
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

SMER2019/1 

I.  

Smluvní strany 

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem: U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh 

zastoupena: Ing. Janem Štursou 

IČO: 00845213 

DIČ: CZ00845213 

bankovní spojení: xxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel") 

2. Firma Dalibor Šaraj  

se sídlem: Severní 14748 01 Hlučín, 74801 

zastoupena: Dalibor Šaraj 

IČO: 41083962 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel") 

II.  

Předmět dodatku 

1. Předmětem plnění dodatku této smlouvy je provedení díla zhotovitelem: vícepráce v dílnách C1, 

C2. 

2. Objednatel je povinen za provedenou část předmětu plnění spočívající v dodání víceprací na 

základové desce podle tohoto dodatku smlouvy zhotoviteli zaplatit cenu dle dohodnutých 

platebních podmínek. 

3. Termíny plnění části díla dle tohoto dodatku smlouvy jsou následující: 

 Nátěr kovové skříně v dílně CNC, 

 nátěr dřevěné dělící stěny v dílně C2, 

 nátěr radiátorů v dílně CNC, 

 nátěr vzduchotechniky v dílně C2. 

4. Cena víceprací bude uvedena v příloze č. 1: Souhrnný rozpočet 

 

 

 

 

 



III.  

Ochrana osobních údajů 

1. Tento článek se použije v případě, že zhotovitel bude zpracovávat přímo osobní údaje objednatele 

nebo jiných subjektů údajů z pozice správce ve smyslu nařízeni Evropského Parlamentu a rady 

(EU) 2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR"). 

2. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výlučné pro účely poskytování služeb dle této 

smlouvy a pro její naplnění. 

3. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy a její uzavření. Pokud by 

subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by být tato smlouva uzavřena. 

4. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy za účelem jejího 

napinění a 10 let po jejím ukončení jako důkaz proti právním nárokům nebo za účelem uplatnění 

právních nároků. Údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté budou 

zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. 

5. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci zhotovitele a externí zpracovatelé, pokud se je 

rozhodne zhotovitel využít. Další osoby, kterým mohou být osobní údaje předány, jsou uvedeny v 

zásadách zpracování osobních údajů objednatele (Směrnice GDPR - Ochrana osobních údajů). 

6. Subjekt údajů má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést 

námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým 

osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva 

stanovená v GDPR. 

7. Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění 

povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou,cz. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že přijal Zásady ochrany osobních údajů, kterými se zhotovitel řídí. V těchto 

zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které 

mohou subjekty údajů v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady zpracování osobních 

údajů objednatele (Směrnice GDPR - Ochrana osobních údajů) jsou dostupné na sekretariátu 

ředitele SŠ nebo na webových stránkách objednatele www.soustav-ostrava.cz 

III.  

Závěrečná ujednáni 

L Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo č. SMER2019/1 se tímto dodatkem nemění. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 

každý má platnost originálu s určením 2x pro zhotovitele a 1x pro objednatele. 

3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SMER2019/1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet 

V Ostravě dne 4. 3. 2019 V Ostravě dne 4. 3. 2019 

Za objednatele Za zhotovitele

http://www.soustav-ostrava.cz/


 

 

Ceno K 
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Č  

položky 

M. j. 1 Množství Jedn. Cena Zkrácený popis práce 
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Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, 
příspěvková organizace 
se sídlem: U Studia 33, Ostrava - Zábřeh 

zastoupena: Ing. Janem Štursou 

IČO: 00845213 

DIÉ: C100845213 

bankovní spojení: KB Ostrava 

číslo účtu: 72433761/0100 

Práce nad rámec rozpočtu — Dílny Cl,C2    

Nátěr kovové skřině(dílna cnc) M2 10 180 

Nátěr dřevěné dělící stěny (dílna C2) M2 5 180 

Nátěr radiátorů (dílna cnc) ks 4 1.200 

Nátěr vzduchotechniky (dílna C2) bm 14Q 100 
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Cena prací bezh DPH  

 Cena prací s DPH 

13.915 



 

 

         
 

 

 


