
DODATEK č. 1 

ke smlouvě O dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1267/2019, číslo Smlouvy zhotovitele 17/2019, 
uzavřené dne 29.07.2019, podle ust. § 2586 a nasi. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: 
Zastoupené: 

IČ: 

Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 

l. 

Smluvní strany 

Bratrskà 34, 750 11 Přerov 
lng. Hanou Mazochovou, naměstkyní primátora, na základě pověření 
dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 431/14/6/2019 ze dne 
18.04.2019 
003 01 825 

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
odbor řízení projektů a investic, odd. investic 

tel.:  mobil: 

e-mail: 

(dale jen „objednatel“)

a 

GALVA TRANS, s.r.0. 
se sídlem: 
zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 

Dıčz 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Na Travníku 414, 796 07 Dıžovice 

 jednatelem společnosti 
 stavbyvedoucím 
 stavbyvedoucím 

29195446 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 64750 
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dale jen ,,zhotovitel“)
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Il. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Z důvodu změny režimu přenosu DPH se smlouva O dílo uzavřená dne 
29.07.2019, číslo smlouvy objednatele SML/1276/2019, číslo smlouvy zhotovitele 17/2019, mění 
následovně: 

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
cena bez DPH 2 962 072,60 Kč 
sazba DPH je 21% 622 035,25 Kč 
Celková cena včetně DPH 3 584 107,85 Kč 

a) Poskytnuté Zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. 

patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH"). V daném případě souvisí výlučně s 

činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou kdani (viz § 5 odst. 3 zákona O DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) 

uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestně 
prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného 
plnění bude požadovat úhradu za Zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v 
případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě 
naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 
příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění O této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní 
a zaplatí částku odpovídající výši daně Z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění částí závazku příjemce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za Zdanitelné plnění. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
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V Přerově, dne: ` 26. UB. 2019 V Držovicích, dne: 

lll. 

Závěrečná ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
Zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovenich. 
Podepsaní Zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo 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. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platností dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na 
Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné Správy 
České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho 
osobní ůdaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je Zpracování 
nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně 
zásad tohoto Zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: 

https://WWW.prerov.eu/cs/magistrát/O-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana- 
osobních-udaju-gdpr/. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 21. schůzi, konané dne 
21. srpna 2019, usnesením č. 713/21/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O 
obcích, ve znění pozdějších předpisů). 
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