
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Smluvní strany: 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Mykola Romanyshyn 
Revoluční 1840/17, 412 01 Litoměřice 
IČO: 25493329 
DIČ: CZ6605227277 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Čl. I 
 

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. I/IV/2007 ze dne 02.04.2007 (dále 
jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění Příloha č. I. „Smluvní ceny 
v pěstební činnosti“. 
 

V dalším se Smlouva nemění a její ustanovení zůstávají zachována. 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost 
tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento 
dodatek zveřejní v ISRS. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním tohoto 
dodatku včetně Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily 
údaje, které se neuveřejňují. 
 
Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto dodatku ujednaly dohodu, podle které 
je tento dodatek platně uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  



 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Litoměřice dne 24.05.2018 
usnesením č. 337/9/2018. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si obsah tohoto dodatku před podpisem přečetly, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svým podpisem.  
 
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 
 
 
V Litoměřicích dne                                                            V Litoměřicích dne 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                      ______________________ 
       Město Litoměřice                                  Mykola Romanyshyn 
zastoupené místostarostou          
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. I.: 

- Smluvní ceny v pěstební činnosti 


