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DODATEK   

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Řízení práce s veřejností a mediarelations  

uzavřené ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dne 23. 4. 2021 

 

 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

se sídlem:  Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

zastoupené: xxx 

IČO:     75075741 

DIČ:    CZ75075741 

bankovní spojení: Česká národní banka   

číslo účtu:                              2837111/0710 

kontaktní osoba:    xxx  

e-mail:    xxx 

tel.:    xxx 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Mgr. Jitka Taussiková 

se sídlem  252 04, Čisovice ev. č. 295 
IČO:    01463691 
email:    xxx 
bankovní spojení: Česká spořitelna  

číslo účtu:                              2428727103/0800 

  

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

(objednatel a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„smluvní strana“), tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

DODATEK 

Ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – řízení práce s veřejností a mediarelations uzavřené 

mezi smluvními stranami dne 23. 4. 2021. 
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I. 

 Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2021 smlouvu o poskytování služeb, řízení práce 

s veřejností a mediarealtions (dále jako „Smlouva“), na základě které se v čl. 1 odst. 1. 

Poskytovatel zavázal poskytovat objednateli služby řízení práce s veřejností a 

mediarelations (ve smlouvě označováno jako „služby“) a objednatel se zavázal   platit 

poskytovateli odměnu dle Smlouvy. 

2. Odměna byla stranami dohodnuta v čl. III Smlouvy. 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že znění čl. III odst. 1  

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že znění čl. III odst. 2., který původně zní: 

„Maximální možná odměna za poskytnutí služeb dle této smlouvy za 960 hodin poskytovaných 

služeb činí 240 000,-  Kč (slovy: D v ě s t ě č t y ř i c e t t i s í c k č).“  

se mění následovně: 

„Maximální možná odměna za poskytnutí služeb dle této smlouvy za 960 hodin 

poskytovaných služeb činí 300 000,-  Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).“  

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že znění čl. III odst. 4, který původně zní: 

„Hodinová sazba za jednu hodinu poskytnutí služeb činí 250 Kč.“ 

se mění následovně: 

„Hodinová sazba za jednu hodinu poskytnutí služeb činí 310 Kč.“  

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.  

III. 

Závěrečná ustanovení  

1. Pokud tento dodatek nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení 

občanského zákoníku. 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že Smlouva byla zveřejněna v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., v registru smluv; totéž platí o tomto dodatku. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednavatel a 

jedno poskytovatel.  
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4. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran a na důkaz 

shora uvedeného smluvní strany připojují své podpisy. 

5. Tento Dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

  

 

 

Objednatel 

 

Poskytovatel 

V Praze dne _________ 

 

 

________________________________ 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

xxx 

 

V Praze dne ________ 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Jitka Taussiková  

 


