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   DODATEK Č. I. 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. 
zapsán v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 62 
se sídlem: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
zastoupen: Doc. Ing. Luborem Hruškou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 28614950 
DIČ: CZ28614950 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3218387379/0800 

Osoba oprávněná jednat v záležitosti zhotovení díla: XXXXX, XXXXX 
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX 

(dále jen „objednatel”) 
      

      a 

2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 883 
se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
IČO: 00305847 
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu: 837791/0100 

Osoba oprávněná jednat v záležitosti zhotovení díla: XXXXX, 
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky 
Vládou ČR ze dne 12.3. 2020 a opatřeními, přijatými vládou a doporučenými zřizovatelem 
Muzea Těšínska p.o. proti šíření nákazy onemocněním COVID-19 tímto Dodatkem číslo I. 
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020 o přípravě a realizaci výstavy „Těšínské Slezsko a 
jeho proměny v době modernizace“ v pobočce Muzea Těšínska, p. o. – Výstavní síni v 
Karviné dohodly na změně znění článku V. Místo a doba plnění, předání díla, bod 3) této 
smlouvy, který se nahrazuje následovně: Zhotovitel připraví výstavu tak, aby mohla 
být slavnostně zahájena dne 28. 8. 2020. 

V ostatních bodech se Smlouva o dílo ze dne 17. 2. 2020 nemění.  
 

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zněním Zák. 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. Zveřejnění v registru zajistí 
zhotovitel. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

  

  

 

V Českém Těšíně dne … 
 

V Ostravě dne … 

   

za zhotovitele 
PaedDr. Zbyšek Ondřeka, 

ředitel Muzea Těšínska, p. o. 
 

za objednatele 
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

ředitel ústavu 
 


