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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo  

I. 
Smluvní strany 

a) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát 
pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
se sídlem:   Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupena:  Mgr. Richard Štěpán 
IČ:  00601659  
DIČ:  CZ00601659  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 6031801/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Jarmila Knězková, tel.: +420 603 310 727 

(dále jen „objednatel“) 

 

b) SPO spol. s r. o. 
se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka 
zastoupena: Ing. Růženou Pilchovou Mackovíkovou 
IČ: 41035321 
DIČ: CZ41035321 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1500146801/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, tel.: 602722132 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2021 Smlouvu o dílo. Touto smlouvou se zhotovitel  
zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební opravy 
v kabinetech 201, 202, 203 a D201B, budova č. p. 1258 ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“   (dále jen „stavba“).  

2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba stavebních úprav, které zajistí propojení 
místností a variabilní využití pro aktivity studentů. 

3. Předmětem změny rozsahu původní VZ jsou nerealizované práce a vícepráce uvedené 
v přílohách č. 1 a č. 2. tohoto dodatku. 

4. Cena nerealizovaných prací je 46 336,96 Kč bez DPH, cena sjednaných víceprací 
potřebných pro dokončení díla činí 138 802,85 Kč bez DPH. 
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III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy: 

1. Vícepráce sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z přílohy č. 2 tohoto dodatku. 

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení. 

3. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se: 

- snižuje o cenu nerealizovaných prací uvedených v příloze č. 1, ve výši 46 336,96 Kč bez 
DPH  

- navyšuje o cenu víceprací uvedených v příloze č. 2, ve výši 138 802,85 Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo je tímto dodatkem stanovena ve výši 254 878,35 Kč bez DPH. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

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. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 19. 7. 2021                        Ve Studénce, dne 19. 7. 2021                           

______________________                                                    _____________________ 
za objednatele                                                               za zhotovitele 
  

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – méněpráce 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet – vícepráce 
 


