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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 uzavřené dne 4. 4. 2018

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jedn

Tel., fax, email:

Technický dozor objedn

Tel., fax, email:

(dále jen objednatel)

2. BYSTROŇ Group a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
3238
zastoupená: Ing. Radimem Kviatkovským, na základě plné moci ze dne

11.12.2017
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucí
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II. Předmět změny závazku 

 
V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 na realizaci díla „Realizace 
energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-
Lutyni“. 
Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.   
 
Za účelem dosažení dotace v rámci 70. výzvy z Operačního programu Životní prostředí 
musela být provedena aktualizace projektové dokumentace, ve které byly provedeny změny 
součinitelů tepelné vodivosti materiálu u zateplení fasády a střechy. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti došlo k zúžení předmětu plnění o původní tepelné izolace fasády a 
střechy (EPS 70 F a EPS 150S) a rozšíření předmětu plnění o nové tepelné izolace (EPS 
GreyWall a EPS 200S). Celková hodnota změny závazku činí 1 667 153,92 Kč, což je  
cenový nárůst 18,1 %. 

III. 
Předmět Dodatku č. 1 

I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly 
na následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1.  Smlouvy o dílo č. 
2018/ORI/S/0079 takto: 

 
VI. 

Cena díla 
 
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto: 
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 
 
                   

           Cena v Kč bez DPH 
 

 
Cena za realizaci stavby 
 

 
9 210 782,85 

 
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1  
 

 
1 049 601,10 

 
 
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 
 

 
- 617 552,82 

 
Cena celkem 
 

 
9 642 831,13 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.  2017/ORI/S/0050  zůstávají v plném rozsahu beze 
změn. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího 
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 
kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato 
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR 
došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto 
ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje 
bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení  
a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. ………./61 
dne 30.05.2018. 

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny 
nevyčerpaného plnění. 
 

 
 
V Orlové dne: 4.6.2018                                            V Ostravě dne: 1.6.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                        …………………………….. 
Ing. Tomáš Kuča              Ing. Radim Kviatkovský 
starosta města               obchodní ředitel 
                na základě plné moci ze dne 11.12.2017 
 
                                                                                
 
 
 


