
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2018 

příprava tisku a tisk knižní publikace  
 

uzavřená mezi těmito stranami 

 

 

1. Ostravská univerzita 

 se sídlem:   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1 

 fakulta:   Filozofická fakulta 

 zastoupena: doc. Mgr. Robertem Antonínem, Ph.D., děkanem 

IČ:   61988987  

DIČ:   CZ61988987 

zřízená zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 

 (na straně jedné jako objednatel)  
 

 

a 
 

2.  Maticí moravskou 

 se sídlem:  Arne Nováka 1, 602 00 Brno 

 zastoupena:  prof. PhDr. Jiřím Malířem, CSc., předsedou spolku 

 IČ:   60553987 

 DIČ:  CZ60553987 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Brno, č. ú. 1341683369/0800 

 (na straně druhé jako zhotovitel) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 26. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo 

zajištění přípravné práce pro tisk, sazbu, grafickou úpravu, obálku, tisk, vazbu a další práce 

spojené s vydáním publikace autora Pavla Pumpra s názvem Nižší klérus na Moravě v 18. století 

mezi stavem a profesí (dále jen publikace nebo dílo). 

 

II. Předmět smlouvy a účel smlouvy 

 

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je změna termínu dodání díla ve smlouvě. 

       

    

III. Změna ve stávající smlouvě 

 

1. Ve smlouvě se mění termín pro dodání díla tak, že v článku IV. odst. 1 smlouvy se text „do 

30. 6. 2020“ nahrazuje textem „do 28. 7. 2020“. 

2.  Všechna ostatní ujednání mimo ujednání změněné v odst. 1. tohoto článku zůstávají beze 

změn. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 



1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 výtiscích, které mají platnost originálu, objednavatel  

i zhotovitel obdrželi po 1 výtisku. 

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv (dále jen 

zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento 

dodatek, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto 

dodatku dle příslušného zákona o registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve datem uveřejnění 

dodatku v Registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen druhou smluvní stranu 

uvědomit, a to formou zaslání výpisu z Registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a 

vážnou vůli, a na důkaz čehož k němu připojují své podpisy. 

 

 

 

Ostrava, dne           Brno, dne 

 

 

 

...................................................         ….................................... 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.     Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. 

děkan Filozofické fakulty OU      předseda Matice moravské 

(za objednatele)          (za zhotovitele) 

 


