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(2) 
Dodatek č.1 příkazní smlouvy 

k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka 
při realizaci stavební akce na SZ Konopiště- ohrazení býv. hradního příkopu 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 
občanského zákoníku v platném znění. 

Smluvní strany 

Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01Praha1 - Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 200002-6003901110710, 
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 
správce objektu: Mgr. Jana Sedláčková, kastelánka SZ Konopiště 

    

JJoručovacíadresa: 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, 

(dále jen „příkazce") 

a 

Jméno (název): Ing. Miroslav Běhoun 
Adresa sídla příkazníka: Žižkova č.p.276, 262 23 Jince 
IČ: 16939646 
DIČ: CZ5508050196 
evidován v živnostenském rejstříku podle §71 odst.2 Živnostenského zákona u MÚ v Příbrami 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Příbram 
číslo účtu: 1019694/0300 

  

(dále jen „zhotovitel" či „příkazník") 

Čl. I. 
Předmět dodatku č.1 

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby pro výkon všech nezbytných a obvyklých 
inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka) pro příkazce, pro stavební akci „SZ 
Konopiště - ohrazení býv. hradního příkopu" v areálu národní kulturní památky státní zámek 
Konopiště v souvislosti s prodloužením její realizace. K prodloužení doby realizace stavební akce 
dochází z důvodu nedostatku disponibilních prostředků na straně Objednatele pro dokončení díla 
v termínu definovaném smlouvou se Zhotovitelem. 

Objednatel přerušil provádění díla od 19. 8. 2019 do 21. 10. 2019 (9 týdnů) z důvodu vyčerpání 
disponibilních prostředků. Po zajištění nových disponibilních prostředků v rozpočtu NPÚ-ÚPS 
Praha, dne 21. 10. 2019 Objednatel vyzval Zhotovitele k pokračování provádění díla. Zhotovitel 
přislíbil pokračování stavby po podpisu Dodatku č. 3. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu 
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období spojenému s nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění díla lze předpokládat, 
že bude provádění díla opět přerušeno po dobu od konce 11/2019 do poloviny 03/2020 (cca na 3,5 
měsíce), proto musí dojít k adekvátnímu posunu termínů pro dokončení díla i pro kolaudaci 
stavby, případně souhlasu SÚ s provedenou stavbou. 
Předpokládané období pro realizaci zakázky bylo prodlouženo v Dodatku č.3 NPU-UPS 
Praha/2004Hll 70020 3/2019 se Zhotovitelem stavby do 30. 4. 2020 a do 29. 5. 2020 bude 
stavební akce zkolaudována. 
Dodatkem č. 1 se mění se v čl. III. odst. 3.2 Příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS 
Praha/2004Hl 170014/277/2017, dále jen PS. Ostatní ujednání PS zůstávají v platnosti. 

Čl. II. 
Termín plnění 

Mění se v čl.III. odst. 3.2 PS. 

3 .2 Ukončení výkonu činnosti TDS ........ ..... . ...... ......... do 30.6. 2020 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana 
obdržela po 1 vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho 
textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je povinen v souladu 
s citovaným zákonem uveřejnit Objednatel. 
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na 
webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne: 27. 11. 2019 V Jincích dne 28. 11. 2019 
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