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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-420 / 77808 / 2022 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami

Smluvní strany
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
zastoupený Mgr. Jiřím Sobkem, kastelánem SH Krakovec, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa hradu Krakovec 
adresa: Krakovec č.p. 4., pošta Petrovice 270 35 

 
(dále jen „objednatel")

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Matěj Skavroň
se sídlem Bucharova 396 Vrchlabí 543 02
IČO: 02419459 DIČ:

Kontaktní osoba: Matěj Skavroň, 

(dále jen „zhotovitel")

• k jednání ve věcech podpisu smlouvy: Matěj Skavroň
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Krakovec - Oprava zdi druhé vstupní brány"
Dílo je dále specifikováno ohlášením drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích 
prací stavebního úřadu a závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče Městský úřad 
Rakovník č.j. MURA/40410/2022, OSAK01/37957/2022 ze dne 22.8. 2022 , a dále položkovým 
rozpočtem.
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Při opětovném ohledání daného místa a na základě sondy pro upřesnění rozsahu havárie, bylo 
zjištěno, že uvolněné a silně narušené zdivo z lomového kamene v dotčených místech se postupně 
rozpíná a rozsah jeho poškození nabývá na intenzitě, zasažena či dotčena je tudíž větší část zdivá, 
oproti předpokladu.
Při provádění odstraňování poškozeného a narušeného zdivá se nám zčistajasna, obnažila původní 
dlažba druhé vstupní brány. Po posouzení odborných pracovníků (archeologové a památkový dohled 
i garant), tito zkonstatovali vhodnost odhalení, vyčištění i doplnění chybějících částí dlažby tak, aby 
byla opět plně funkční a sloužila nadále původnímu určení.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem přistupujeme k rozšíření původně sjednaných prací o:
Restaurátorské odkrytí historické dlažby.
Vytvoření šesti sond kde jsme nalezli historickou dlažbu
Odkrytí zeminy a zásypu
Odstranění matového lože
Očištění historické dlažby
Doplnění chybějících ploch

Doplnění rohu pilíře o velikosti pěti metrech čtverečných.

III. Cena díla
Cena díla (mění se čl. 3., odst. 1 smlouvy o dílo NPÚ -420/77808/2022

mění se takto:
Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele 
a Objednatele stanovena tímto dodatkem č.l na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH 368 000Kč

IV. ustanovení a plnění smlouvy

Lhůty plnění a ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela 

po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ - 420/77808/2022, ze dne 12.9.2022, ve znění 
dodatku č. 1,zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný 
tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Krakovci, dne 31.10. 2022V Krakovci, dne 31.10. 2022

http://www.npu.cz



