
 
 

 
Č. j. SPH 2270/2019 

 
 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1612/2019 ze dne 11. 7. 2019  

 
 

Smluvní strany: 
 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

právní forma: příspěvková organizace 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Mgr. Radana Hamsíková ak. mal. a rest. 
sídlem: Slavíčkova 151/15, 160 00 Praha 6 
povol. MK ČR: 6231/91 ze dne 21. 3. 1991 

IČO: 18659764 
DIČ:  

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento dodatek 
č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), pod č. j. SPH 2270/2019, ke Smlouvě o dílo, č. j. SPH 1612/2019 
ze dne 11. 7. 2019 (dále jen „smlouva“). 
 

 
 
 
 



Článek I. 
Dodací lhůta 

 
1. Smluvní strany ze zdravotních důvodů na straně zhotovitele a po vzájemné dohodě, shodli 
na změně ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy, „Dodací lhůta a sankce“, a to tak, že, prodlužují 
o jeden měsíc termín dokončení díla (tj. provedení restaurování) do 31. 10. 2019, včetně 
předání závěrečné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení, písemně stvrzené oběma 
smluvními stranami. 
 
 

Článek II.  
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 
 
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 1612/2019 ze dne 11. 7. 
2019. 
 
 
 
 
V Praze dne V Praze dne 
 

 
 

 
 
_____________________________ ___________________________ 
 Mgr. Radana Hamsíková  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

ak. mal. a rest.       ředitel 
                  zhotovitel   Správa Pražského hradu 
  objednatel 
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