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D O D A T E K  č .  1
K E  S M L O U V Ě O  D Í L O

(v evidenci zhotovitele pod č. S-020-2015-US a v evidenci objednatele pod č. a č. V2015-510/OO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

a uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. Město Nový Jičín
sídlo: Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené:                               PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města Nový Jičín
IČ:                                           00298212             
DIČ: CZ00298212
bankovní spojení:                   xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.1. a bod 1.2.)

xxxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.3.)

 zástupce ve věcech technických za Městský úřad Nový Jičín: 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 zástupce ve věcech technických za Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků: 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 zástupce ve věcech technických za bytové domy: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. VKUS-BUSTAN s.r.o.
sídlo: Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená: Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28122
IČ:  26841410                                                           
DIČ:  CZ26841410
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 27-3631700277/0100
(dále jen „zhotovitel“)

za účelem uvedení smluvního vztahu do souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zaměstnanosti“), se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele S-020-2015-US a č. objednatele V2015-
510/OO ze dne 03.11.2015 tohoto znění:

I.
1. V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje odstavec 1.4. ČÁST D a zní takto:
Předmětem této smlouvy je poskytnutí náhradního plnění zhotovitelem objednateli dle ustanovení § 81 
odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o 
zaměstnanosti“). 
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2. V článku II. Práva a povinnosti zhotovitele se ustanovení odstavců doplňuje takto:
2.4 Zhotovitel musí zaměstnávat více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných 

pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, ve čtvrtletním přepočteném počtu, 
dle zákona o zaměstnanosti. Tímto se zhotovitel, do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého 
plnění (faktur za 1 měsíc plnění dle předmětu této smlouvy) objednatelem, zavazuje vložit potřebné 
údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „evidence 
MPSV“). 

2.5 Poskytovatel se dále zavazuje do evidence MPSV vložit zpětně zaplacené faktury objednatelem za 
období od 01.01.2017.

2.6 Pro zaslání vložených údajů do evidence MPSV zhotovitel, pro ověření odběratelem, výhradně použije 
tuto e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.7 Za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, odpovídá 
zhotovitel.

3. V článku IV. Cena a platební podmínky se ustanovení odstavců mění a doplňuje takto:
4.1. Cena a předmět smlouvy odpovídá vítězné nabídce, kterou podal zhotovitel v rámci elektronické 
aukce veřejné zakázky „Úklidové služby v objektech města Nový Jičín“. Za splnění předmětu této smlouvy 
uvedeného v čl. I se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

Výše ročního plnění v Kč

Základní úklidové práce v budovách ve vlastnictví 
města Nový Jičín, tj. budovách Městského úřadu Nový 
Jičín

909.000,00

Základní úklidové práce v místnostech výstavních 
expozic v budově Návštěvnického centra Nový Jičín –
město Klobouků

152.900,00

Základní úklidové práce v objektech vlastnictví města 
Nový Jičín

528.350,00 Kč

Poskytnutí náhradního plnění zhotovitelem objednateli 12.000,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 1.602.250,00 Kč

VÝŠE DPH 336.472,50 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 1.938.722,50 Kč

4.3. Objednatel souhlasí s měsíční zpětnou fakturací ceny za úklidové práce. Objednatel souhlasí s měsíční 
zpětnou fakturací ceny za poskytnutí náhradního plnění zhotovitelem objednateli dle ustanovení § 84 
zákona o zaměstnanosti ode dne 01.01.2017. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu a je splatná nejpozději 14 dnů od data doručení faktury. Úhrada ceny bude objednatelem 
provedena bezhotovostním příkazem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení 
je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce bankovního ústavu objednatele. 
4.4. Celkové měsíční náklady za předmět smlouvy budou zhotovitelem rozúčtovány na jednotlivé měsíční 
faktury dle odborů Městského úřadu Nový Jičín, organizační složky Návštěvnické centrum Nový Jičín –
město klobouků a také dle povahy předmětu plnění dle následujícího schématu:
a) samostatná faktura za předmět smlouvy čl. I. odst. 1.1. ČÁST A – (objednatel Město Nový jičín, odbor 

organizační MěÚ Nový Jičín), čl. I. odst. 1.4. ČÁST D - poskytnutí náhradního plnění zhotovitelem 
objednateli dle ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v členění:

 cena za úklidové práce budova Divadelní 1,

 cena za úklidové práce komplex budov radnice – Masarykovo nám. 1,2,3, Úzká 1413,

 cena za úklidové práce budova Divadelní 8,

 cena za poskytnutí náhradního plnění.
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4. V článku VI. Sankční ujednání se ustanovení odstavců doplňuje takto:
6.6. V případě, že prodávající nesplní podmínku poskytnutí náhradního plnění dle zákona o zaměstnanosti, 
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši škody vzniklé objednateli, v 
důsledku nesplnění povinnosti vložení údajů zhotovitelem do evidence MPSV vedené dle 
§ 84 zákona o zaměstnanosti. 

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději 
do 10dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma údajů tykajících se bankovních 
spojení a kontaktních údajů osob smluvních stran tato smlouva neobsahuje žádné informace ve 
smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za 
podmínky, že údaje, v rozsahu tykajícího se bankovních spojení a kontaktních údajů smluvních stran
budou znečitelněny. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 
jeden stejnopis. 

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 1 v celém rozsahu souhlasí. 

Ve Frýdku-Místku dne 20.11.2017 V Novém Jičíně dne 24.11.2017

Ing. Libor Schwarz PhDr. Jaroslav Dvořák

jednatel starosta města Nový Jičín

za zhotovitele za objednatele




