
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o horizontální spolupráci č. INO/54/12/020798/2021

Smluvní strany:

1.

a

Předmětem dodatku je změna doby plnění.

Identifikační číslo v programu Tender aréna: 

OCP/VY/0004/21

yx

Na základě ustanovení čl. XV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1 
I.

Předmět dodatku
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lil.
Závěrečná ustanovení

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojem: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „Město “)

II.
Doba plnění

Čl. IV. Smlouvy, ustanovení o době plnění, se mění takto:

Termín dokončení díla: Smluvní strany se dohodly, že Spolupracující dílo dokončí nejpozději 31.10.2023.
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2. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i. se sídlem Letenská 4,118 01 Praha 1 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy 
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem ústavu 
IČO: 67985912 
DIČ: CZ67985912 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800
(dále jen „Spolupracující“)
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na „Zajištění vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci záchranného archeologického 
výzkumu (ZAV) formou dohledu a záchranného archeologického výzkumu při plánovaných 
projektech v roce 2021 a 2022 a zpracování ZAV z minulé sezóny“, uzavřené dne 29.9.2021 (dále 
jen „Dodatek“)
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1. Všechna ujednání Smlouvy, nej sou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.



3.

V Praze, dne

Příloha č. I

Žádost o prodloužení termínu
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2 4 -10- 2022
.............
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2. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží 
čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
Smluvní strany výslovné prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou 
vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

4. Smluvní sírany výslovně souhlasí s tím. aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
udělují svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou 
na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a ncdojde-li z 
nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude 
dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně 
veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou 
vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

8. Hlavni město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecné závaznými právními 
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracováváni osobních údajů jsou uvedeny na 
webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/indcx.html .

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/indcx.html


Karnecki Jiří (MHMP, OCP)

Dobrý den,

Děkuji a přeji hezký den s pozdrave

Letenská 4 
118 01 Praha
Czech Republic

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět:

V souvislosti s dosud nedokončenými pracemi na zpracováni archeologických výzkumů (zejména sumarizace a popis 
keramiky, konzervace nálezů apod.) a z důvodů nedočerpání finančních prostředků Vás žádám o prodloužení trvání 
smlouvy o horizontální spolupráci č.721058 a INO/54/12/020798/2021 do roku 2023.


