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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: ZMŠMe/1091/2022 

 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace 
 se sídlem:   Einsteinova 2871/8 
 zastoupeno   Mgr. Leonou Mechúrovou 

a) smluvních:                               Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy 

b) technických:                              
 telefon:         
 e-mail:                                         
 IČO:    62331388 
 DIČ:    CZ62331388 
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:     
 (dále jen objednatel)  

 

 

a 

 

 

 

1.2  MADT a.s.     

  zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  vložka 1976 
  zastoupena:  Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva  
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Kamil Grabovský, Stanislav Rudek  
 se sídlem: Slezská 950, 735 14 Orlová    
 IČ: 25819909      
 DIČ: CZ25819909   
 telefon:         
 fax:      
 e-mail:          
 bankovní spojení:           
 č. účtu:            

(dále jen zhotovitel) 

 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 

je provedení díla -  stavby „Oprava střešních plášťů ZŠ Mendelova a MŠ 
Slovenská Karviná – Hranice (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace 

materiálu a cenové nabídky ze dne 3. 6. 2022. 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací  se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 
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2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – 1 214 456,07 Kč bez 
DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se snižuje o 1 214 456,07  Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů. 
           
           Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši 719 820,30 Kč bez DPH,   
           které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 
 
          Cena díla se navyšuje o 719 820,30  Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3 689 075,71 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů.„ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3 194439,94Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů.  
 

3. Změna sjednané lhůty dokončení díla 
Na základě změnového řízení byla nově sjednána lhůta dokončení díla 20.10.2022. 

 
 

4. Společná a závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

4.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem 
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dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní a Mateřská 
škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. 

4.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č.1,a to na dobu neurčitou. 

4.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 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. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový list 

 

 

 

V Karviné dne     19.9.2022                          V Karviné dne 19.9.2022 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

   

………………………………………… ………………………………………… 

Za ZŠ a MŠ Mendelova 

Mgr. Leona Mechúrová 
Za MADT a.s. 

Ing. Jan Wachtarczyk, předseda představenstva 

 

 


