
DODATEK SMLOUVY O DÍLO 

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.  

 

zastoupený doc. Sergeyem Slobodyanem, Ph.D., ředitelem 

sídlo: Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí 

IČ: 67985998 

DIČ: CZ67985998 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

a 

SC&C, spol. s r.o. 

zastoupený RNDR. Rianou Řehákovou, jednatelkou a Mgr. Janou Hamanovou, jednatelkou 

sídlo: Americká 21, 120 00 Praha 2 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10104 

IČ: 45280541 

DIČ: CZ45280541 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Z důvodu organizačních prodlev na straně hlavního koordinátora projektu zapříčiněných zejména 

přistoupením nových členských zemí do projektu za účelem zvýšení jeho kvality, byl Objednatel nucen 

odložit sběr dat, který je předmětem Smlouvy o dílo s názvem „Sběr dat dodatečného písemného dotazníku 

projektu SHARE CZ+ v roce 2019“ (v rámci projektu SHARE-CZ+, reg. číslo: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001740), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20. 3. 2019 (dále 

jen „Smlouva“) z původního termínu jaro 2019 na termín podzim 2019. Proto se Objednatel a Zhotovitel 

dohodli na následujících změnách Smlouvy: 

1. Článek II. Časový harmonogram předmětu Smlouvy a termín odevzdání díla, odst. 2 Smlouvy se mění 

takto: 

Výstupy průzkumu, tedy kompletně vyplněné Národní písemné dotazníky a datový soubor v SPSS 

formátu, předloží zhotovitel nejpozději do 30. 6. 2020 kontaktní osobě objednatele. 

2. Článek IV. Předání a převzetí díla odst. 1 Smlouvy se mění takto: 

Předání díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, který tvoří 

jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku. Akceptační protokol bude podepsán do osmi 

pracovních dnů od předání díla objednateli. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-

li předávané dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. V smlouvy. Teprve podpisem 

akceptačního protokolu se dílo považuje za řádně předané a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. 

III smlouvy na jeho zaplacení. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 



4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. 

Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.   

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona zajišťuje Objednatel 

(Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.).  

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Praze dne …………     V Praze dne …………  

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………………. 

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.     RNDr. Riana Řeháková, jednatelka 

Ředitel       Mgr. Jana Hamanová, jednatelka 

 

 


