
 

 

        113. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 21.02.2022 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládán návrh na návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. O/015/2021 s dodavatelem ViVA school s. r. o., IČO 247 30 301, se sídlem U pískovny 

890/1, 182 00 Praha 8, jejímž předmětem byla dodávka interiérového vybavení 11 

prvostupňových tříd ZŠ Dolní Chabry. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, pod 

odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18819755?backlink=oxrzs.  

 

Dodavatel ViVA school s. r. o. požádal z důvodu navýšení cen materiálu a souvisejících 

služeb, které byly stěžejní pro realizaci předmětu smlouvy, o uzavření dodatku ke smlouvě o 

dílo. Konkrétně se jedná o navýšení ceny díla ze 3 388 451 Kč bez DPH na 3 727 231,64 Kč 

bez DPH. Žádost o navýšení ceny byla konzultována s administrátorem zakázky AK Kruták. 

Jedná se o změnu smlouvy v souladu s ust. §222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně §222, odst. 4, kdy se jedná o změnu 

závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože předmět plnění zůstává 

totožný a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.  
 

AK Kruták. „Dodatek je z pohledu ZZVZ opřen o § 222 odst. 4 ZZVZ. Tento postup byl 

řešen ve společném stanovisku MMR a ÚOHS, ze kterého lze dovodit, že v rámci de-minimis 

limitu navýšení ceny vzhledem ke zvýšení nákladů (zejm. na materiál) z pohledu ZZVZ 

možné je. Stanovisko lze nalézt zde: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-

zpravy/verejne-zakazky/3110-spolecne-stanovisko-uohs-a-mmr-k-problematice-narustu-cen-

stavebnich-materialu-ve-verejnych-zakazkach.html.“  

  

Finanční prostředky na realizaci dodávky má MČ pokryté z dotace poskytnuté hlavním 

městem Prahou. Třídy jsou již téměř kompletně vybavené. Paní ředitelka je s realizací 

spokojená.  

 

 

 

 

Přílohy: -    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

- Aktualizovaný položkový rozpočet 

- Společné stanovisko MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen 

stavebních materiálů  

 

  

  

  

   

 

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

Zpracovatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 
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