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číslo smlouvy objednatele:  S/0490/2016/IO/2     číslo smlouvy zhotovitele: 613/2016 

Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BYSTROŇ Group a.s.  
se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 
jejímž jménem jedná Michal Bystroň, člen představenstva a.s. 
IČ: 27800466 
DIČ: CZ27800466 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B 
vložka 3238 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: z5dc98r 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Petr Balvín, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
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smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2: 
 

I. 
Předmět dodatku č. 2 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla prováděného na základě smlouvy o dílo  

ze dne 19.9.2016 (č. smlouvy objednatele S/0490/2016/IO, č. smlouvy zhotovitele 613/2016) 
včetně dodatku č. 1 této smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory 
energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606“ o neprováděné  
a dodatečné práce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 3 až 13. 
 

2. Původní článek  2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené sušáky pro 

jednopokojové byty délky 3 m se 6 šňůrami, ale budou z bezpečnostních a provozních důvodů 

nahrazeny sušáky délky 1 m se 4 šňůrami, rozsah neprováděných a dodatečných prací je 

specifikován ve změnovém listu č. 3 a jeho přílohách.  

Dále se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován 

ve změnových listech č. 4 až 13 a jejich přílohách. 

Změnové listy č. 3 až 13 včetně příloh, tj. soupisu neprováděných a dodatečných prací ze dne 

22.5.2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

 

3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto: 

Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje z důvodu objednatelem požadovaných 

dodatečných prací o 14 dnů, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 114 dnů od 

předání staveniště. 

  

4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

Cena dle smlouvy o dílo:   23 089 665,98 Kč bez DPH 26 553 115,88 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 1 
       -602 848,53 Kč bez DPH     -693 275,81 Kč vč. DPH 

Cena díla dle dodatku č. 1 22 486 817,45 Kč bez DPH 25 859 840,07 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 2 
    -176 000,00 Kč bez DPH   -202 400, 00 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací 

dle dodatku č. 2 
       320 951,74 Kč bez DPH     369 094,50 Kč vč. DPH 

Cena díla dle dodatku č. 2    22 631 769,19 Kč bez DPH 26 026 534,57 Kč vč. DPH 

 

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky 

ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
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změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když rozsah změn – 

hodnota neprováděných a dodatečně prováděných prací v tomto dodatku oproti původní ceně dle 

smlouvy o dílo činí 2,15% původní ceny dle smlouvy o dílo. Termín dokončení je prodloužen na 

základě dodatečných prací na základě ujednání článku 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo, dle něhož 

strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě 

dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění 

těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy. 

 
II. 

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží  
po jednom z nich. 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. Podléhá-li tento dodatek č. 2 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení  
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel 
jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tento dodatek č. 1 
nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 
 

4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 23.5.2017. 

 

Přílohy dodatku č. 2: 

- změnové listy ZL č. 3 až ZL č. 13 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací 

 

 

  

   Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 
 

 

    Ve Frýdku-Místku, dne    V Ostravě, dne  
 

 

 

_____________________________   __________________________ 

       Mgr. Michal Pobucký, DiS                 Michal Bystroň 

                    primátor           člen představenstva a.s. 

  


