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Č. j.: NPÚ - 440 / …….. / 2018                                         Smlouva č. NPÚ- 440 / .…  / 2018      zn.:RT 
 

 
 

Dodatek č.  1    ke smlouvě č. NPÚ - 440/ 0…. / 2018 RT o konání sňatečného obřadu, 
kterou dne … … 2018 uzavřely smluvní strany: 

 
Národní památkový ústav  

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011 / 0710, 

zastoupený: p. Ivanem Češkou, vedoucím Správy státního zámku Ratibořice 

 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, Správa státního zámku Ratibořice 
Ratibořice 1  552 03 Česká Skalice 

tel.: +420 491 452 123, e-mail: ratiborice@npu.cz, info@zamekratiborice.cz  

(dále jen „NPÚ“) 

 
a 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Datum narození: ……………………………………………………Rodné číslo: …………………………………………. 
 

(dále jen „zástupce sňatečného páru a jeho hostů“) 

 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů.   

 
Článek I. 

Předmět dodatku smlouvy 

 
1.  V souladu s ustanoveními v odst. 6. Článku I. a v odst. 3. Článku II. smlouvy o konání sňatečného obřadu se smluvní strany    
     dohodly na zvláštní květinové výzdobě ke sňatečnému obřadu. 
2.  Zvláštní květinovou výzdobu dodá NPÚ a bude zhotovena z: 
 
     Materiál: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. …………………………………. v ceně pořízení. 
 
3.  Zvláštní květinovou výzdobu dodá zástupce sňatečného páru a bude spočívat v: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
      K provedení a k instalaci této zvláštní květinové výzdoby dává NPÚ souhlas za předpokladu, že zástupce sňatečného páru 
dodrží všechny pokyny NPÚ, podmiňující vydání tohoto souhlasu, a že zástupce sňatečného páru zajistí, aby nezpůsobil NPÚ 
provedením a instalací této zvláštní květinové výzdoby jakoukoliv škodu. 
 

 
Článek II.  

Cena předmětu dodatku smlouvy, splatnost a způsob úhrady 
 

1. V souladu s odst. 2. Článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena zvláštní květinové    
    výzdoby bude stanovena následujícím způsobem: 
    Materiál na zvláštní květinovou výzdobu v ceně jeho pořízení: ……………………………………….. Kč (včetně DPH 21%) 
    Pořadatelský poplatek NPÚ na zhotovení a instalaci zvláštní květinové výzdoby: ………………=500,- Kč (včetně DPH 21%) 
    Cena celkem: ………………………………………………………………………………………………….Kč (včetně DPH 21%) 
2. Zástupce sňatečného páru se uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě o konání sňatečného obřadu zavazuje uhradit tuto celko- 
    vou cenu, která je sjednána nad rámec úplaty sjednané v Článku III. smlouvy o konání sňatečného obřadu. Pro úhradu celkové    
    ceny zvláštní květinové výzdoby platí shodně ustanovení odst. c) Článku III. smlouvy o konání sňatečného obřadu.  
3. Zástupce sňatečného páru se dále uzavřením tohoto dodatku zavazuje, že celkovou cenu zvláštní květinové výzdoby uhradí dle      
    ustanovení odst. d) Článku III. smlouvy o konání sňatečného obřadu i v případě, že se sňatečný obřad neuskuteční. 
 

callto:400004-60039011
mailto:ratiborice@npu.cz
mailto:info@zamekratiborice.cz


Str. 2 

 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy 

 
1.  Zvláštní květinová výzdoba dle Článku I. tohoto dodatku ke smlouvě o konání sňatečného obřadu se stává nebo zůstává 
majetkem zástupce sňatečného páru po naplnění ustanovení v odst. 2. a 3. Článku II. tohoto dodatku. Zástupce sňatečného páru 
se zavazuje, že nejdéle do čtyř kalendářních dnů po sobě jdoucích ode dne sjednaného v odst. 1. Článku II. smlouvy o konání 
sňatečného obřadu, odebere – fyzicky převezme tuto zvláštní květinovou výzdobu a z prostor NPÚ ji odstraní. Po dobu těchto čtyř 
dnů nepřebírá NPÚ zodpovědnost za tuto zvláštní květinovou výzdobu. Zástupce sňatečného páru souhlasí s tím, že uplynutím 
těchto čtyř dnů a nepřevzetím zvláštní květinové výzdoby v jejich průběhu, přestává být zástupce sňatečného páru majitelem této 
zvláštní květinové výzdoby ve smyslu ustanovení tohoto článku a NPÚ je oprávněn s touto zvláštní květinovou výzdobou naložit dle 
svého uvážení. 
 
2.  Zástupce sňatečného páru zodpovídá NPÚ za to, že zvláštní květinovou výzdobou, dle ustanovení v odst. 3 Článku I. tohoto 
dodatku ke smlouvě o konání sňatečného obřadu, nezpůsobí NPÚ jakoukoliv škodu, v opačném případě přebírá zástupce 
sňatečného páru veškerou zodpovědnost za způsobenou škodu a NPÚ bude postupovat podle obecně závazných právních 
předpisů v jejich platném znění.   

 
V Ratibořicích, dne  
 
 
   
 
 ………………………………...………………..             …………………………….……………….. 
 Ivan Češka, vedoucí Správy SZ Ratibořice             zástupce sňatečného páru   
  pronajímatel, razítko 
         
 
 
 
 

 

 

 


