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č. j. FM-262-4/2020 

 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. j. objednatele FM-262-1/2020  
uzavřené dne 20. 7. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 

ochrany 
se sídlem:   Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, 
zastoupený:  plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO  
IČO:   64122654  
DIČ:   není plátce DPH 
bankovní spojení:   Česká národní banka Ostrava 
číslo účtu:   85938881/0710 
datová schránka:  bi3aa9z  

(dále jen “objednatel”) 
 

a 
 

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.                                                               
se sídlem:     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava                             
zastoupena:  

      
IČO:   28606582 
DIČ:   CZ28606582 
bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:     4312807389/0800                    
datová schránka:    xrsgrw3     

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 

(dále jen “zhotovitel”) 

 
Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. j. objednatele FM-262-1/2020 
(dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem 
„Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Střední odborné školy požární 
ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie, registrační 
číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“ v objektu 
Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, 
Pavlíkova 1479, 738 02 Frýdek-Místek. K této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 
16. 10. 2020 dodatek č. 1, č. j. FM-262-2/2020, a dne 07. 12. 2020 dodatek č. 2, 
č. j. FM-262-3/2020. Na základě článku XII. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo mění níže uvedeným 
způsobem. 
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II. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna některých položek položkového rozpočtu 

uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo, konkrétně položky č. 7 položkového rozpočtu 
Simulátoru pro výuku operačního řízení a položky č. 12 položkového rozpočtu 
Simulátoru pro výuku komunikačních technologií. Tímto se mění příloha č. 2 smlouvy 
o dílo a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. Důvodem této 
změny je skutečnost, že část položek se již nevyrábí, nebo jsou momentálně 
nedostupné na trhu, a proto budou nahrazeny majetkem, jehož technické parametry 
odpovídají podmínkám smlouvy nebo jsou vyšší. 

 
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně díla spočívající ve: 

 
a) změně položky č. 7 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního 

řízení. Dle položkového rozpočtu mělo být dodáno 8 ks náhlavních souprav 
Cisco Headset 562 Wireless Dual Headset with Multibase Station EU, místo 
nich bude dodáno 8 ks náhlavních souprav Jabra Engage 75 Mono. Změna 
položky č. 7 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín 
zhotovení díla a jeho kvalitu. 
 

b) změně položky č. 12 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku 
komunikačních technologií. Dle položkového rozpočtu mělo být dodáno 5 ks 
základnových digitálních terminálů TPM700 FC, místo nich bude dodáno 5 ks 
základnových digitálních terminálů TPM900 FC. Změna položky č. 12 je bez 
dopadu do ceny díla a nemá vliv na jeho kvalitu. 

 
3. Podle článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se smluvní strany 

dohodly, že se změní termín dodání položek č. 12 a 14 položkového rozpočtu 
Simulátoru pro výuku komunikačních technologií, a to tak, že je prodloužen do 
26. 02. 2021. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k dodání některé z položek 
uvedených v článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo do doby předání 
a převzetí díla do zkušebního provozu, což bude zaznamenáno v Zápisu o předání a 
převzetí díla do zkušebního provozu (dle článku V. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo), 
pak je zhotovitel oprávněn podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo po předání a 
převzetí díla do zkušebního provozu zahrnout do faktury (kterou bude objednatel hradit 
60 % z ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků) i částku za 
příslušnou položku uvedenou v článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o 
dílo a ustanovení článku II. odst. 5 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se tedy nepoužije, 
pokud budou dodány obě uvedené položky nebo se ustanovení článku II. odst. 5 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uplatní pouze v rozsahu a pro nedodanou položku. 

 
III. 

Seznam příloh 
 

Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha: 
Příloha č. 1 položkový rozpočet 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato 
smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

 
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti v původním znění. 
 

3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
 

 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne ……2020             V Ostravě, dne ……2020 
 
 
 
 
 
 

………………………………...........                                       ……..………………………….…… 

Podpis zástupce objednatele:                                                                                            Podpis zástupce zhotovitele:   

plk. Ing. Radim Paloch,     
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO     místopředseda představenstva 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
        ……..………………………….…… 
        
        člen představenstva 
        podepsáno elektronicky 


