
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo  uzavřené dne 23. 10. 2018 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany: 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem:   Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
 Zastoupen:    PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace 
IČ: 00305847 

 DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:  837791/0100 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 

   Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
 XXXXX, XXXXX, XXXXX,
 tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
 (dále jen „objednatel“) 

2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: 
zastoupena: 

IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti  
28618891  
CZ28618891  
Komerční banka, a.s., Ostrava  
8903781/0100  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
XXXXX, tel.: XXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 Smlouvu o dílo  (dále jen „smlouva“), jejímž
předmětem je provedení stavby „Výměna otopného systému budovy v Masarykových
sadech“  (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla
potřeba víceprací, jenž jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce
vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování
projektové dokumentace, a to zejména proto, že realizace změny otopného systému
byla plánována mimo topné období. Jelikož v realizaci akce došlo k časovému posunu,



je pro dlouhodobě nepřerušený provoz kotelny nutná změna dispozičního řešení 
vystrojení kotelny včetně souvisejících prací, dále byla zjištěna nevyhovující soustava 
čidel provozního zabezpečení kotelny a silové vedení přívodu pro kotle.  Uzavírací  a 
vypouštěcí ventily při ověření jejich funkčnosti rovněž vykazují vady a  je nutné je z 
důvodu opakovaného vypouštění soustavy vyměnit. Došlo také k doplnění systému IRC 
v sociálním zázemí 1. NP. Realizace výměny otopného systému je taktéž nutno skloubit 
se současně probíhající sanací suterénu. V souvislosti s výše uvedeným vyvstala rovněž 
potřeba prodloužení termínu dokončení díla. 

3. Rozsah zmíněných více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu
(Rekapitulaci změnových listů), který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je
vymezeno smlouvou.

III. 
Předmět dodatku 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

1.  Více a méně práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se
     zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 179 542,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je  37 703,82 Kč a
cena víceprací včetně DPH je 217 245,82 Kč

b) V čl. V.  Cena za dílo se v odst. 1 smlouvy sjednaná cena navyšuje o cenu výše
uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH   1 668 594,80 Kč 
DPH 21%    350 404,91 Kč 
cena celkem včetně DPH    2 018 999,71Kč 

2. V čl. IV. Doba a místo plnění se v odst. 1 smlouvy sjednaná doba plnění mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách takto:
- instalace kotlů: do 50 dnů od převzetí staveniště
- uvedení kotelny do provozu včetně doplnění systému zabezpečení kotelny: do 80 dnů

od převzetí staveniště
- implementace a zprovoznění systému IRC: do 80 dnů od předání staveniště zhotoviteli
- instalace topných těles v suterénu (po dokončení sanačních prací): do 150 dnů od

předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat
objednateli.

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají
v platnosti beze změny.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty.

   V Českém Těšíně dne………………………   V Třinci dne 5.12.2018 

    ___________________________  _______________________ 

  za objednatele 
    PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
  ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

   za zhotovitele 
    XXXXX, XXXXX

XXXXX 

 a XXXXX společnosti 




