  

Obě smluvní strany se dohodly, že se stávající text čl. V odst. 1 ruší a nově zní takto: 
 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur. Každou fakturu 

vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí části 
díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
B.  

Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy 
 

(1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny. 
(2) Tento dodatek je uzavřen elektronicky prostřednictvím zaručených elektronických 

podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 
(3) Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni 
dodatek této smlouvu podepsat a k platnosti dodatku této smlouvy není třeba podpisu 
jiné osoby. 
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(4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se na celém obsahu dodatku smlouvy 
shodly, dodatek smlouvy uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném 
projednání dle své pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku smlouvy rozumí, souhlasí 
s ním a jsou jeho obsahem vázané. 
 
 

Doložka 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

 
Tento dodatek smlouvy byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-

Tuřany z 97/VIII. schůze konané dne 30. 5. 2022. 
 
V Brně dne: V Brně dne: 
 
 
Za Objednatele:                                Za Zhotovitele:   
 
 
 
 
Radomír Vondra Ing. arch. Pavel Pekár 
      starosta            jednatel  


