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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 114 270 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 
  
Statutární město Ostrava, městský obvod Martinov 
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov 
Zastoupené:  ve věcech smluvních:   Karlem Civínem, starostou 

  
  

 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-1651059369/0800 

 
Dále jen Objednavatel 
 
 
 
a 
 
THERM, spol. s r.o. 
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé 
 
 

 
IČ: 42766991 
DIČ: CZ42766991 
Peněžní ústav: KB a.s. Ostrava 
Číslo účtu: 954241761/0100 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C. 
vložka 1770 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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PŘEDMĚT DODATKU 

V souvislosti s upozorněním poskytovatele podpory na nově definovanou možnost využití 

zálohových faktur se obě smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 SoD. Touto změnou 

se ruší čl. 6.1, který uvádí, že zadavatel neposkytuje zálohy a nově se zařazují články, které 

definují způsob použití zálohových faktur. Nové znění čl. 6 SoD je toto: 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené 
práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí 
faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur 
je stanovena na dobu do 60 - ti dnů od data vystavení faktury. Vzhledem 
ke skutečnosti, že financování projektu je vázáno na podporu z OPŽP je splatnost 
faktur stanovena na dobu do 60 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení délky 
splatnosti do 60 ti dnů se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude 
předmětem sankcí. 

6.2. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, 

že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn 

je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu.  

6.3. Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny 

6.3.1. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou 

v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

6.3.2. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k plnění 

víceprací na základě oběma stranami odsouhlaseného dodatku Smlouvy. 

6.4. Obě smluvní strany se dohodly na využití zálohové faktury. Využití zálohové faktury 

je podmíněno souhlasem obou stran a respektováním níže uvedených podmínek 

zveřejněných a vyžadovaných poskytovatelem podpory pro režim zálohových faktur: 

6.4.1. Zálohová faktura se vztahuje pouze k této smlouvě o dílo.  

6.4.2. Zálohové faktura smí být vystavena maximálně na částku 90% z ceny díla dle čl. 3 této 

smlouvy. 

6.4.3. Způsobilé výdaje připadající na zálohovou fakturu, která má být proplacena 

bez předložení zúčtovací faktury, nesmí být vyšší než 90% z realizační smlouvy o dílo 

a zároveň vyšší než jsou stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané smlouvě o dílo.  

6.4.4. Zálohová faktura bude poskytovatelem podpory proplacena bez zúčtovací faktury 

pouze do výše stanovené dle bodu 6.4.3. se splatností do 30 dnů. 
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla 

Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 1091/73 dne 8. září 2014. Stejným 

usnesením zmocnila starostu MOb Martinov k jejímu podpisu. 

12.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

12.3 V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti smlouva o dílo č. 114 270. 

 

 

 

V Ostravě dne:09.09.2014 
 
 
 
 
 
Karel Civín – starosta       Ing. Jiří Figala - jednatel 
……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 

VLASTNORUČNÍ PODPIS             VLASTNORUČNÍ PODPIS 

 

 


