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PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE č. 2003H1160104-8

č.j. NPU-420/59624/2021

Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2OO3H116O1O4/2O16 (dále jen „Smlouva"), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO: 45308616
DIČ: CZ45308616
zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem
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(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany")

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 8 (dále jen „Dodatek") s ohledem na nutnost změny 
oprávněného zástupce Objednatele, kdy v této funkci ke dni 31.7.2021 končí paní Ivana Mádlová.

I.

Na základě článku 14. 3. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016, uzavřené dne 
5.9.2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke Smlouvě, se Smluvní strany dohodly na tomto 
Dodatku.

II.

Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se Smlouva mění a nově zní takto:

3. Smluvní strany dále sjednávají, že jakékoli změny oprávněných zástupců či kontaktních 
údajů Smluvních stran mohou být činěny toliko písemným oznámením adresovaným poštou 
na adresu sídla čí datovou zprávou, přičemž takové oznámení bude účinné dnem jeho 
doručení druhé Smluvní straně.

III.

1. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. 
Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu


