
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři 
a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku č. 3 dojde 
druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že 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), tento dodatek č. 3 v Registru smluv uveřejní objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 3 budou Muzeem Těšínská, p. o., zpracovávány 
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 3; k jiným 
účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Těšínská, p. o., použity. Muzeum Těšínská, 
p. o., při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné 
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
Muzea Těšínská, p. o., www.muzeumct.cz.

6. Zhotovitel se zavazuje, že podstoupí výkon kontroly/auditu související s předmětnými 
pracemi, a to oprávněnými osobami, a poskytne jim veškerou potřebou součinnost. 
Tato povinnost zahrnuje rovněž zpracovávání a poskytování osobních údajů. Tato 
povinnost je sjednána do 31. 12. 2027.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet sestávající 
z rozpočtu MP-D3 obsahující dílčí rozpočet jednotlivého stavebního objektu stavby 
a příloha č. 2 - Změnový list.
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V Českém Těšíně dne V Třinci dne

za objednatele
PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
ředitel Muzea Těšínská, p. o.

za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA 
místopředseda představenstva 
a ředitel společnosti
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