
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 3300/SD/00081/20 ze dne 18. 3. 2020 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

Město Tábor  

Žižkovo náměstí 2  

Tábor, PSČ: 390 00 

IČ: 00253014 

DIČ: CZ00253014 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 27-0701427349/0800 

jednající Ing. Štěpán Pavlík, starosta města  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

POST BELLUM, o. p. s.  
se sídlem Štěpánská 704/61,  

Praha 1, PSČ 110 00, 

zastoupená xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vedoucí vzdělávacích projektů, na základě plné 

moci  

IČ: 26548526 

DIČ: CZ26548526 (není plátce DPH) 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  

číslo účtu: 51-1707230277/0100  

(dále jen „realizátor“) 

 

II.  

Dohoda o ukončení 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 3. 2020 na základě usnesení Rady města Tábora 

č. 1456/26/20 ze dne 16. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo pro zajištění kulturně-

vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. 

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy. Důvodem pro 

ukončení smlouvy je skutečnost, že na základě usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 

2020 byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním 

výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s přijatými vládními opatřeními 

nebylo možné ujednané dílo provést. 

 

 

III.  

Finanční vypořádání 

1. Vzhledem k tomu, že realizátor vůbec nezačal realizovat ujednané dílo, nevznikly mu 

žádné nároky z titulu provedení díla a ujednané odměny.  

2. Realizátor výslovně prohlašuje, že po ukončení smlouvy dohodou nebude po 

objednateli požadovat žádné finanční plnění. Smluvní strany zároveň souhlasně 

prohlašují, že jejich vzájemné finanční nároky jsou zcela vypořádány.  

 



 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Uzavření této dohody schválila Rada města Tábora usnesením č.2021/38/20             

dne 26. 10. 2020. 

2. Realizátor prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 

činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

Realizátor bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní 

majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním 

majetkem směrem k veřejnosti. 

3. Realizátor prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 

vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 

stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se 

smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění 

objednatel a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této dohodě 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních 

platných právních předpisů.  

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá ze stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

V Táboře dne  27. 10. 2020                                       V Praze dne 18.11.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Štěpán Pavlík                             xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx 

       za Objednatele                                                                za  Realizátora 

 
 

   
 
 

 


