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DODATEK Č. 5 

smlouvy o dílo č. I 9/2017/305 
ze dne 22. 9. 2017 

na zhotovení stavby na akci 
 

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 
 

1.1. Objednatel : Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž 
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea 
b) ve věcech technických : Petra Smetánková, DiS. – projektový manažer 
IČ : 00091138 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : 573 343 298 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
 
 
1.2. Zhotovitel : POZIMOS, a.s. 
Sídlo : Zlín, K Pasekám 3663 76001  
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva 
  Ing. Radim Babík, člen představenstva 
  Ing. Jana Mikešová, člen představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně, (spisová značka) oddíl B, 

vložka 2 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  
Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Radim Babík, výrobní ředitel 
IČ : 00147389 
DIČ : CZ00147389 
Bankovní ústav : KB, a.s. pobočka Zlín 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : 575 753 412/575 753 400 
 
E-mail : info@pozimos.cz 
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2. PREAMBULE 

 

2.1. Výše uvedené mluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č I 9/2017/305 
uzavřené dne 22. 9. 2017 na akci: 

 
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – revitalizace budov a expozic“ 

(dále jen „Smlouva“). 
 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technických řešení, které byly navrženy zástupci 
objednatele, GP a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a 
skutečných geologických poměrů, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 6. Změnový list č. 
6 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

2.3. Ke změnám bylo přistoupeno z následujících důvodů: 

2.3.1. Zhotovitel zahájil přípravu 4. etapy realizace v souladu se smlouvou o dílo (termín 
předpokládaného zahájení 4. etapy byl od 1. 4. 2020). Před vlastním zahájením a převzetím 
staveniště pro 4. etapu bylo zhotoviteli umožněno v průběhu měsíce března 2020 z důvodu 
nevyužívání stávajícího osobního výtahu proměřit jinak nepřístupnou stávající zděnou 
výtahovou šachtu, přičemž byly mimo jiné zjištěny rozdílné parametry výtahové šachty a výtahu 
oproti projektové dokumentaci. Toto zjištění je jedním z důvodů vedoucích k potřebě změny 
technických řešení, zmíněných v odst. 2.2. shora uvedené smlouvy o dílo.  

2.3.2. Změna zahrnuje úpravy specifikace výtahů, které byly zapříčiněny úpravou PBŘ a změnou 

norem, které zpřísňují požadavky na dodávku a montáž výtahů. Jedná se o aktualizaci normy 
pro výtahy EN 81.20 z roku 2018. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo postupoval v 
souladu s čl. 2.13. Změny díla.  

2.3.3. Zhotovitel může pokračovat v realizací prací v rámci 4. etapy až poté, co boudou vícepráce 
obsažené ve změnovém listu č. 6 odsouhlaseny objednatelem, a to schválením dodatku ke 
smlouvě o dílo (viz čl. 2.13, .6.3 smlouvy). Uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 5 předchází 
schválení dodatku investičního záměru v RZK dne 22. 6. 2020, který řešil navýšení finančních 
prostředků na výše zmíněné vícepráce. 

2.3.4. Změna v technické specifikace obnáší i potřebu objednat jiné zařízení, které bude tuto 
potřeby technické změny akceptovat, přičemž dodací lhůta výtahů je cca 10 týdnu od 
potvrzení změny dodávky. S ohledem na výše uvedené vyvolá tato změna i úpravu 
harmonogramu stavby, dochází k prodloužení termínu realizace o 2,5 měsíce (na dodávku 
výtahů navazuje jejich montáž, revize, nutné k předání a následné kolaudaci stavby). 

 

2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 17. Dodatky a změny smlouvy, odst. 
17.1. a v souladu s článkem 2 Předmět smlouvy a rozsah smlouvy, odst. 2.13. Změny díla a v souladu 
se Změnovým listem č. 6 ke změnám uvedeným v článku 3., 4. tohoto dodatku. 

 
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA, TERMÍNU PLNĚNÍ A CENY DÍLA 

 
3.1.  Čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.8., který zní: 

2.2.8. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 6, který tvoří nedílnou 
část této Smlouvy. 

3.2.   V čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění bod 3.2.3., který nově zní takto: 
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3.2.3. Etapa 4 - vnitřní a venkovní výtah v termínech od 1. 4. 2020 do 15. 9. 2020. 
 

3.3. V čl. 4 Cena díla se z důvodů výše uvedených mění odst. 4.4, který nově zní takto: 
 

4.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této 
smlouvy, která činí: 

 
Celková cena díla:  bez DPH:   31 705  545,52 Kč  
 (slovy: třicet jedna milionů sedm set pět tisíc pět set čtyřicet pět korun 

českých padesát dva haléřů)  
 
 DPH ve výši 21%:   6 658 164,56 Kč  
 
 Celkem včetně DPH: 38 363 710,08 Kč  
 (slovy: třicet osm milionů tři sta šedesát tři tisíc sedm set deset korun 

českých osm haléřů) 
 
 

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 
 
5.1. Čl. 21. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje o bod 21.19. takto: 

Přílohou č. 9 této Smlouvy je změnový list č. 6. 
 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

6.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 6. 

6.3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.  

6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
 
V Kroměříži dne 26. 6.2020     Ve Zlíně dne 26. 6.2020 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Mgr. Martina Miláčková v. r.  – ředitelka  Ing. Jiří Havlík v. r. – předseda 

představenstva  
 
 
 
 
 
………………………………………    ………..…………………………… 


