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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele:   MMK/SML/331/2019 

Číslo smlouvy zhotovitele:  219016 KAR 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2019: 
 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového   
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:   xxxxxxx 
 telefon:    xxxxxxx 
 fax:    xxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxx 
      xxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxx 
 číslo účtu:   xxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  SILNICE MORAVA s.r.o.   

  zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 9631  
  zastoupena: Dalibor Tesař, jednatel 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxx 
 se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov    
 IČ: 25357352      
 DIČ: CZ25357352   
 telefon: xxxxxxx 
 fax:  xxxxxxx 
 e-mail:  xxxxxxx 
 bankovní spojení:  xxxxxxx     
 č. účtu:    xxxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 
MMK/SML/331/2019_D1 

MMK.SML.05.04.02 

Strana 2 (celkem 3) 

 Smluvní strany uzavřely dne 03. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 
MMK/SML/331/2019, č. smlouvy zhotovitele 219016 KAR (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava místní komunikace ul. Slovenská v Karviné 
– Hranicích  - 3. etapa“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle situačního výkresu a položkového 
rozpočtu. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 446 210,-- Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši - 363 357,-- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
č. 1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 82 853,-- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  
 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH 5 913 578,--  Kč 

 „ 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 5 996 431,--   Kč 

 „ 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 
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3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

V Karviné dne 21.08.2019    V Krnově dne 21.08.2019 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná          za SILNICE MORAVA s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA                                    Dalibor Tesař 

vedoucí Odboru majetkového                                        jednatel 

k podpisu oprávněna na základě               

pověření ze dne 2. 1. 2019  

    

 


