
Dodatek č. 1 k dohodě 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

(dále jen dodatek č. 1) 
uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v 
platném znění, mezi:  

 
 
Spolek I4U 
se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec  
zastoupený Petrem Hamrozim, předsedou spolku 
veden u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L8417, zapsána 1. ledna 2014  
IČ: 26568772 
(dále „objednatel“) 
 

a 

 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
se sídlem Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
zastoupena PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 
IČ: 00305847 
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
 (dále „zhotovitel“)  
 

 

I. ÚČEL DODATKU 
 

Účelem tohoto dodatku č. 1 je přesné vymezení plochy záchranného archeologického 
výzkumu při akci "Záchrana budovy Starého kláštera a rekonstrukce pro potřeby Světového 
muzea a Knihovny Bible, Jablunkov, Nádražní 52“, časové ohraničení konání akce a úprava 
právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem, které vyplývají z Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ze dne 29. 9. 2004, č. j. 32 Odo 765/2004-103. 
 
 

 

II. USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že doplňují dosavadní znění ujednání článku I. odstavec 1. 
dohody o přílohu č. 2, kde přesně vyznačují plochy, na které se vztahuje provedení 
záchranného archeologického výzkumu. Jedná se o obec Jablunkov, parcelní čísla 2 (701 m2) 
a 3 (432 m2), v katastru Jablunkov. Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že ruší znění článku II. odstavec 1. dohody v celém rozsahu a 
nahrazují jej tímto ujednáním:  
           1. Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne od 14. 8. 2017 do 30. 
11. 2017 (předpokládaný termín). 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že doplňují článek III. odstavec 1. dohody a respektují 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2004, č. j. 32 Odo 765/2004-103. Podle ust.§22 
odst.2 věty druhé z.20/1987Sb. hradí náklady archeologického průzkumu stavebník-
právnická osoba i přesto, že nevyvíjí podnikatelskou činnost. 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Ostatní ustanovení dohody, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změn.  

 

2. Účastníci dohody potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen dle vážné a svobodné vůle 
účastníků, nebyl sjednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a že souhlasí s jejím 
obsahem.  

 

3. Smluvní strany se dohodly na možnosti výpovědi závazku z pozice objednatele i 
zhotovitele. 

 

3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

 

4. Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro 
objednatele.  

 

V Českém Těšíně, dne                                                    V Českém Těšíně, dne 

za objednatele:                                                              za zhotovitele: 

 

Petr Hamrozi                                                                     PaedDr. Zbyšek Ondřeka  

předseda spolku I4U                                                          ředitel Muzea Těšínska, p. o. 
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