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 Dodatek 

 

Smlouva o dílo   

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 
 __________________________________________   
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 __________________________________________   
dále jen „objednatel“    
 
a 
 
ELORA GROUP s.r.o. 
Oprechtice 71, 739 21 Paskov 
zastoupený Ing. Liborem Juráskem, jednatelem 
 __________________________________________   
 
IČ:   25365517 
DIČ:   CZ25365517 
Peněžní ústav:  UniCredit Bank Czech republic, a.s.  
 
Č. účtu:   511884004/2700 
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9947.  
 __________________________________________   
dále jen „zhotovitel“ 
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 Dodatek 

Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4958/RMOb-JIH/1822/85 ze 
dne 16.09.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0347/2021/OŠK ze dne 09.07.2021 (dále 
jako „SoD“). 
 
 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změnách SoD : 
 

 

1. V čl. III. Cena díla se ruší znění bodu 1. 

Bod 1 čl. III. SoD nově zní: 
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Oprava střešních bodových světlíků 
ZŠ B. Dvorského v Ostravě 

Bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena díla v Kč celkem  781 520,73 164 119,35 945 640,08 
 
 
 
 

2. Čl. III. Cena díla je doplněn body 8 a 9. 
 
Bod 8 čl. III SoD zní: 

Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti 
této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

 
Bod 9 čl. III SoD zní: 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti 
změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 
 
 

3. V čl. IV. Platební podmínky se ruší znění bodu 1. 
 

Bod 1 čl. IV SoD nově zní: 

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
4. V čl. IV. Platební podmínky se ruší znění bodu 3. 
 
Bod 3 čl. IV SoD nově zní: 
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 Dodatek 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy 

a datum jejího uzavření, identifikátor: P21V00000395, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen 
„GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
5. Čl. IV. Cena díla je doplněn bodem 28. 
 
Bod 28 čl. IV SoD zní: 

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel 
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za 
zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně 
příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně 
zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit 
sjednanou cenu díla. 

 
 

  
 

čl. III. Závěrečná ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj 
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
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zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 
  

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  _________________________                       Datum: ______________________     
 

 
Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo:   
 
 
 
 

________________________________                       _____________________________ 
 
 

Bc. Martin Bednář Ing. Libor Jurásek    
starosta                                                         jednatel  
 
 
 
 
 
 
 


