
 

DODATEK Č. 1 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
dne 28.3.2018 

 
Číslo smlouvy objednatele: SML/0541/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: K18019 
 

(dále také jen „dodatek“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 3267/80/6/2017 ze dne 
2. listopadu 2017 

IČ: 00301825 
DIČ:                                         CZ 00301825 
Bankovní spojení:   
Číslo transparentního účtu:   

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

2. KARETA s.r.o.     

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Zastoupen/a:  
ve věcech smlouvy  
ve věcech technických  
ve věcech stavby  
IČ: 623 60 213 
DIČ: CZ62360213 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 



 

Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (méněpráce + vícepráce), se 
výše uvedená smlouva o dílo tímto dodatkem mění následovně:  

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:  

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

 cena bez DPH 537 563,53 Kč  

 sazba DPH je 21 %                112 888,34 Kč 

       cena celkem      650 451,87 Kč 

 

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 

43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném 

případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 

objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto 

nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a 

citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést 

daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o 

DPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění 

na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 

správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový 

přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že 

v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 

zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) 

skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 

příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o 

DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 

plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a 

zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 

plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 

uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0541/2018 ze dne 28.3.2018 - oceněné soupisy dodávek, 
služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto 



 

dodatku. 

2. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0541/2018 jsou aktualizované oceněné soupisy 
dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkové rozpočty). 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné 
správy České republiky odpovídá objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se zveřejněním 
dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky souhlasí.   

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 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. 

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 97 schůzi, konané dne  
12. července 2018 usnesením č. 4029/97/7/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 
V Přerově dne 17.7.2018    V Bruntále dne 17.7.2018 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..  …………………………………………………………..  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


