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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1190011 ze dne 6. 5. 2019 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 
         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Řehák – SPELEO s. r. o. 
Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany 
IČO: 042 03 216 
DIČ: CZ04203216 
 
Doručovací adresa: 
 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Pešinova 2008/8 

500 08 Hradec Králové 
 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

  
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku IX., XI. a XIII. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1190011 ze dne 
6. 5. 2019 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – havarijní oprava propadlé splaškové ležaté kanalizace 

v objektu SZ“ 
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III. 
Zhotovení díla, předání a převzetí díla (článek IX. smlouvy): 

Smluvní strany se dohodly na následující změně: 
 
9.12. Původní SOD bude nahrazeno textem: „9.12 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace, po předchozí 

dohodě a písemné výzvě od objednatele, pořizovat fotodokumentaci průběhu díla, kterou předá objednateli 
při předání díla. 

 

Práva a povinnosti zhotovitele (článek XI. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na následující změně: 
 
11.15. Původní SOD bude zrušen bez náhrady. 

 

Smluvní pokuty (článek XIII. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na následující změně: 
 
13. 5. Původní SOD bude zrušen v plném rozsahu a bez náhrady.   
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, 
rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným 
zákonem uveřejnit objednatel 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  
 

4.4.  Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 

v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1190011 ze dne 6. 5. 2019 č. j.: NPÚ-430/35183/2019 zůstávají beze 
změny. 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 16. 7. 2019             V Českých Budějovicích dne 16. 7. 2019 
 
  
 
        ……………………………………                                             ……………………………………  

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.          XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

            ředitel                            jednatel   

http://www.npu.cz/

