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Dodatek č. 1 ke Smlouvě na vybavení interiéru 
uzavřené dle § 1746 odst. 2, § 2079 a násl. a § 2586 a násl.  

z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění mezi 

 

č. smlouvy objednatele: MMK/SML/743/2016 
 

1.  Objednatel   

statutární město Karviná  

adresa:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát 

zastoupeno:       Tomášem Hanzlem, primátorem města    

  

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na 

základě pověření ze dne 04.01.2016  

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

 

a) smluvních:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby 

majetku Odboru majetkového 

Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku 

Odboru majetkového  

IČ:  00297534 

DIČ:  CZ 00297534 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. Karviná  

číslo účtu:  27-1721542349/0800 

e-mail:            helena.bogoczova@karvina.cz 

            jana.salamonova@karvina.cz 

            pavel.lycka@karvina.cz 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

2.  Dodavatel 

obchodní firma:    INTERDEKOR HP s.r.o   a   VOP GROUP, s.r.o.. 

sídlo:: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko      Lípová 1128, 737 01      

               Český Těšín  

IČ: 25367498                                                 25370961 

DIČ:    CZ25367498         CZ25370961 

Zastoupena: Petrem Horákem,  jednatelem;        Ing. Vilémem Widenkou,   

Mgr. Petrem Stašíkem, prokuristou      jednatelem         

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném  KS Ostrava v oddíle C vložce 15446, KS Ostrava v oddíle 

C    vložce 16114  

bankovní spojení    ČSOB, a.s. č. ú.: 205078119/0300   

tel. spojení    558 711 917 

e-mail    interiery@interdekor.cz  

 (dále jen „dodavatel“)  
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Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2016 Smlouvu na vybavení interiéru č. MMK/SML/743/2016 (dále 

jen „Smlouva“), jejíž předmětem je dodání nábytku do interiéru objektu sportovního areálu Městského 

stadionu v Karviné – Ráji, který prochází rekonstrukcí a modernizací. Vybavení má proběhnout dle 

dokumentace provedení – technické zprávy a projektové dokumentace vypracované společností OSA 

projekt s.r.o., IČ 471 55 337. 

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku 

č. 1,  jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

1. Změna smlouvy 

1.1 Smluvní strany konstatují, že při dodávce interiérového vybavení byly zjištěny okolnosti, které si 

vynutily vícedodávku, tj. dodávku dalšího interiérového vybavení a ménědodávku, tj. zúžení 

rozsahu stávajícího sjednaného vybavení, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

1.2 S ohledem na shora v bodu 1.1 uvedenou skutečnost smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 

sjednávají změnu rozsahu a ceny dodávky sjednané ve Smlouvě, jak je uvedeno v příloze č. 1 

k tomuto Dodatku č. 1, a to tak, že smluvní strany sjednávají: 

a) rozšíření rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají navýšení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu 

vícedodávky ve výši + 416 411,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 1  a  

b) zúžení rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají snížení ceny  sjednané ve Smlouvě o cenu 

ménědodávky ve výši - 665 654,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 1 . 

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku IV. odstavce 1 Smlouvy, které ve znění 

tohoto Dodatku č. 1 nově zní: 

„Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dodání nábytkového vybavení interiéru dle této 

smlouvy cenu, a to ve výši:   

a) cena bez DPH 5 870 666,- Kč 

b) DPH   1 232 839,86 Kč 

c) cena s DPH  7 103 505,86 Kč  

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

součástí této smlouvy 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. Dodavatel, za tyto provedené práce, 

bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH zvlášť.“ 
 

1.3 Tímto Dodatkem č. 1 se příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet nahrazuje přílohou č. 2 

tohoto Dodatku č. 1. 
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2. Společná a závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

2.3 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. 

2.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že  tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

2.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem 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 Smlouvy, jakož i k ní uzavřených dodatků zajistí statutární město Karviná. 

2.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dokumentů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění 

2.7 O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2694 dne 20.7.2016.  

2.8 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří: 
 

1. Seznam vícedodávek a ménědodávek 

2. Položkový rozpočet 

 

 

V Karviné dne  26.07.2016        V Těrlicku dne 20.07.2016  

Za objednatele:        Za dodavatele: 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                     ………………………………………..   

 Ing. Helena Bogoczová, MPA    Mgr. Petr Stašík,  prokurista 

      vedoucí Odboru majetkového    za INTERDEKOR HP, s.r.o.  

pověřena k podpisu na základě pověření  

              ze dne 04.01.2016 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………….. 

         Ing. Vilém Widenka, jednatel 

         za VOP GROUP s.r.o. 


