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     Č.j. MUCH  66147/2022      

 

Dodatek č. 1 ke  
 

SMLOUVĚ  O  ZAJIŠTĚNÍ  SLUŠNÉHO  POHŘBENÍ 
číslo 6/2019  

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi: 

 

 

 vypravitelem městem Cheb 

 se sídlem:   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ 00253979 

 Bankovní spojení: xxxxxxxx 

zastoupeným:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

 (dále jen „vypravitel“) 

 

a 

 

 pohřební službou: de Wolf GROUP s.r.o. 

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 7300  

 se sídlem:  Cheb, Americká 2452/14, PSČ 350 02 

 IČO:  64831442 

DIČ:  CZ64831442 

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

 Jednající prostřednictvím: Štěpána de Wolfa, jednatelem společnosti 

  

 (dále jen „pohřební služba“) 

 

 (vypravitel a pohřební služba dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07.01.2019 smlouvu o zajištění slušného pohřbení ve všech 

případech, kdy vznikne podle právních předpisů vypraviteli taková povinnost v souladu se zákonem 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, a to co 

nejdříve, tj. bez zbytečného odkladu.  

Z důvodu zvýšení některých nákladů za určené úkony spojené s pohřbením se výše uvedené smluvní strany 

dohodly, že v souladu se zněním článku IX odst. 5. uzavřou dodatek ke smlouvě. 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna přílohy č. 1 Rozpis nákladů slušného pohřbení – uložení lidských 

pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti, nebo jejich zpopelnění v krematoriu.  

 

Původní text přílohy, Rozpis nákladů slušného pohřbení – uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo 

hrobky na pohřebišti, nebo jejich zpopelnění v krematoriu, se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který 
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tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 07.01.2019 jsou nedotčená, tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vypravitel se 

zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž pohřební služba obdrží jeden a vypravitel dva 

stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni 

a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

5. Příloha: Rozpis nákladů slušného pohřbení – uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na 

pohřebišti, nebo jejich zpopelnění v krematoriu.  

 

 

            

 

 

           

V Chebu dne                      V Chebu dne    

 

 

 

 

_____________________ _                _____________________ _ 

             za vypravitele                                                  za pohřební službu 

         Mgr. Antonín Jalovec                 Štěpán de Wolf 

         starosta města                               jednatel společnosti 

  

 


