
 

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O/015/2021 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Městská část Praha-Dolní Chabry 

zastoupen: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, Starostkou 

sídlo: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5 

IČO: 00231274 

číslo účtu: 501951998/0800, Česká spořitelna, a.s.  

ID datové schránky: ztib27j 

  

 

(dále jen jako „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel: ViVA school s.r.o. 

zastoupen: Petrou Čavošovou, jednatelkou společnosti 

sídlo: U pískovny 890/1, 182 00 - Praha 8 

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 169395 

IČO: 24730301 

DIČ: CZ24730301 

číslo účtu: 2600371349/0800 

ID datové schránky: 8tnt6dq 

  

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a samostatně „Smluvní strana“) 

 

uzavřely dne 20. 12. 2021 v souladu s ustanovením § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. O/015/2021 jejímž 
předmětem byla dodávka interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se Smlouva 
mění a doplňuje následovně: 



 

 
 

I. 

Předmět a účel Dodatku č. 1 

1.1. Účelem tohoto Dodatku je reakce smluvních stran na vývoj cen materiálu a souvisejících 
služeb, které byly stěžejní pro realizaci předmětu Smlouvy. 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna odst. 5.1 Smlouvy a dále pak aktualizace přílohy č. 2 
Smlouvy. 

 
II. 

Změny dle Dodatku č. 1 

2.1. Odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně: 

„5.1. Cena Díla definovaného v čl. II Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí        
3 727 231,64 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě třicet jedna korun českých 
a šedesát čtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena je podrobně rozepsána v rámci 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 Smlouvy“ 

2.2. Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje aktualizovanou přílohou č. 2 ve znění, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 
III. 

Hodnota změn v rámci Dodatku č. 1 

3.1. Původní hodnota závazku, ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), byla 3 388 451 Kč (slovy: tři miliony tři 
sta osmdesát osm tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty.  

3.2. V rámci změn provedených tímto Dodatkem č. 1 došlo k navýšení ceny Díla na konečných 3 727 
231,64 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a 
šedesát čtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty, tedy původní hodnota závazku byla navýšena 
o 338 780,64 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

3.3. Realizovaná změna Smlouvy dle Dodatku č. 1 je smluvními stranami prováděna v souladu s ust. 
§ 222 ZZVZ, konkrétně jde o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná změnu závazku, 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože předmět plnění zůstává totožný. Výše 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší, než 10 % 
původní hodnoty závazku, jak je patrné z tohoto článku, kdy je hodnota změny 
v procentuálním vyčíslení rovna 10 % původní hodnoty závazku. 

 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nezmíněná zůstávají nadále beze 
změny a v platnosti. 

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha-Dolní 
Chabry   usnesením č. XX/22/RMČ ze dne XX. XX. 2022, kdy byla starostka současně pověřena 
podpisem tohoto dokumentu.  



 

 
 

4.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.  

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy. 

4.6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha: 

• Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet  

 
 

V Praze   V __________ dne __________ 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

   

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 
Starostka 

Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

 

Petra Čavošová 
jednatelka 

ViVA school s.r.o. 

 


