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D o d a t e k č. 1  

k 

S e r v i s n í  s m l o u v ě 

 
evidované u Objednatele pod č.j.  MÚA-1170/2019 
evidované u Zhotovitele pod č.j. 1570/19 
 
Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

 
Objednatel:    Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
 Zastoupený:  PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem 
 Se sídlem:  Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00 

IČ:   67985921 
DIČ:    

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 
 Číslo účtu:  7654270028 / 5500 
 
 Ve věcech projektových  
 je oprávněn jednat:  Ing. Dana Pavelková, vedoucí THS, hlavní účetní 

 Ve věcech smluvních  
 je oprávněn jednat: PhDr. Luboš Velek, Ph.D. 

Číslo smlouvy:   
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Poskytovatel:   MÚZO Praha s.r.o. 

  
 Zastoupený:  Ing. Martin Novotný a Ing. Petr Zaoral, jednatelé 
 Se sídlem:  Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00 

 IČ:   49622897 

 DIČ:   CZ49622897 
Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646 
Bankovní spojení:  ČSOB Praha 1 
Číslo účtu:  482804123/0300 
 
Ve věcech technických je  
oprávněn jednat: Jan Maršík 
 
Ve věcech smluvních 

 je oprávněn jednat: Ing. Petr Zaoral 
Číslo smlouvy:   

(dále jen „Poskytovatel“) 
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Článek 1 Dodatku č. 1 
 

1.1. Do článku 4 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 4.7, který zní: 

 
4.7 Maximální roční rozsah ad-hoc služeb je stanoven ve výši 40 000,- Kč. Nevyčerpaný rozsah ad-
ho služeb v jednom roce se převádí do dalšího roku. 
 

 

Článek 2 Dodatku č. 1 
 

2.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeden exemplář. 

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá tento 
Dodatek č. 1 dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel a zhotovitele o této skutečnosti 
neprodleně informuje. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, uzavřely jej na základě své 
svobodné a vážné vůle a že nebyl učiněn v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě 
této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

Za Objednatele:       Za Poskytovatele: 

 

 

 

 
 
 .........................................................                    ........................................................ 
 PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel                Ing. Martin Novotný, jednatel 

          

 

 

                     ........................................................ 

                 Ing. Petr Zaoral, jednatel 
 


