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Dodatek č. 5 
 ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002 

 ze dne 28. 07. 2015  
(číslo u zhotovitele 15-2-13) 

 
Účastníci smlouvy 

 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX 
 
 

2) Zhotovitel: 
 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 

IČ 60753013, DIČ CZ60753013 
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
zastoupený:  Joura František, jednatel 
           Ing. arch. Řehořka Petr, jednatel 
           Ing. arch. Tichý Marek, jednatel   
 
Doručovací adresa: 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:     Joura František, jednatel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX 
Stavbyvedoucí:      XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX   
    

 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“) 
 

 
 

Předmět dodatku č. 5 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. Smlouvy o dílo 
ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 takto: 
 
 
 
 

II.  
     Předmět smlouvy - určení díla: 

 
Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v přiložených ZL. Předmětné 
skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu. 
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III. 
Provedení díla - lhůty plnění: 

 
3.1 Smluvní strany změnily lhůty následovně: 

Zahájení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu   dle průběžného HMG 
Dokončení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu  dle průběžného HMG 
Dokončení celkové rekonstrukce věže    do 30. 9. 2019 

 
Ostatní termíny zůstávají beze změny. 
 

 

VI. 
Cena díla 

 
6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí 
        

  Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 9 729 095,- Kč bez DPH              
    
  Dodatkem č. 5. se celková cena díla zvyšuje o: 2 052 254,- Kč bez DPH 
 
 Celková cena dle dodatku č. 5 činí  11 781 349,- Kč bez DPH 
 

 
K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů. 

 

 
 
 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění 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. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.  

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a 
účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v 
registru smluv (vč. dodatků předchozích a SOD). 
 
Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář. 
 
 
Příloha č. 1: změnový list č. 7, 10, 11a, 11b, 12, 13, 14 
 

 

 

 
  V Třebíči dne 23. 8. 2018              V Českých Budějovicích dne 23. 8. 2018 
  
 

 

 
………………………………….                                                            …………………………………. 
               Zhotovitel              Objednatel     
   
        František Joura                   Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 

 jednatel                  ředitel 


