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Dodatek č. 4 ke smlouvě O dílo č. 57/25/10 
(uzavřený podle § 2 586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

Roman Majkus 
Jugoslávská 2816/37 
700 30 Ostrava - Zábřeh 
IČO: 76650171 
DıČz7401015534 
číslo bankovního účtu:  
vedeného:
te1.:
e-mail: 

dále jen JJ'zhotovitel " 

a 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 
Statutární zástupce: ditel ČHMÚ 
Zastoupenýin: MBA - ředitel pob. ČHMÚ, Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 
Ostrava - Poruba 
Pověřená osoba pro záležitosti smluvní: I e-mail: 
Tel: 
IČO: 00020699 
DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle Vl. nař. 
č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zák. 235/2004 Sb.) 
číslo bankovního účtu: 
vedený: 

dále jen ,, objednatel " 

I. 
smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo č. 57/25/10 (dále jen 
,,smlouva'9 ze dne 31. 05. 2010 dohodly na provedení níže uvedených změn v příslušné smlouvě, 
a to: 

Článek I. Předmět smlouvy se upravuje takto: 

plnění množství termín 
Kontrola provozuschopnosti 
vnitřních a venkovních požárních 
hydrantů 

6 ks jednou za rok 
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Článek II. Cena za dílo se ruší a nahrazuje takto: 

1. Cena za provedení díla se řídí ceníky kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů platnými 
pro příslušný kalendářní rok. Aktuální ceník služeb je součástí smlouvy a tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje skutečnost, že mu byl při podpisu 
této smlouvy předán aktuální ceník služeb a současně objednáte] podpisem smlouvy 
prohlašuje a stvrzuje, že souhlasí S aktuálními cenami služeb. K ceně služby se vždy účtuje 
DPH podle platných předpisů. 

Článek III. Platební podmínky se ruší a nahrazuje takto: 

1. Objednatel zaplatí cenu za předmět smlouvy po předání předmětu smlouvy prostřednictvím 
faktury, a to nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře. Splatnost faktury činí 30 dnů od 
doručení faktury objednateli. 

2. V případě prodlení úhrady ceny je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve 
výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení do 30. dne prodlení. Za každý další den 
prodlení zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky. 

II. 
Ostatní ustanovení smlouvy a souvisejících dodatků č. 1, č. 2 a č.3tam, kde nebyly nahrazeny 
ustanovením dodatku č. 4, zůstávají beze změny. 

III. 
1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy O dílo. 

3. 

2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 1.9.2021, 
avšak za podmínky, že před tímto datem dojde ke zveřejnění obsahu smluvního vztahu v registru 
smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru 
smluv, jinak se má za to, že účinnost smlouvy nastává až dnem zveřejnění V registru smluv. 

ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává V souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O zrušení těmice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, nebo-li GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů 
se nachází na stránkách správce www.chmi.cz. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že ČHMÚ, jako Objednatel, je povinným subjektem podle zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

5. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, S platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 - Příloha č. 1 
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7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho 
připojuji své podpisy. 

V Ostravě dne:.... . ...QH-..2021..... 27 
1 0 -OB- 2021 

V Ostravě dne 

Za zhotovitele Za obj ednatele 

............. .. .............. ....................

ředitel CHMU, pob. Ostrava 
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Roman Majkus 

Hasicí technika 
e-mail:

e-mail: 
IČ: 76650171, DIČ: CZ7401015534 

tel. Číslo:

tel. číslo:

Ceník kontrol a oprav hasicích přístrojů 
Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje 

Kontrola vnitřních a venkovních požámich hydrantů (vč. dokladu)  
Montáž hasicích přístrojů vč. montážního materiálu 
Doprava a přeprava 
Ostatní práce  

-1 

Typ HP Tlaková zkouška 
(oprava) 

Tlaková zkouška 
(údržba) 

Regenerace 
náplně 

Nová náplň 
hasiva Vyřazení 

CO2 (1 ,5 kg) 0 

C02 (2 kg) ø 

CO2 (5 kg) ıı 

C02 (6 kg) n 

C02 (30 kg)  ıı  
Pěnový (6 litr) n  
Pěnový (9 litr) -  
Práškový (1 kg) 
Práškový (2 kg) 
Práškový (4 kg)  
Práškový (6 kg)  
Práškový (9 kg)  
Vodní (8 litr)  
Vodní (9 litr)  
Vodní (10 litr)  
Halonové (1-2 kg) ø dle typu  
Halonové (6-10 kg) ı dle typu  

K uvedeným cenám prací budou dle skutečné potřeby přiúčtovány náhradní díly, nové hasivo a nová povrchová 
úprava komaxitem. Cena povrchové úpravy komaxitem (v případě potřeby) činí 100,- Kčlks bez DPH. 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Do uvedených cen kontrol je zahrnuto: vypsání dokladu o kontrole v souladu S platnou legislativou, čas strávený 
při revizi, kontrolní štítek a plombovaci materiál. 

Při tlakové zkoušce se cena skládá Z Tlakové zkoušky - opravy + úddby; nového hasiva u C02 nebo regenerace 
hasiva u zbylých typů hasicích přístrojů. 
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Roman Majkus 
Hasicí technika 

e-mail: r

71, DIČ: CZ7401015534 

tel. číslo: 
tel. číslo: 

Ceník nových hasicich přístrojů 
Množství hasiva TYP Druh hasiva Hasivost Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH 

1 kg P1F/MP práškový 
2 kg P2F/PRO práškový 
4 kg P4F/MP práškový 
6 kg P6F/MM práškový 
6 kg PBF/MP práškový 
2 kg C022/MP s oxidem uhličitým 
5 kg C025/MP S oxidem uhličitým 
9 litr VQL vodní 
6 litr PESAB/MP pěnový .
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