
 
 

 

 

Strana 1 

 

 
DODATEK Č. 1  

smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2020  
na zhotovení stavby na akci 

 
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“ 

 
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 : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
1.2. Zhotovitel : RAPOS, spol. s r. o.  
Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
  Ing. Petr Vlček, jednatel 
  Jaroslav Ševčík, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně, (spisová značka) oddíl C, 

vložka 27940 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Vlček, jednatel 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Chovanec, Radim Barták 
IČ : 25504487 
DIČ : CZ25504487 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČS, a.s. Zlín 
Číslo účtu :    xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : 573 398 311-12 
E-mail : rapos@rapos.cz 
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2. PREAMBULE 

 

2.1. Výše uvedené mluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. sml. objednatele 
176, č. sml. zhotovitele 2002) uzavřené dne 27. 2. 2020 na akci: 

 
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“ 

(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 Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3. 
Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3 se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází k souladu s článkem 18 Dodatky a změny smlouvy, odst. 
18.1. Smlouvy a v souladu s článkem 3 Změna smlouvy, odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3 Smlouvy a 
v souladu se Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3 ke změnám uvedeným v článku 3, 4 a 5 tohoto dodatku. 

 
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

 
3.1.  Čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.4., který zní: 

2.2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří 
nedílnou část této Smlouvy. 

 
4. CENA DÍLA 

 
4.1. V čl. 5 Cena díla se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2, který nově zní takto: 

5.2. 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:  87 946 724,48 Kč bez DPH 
 (slovy: 

osmdesátsedmmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícsedmsetdvacetčtyřicelých
čtyřicetosm korun českých bez DPH) 

 
 18 468 812,14 Kč DPH 21 % 
 
 106 415 536,62 Kč vč. DPH 
 (slovy: 

stošestmilionůčtyřistapatnácttisícpětsettřicetšestcelýchšedesátdva 
korun českých včetně DPH). 

 
 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 
 
5.1. Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto: 

Přílohou č. 3 této Smlouvy je platební kalendář - změna č. 2, 
Přílohou č. 4 této Smlouvy je změnový list č. 1, 
Přílohou č. 5 této Smlouvy je změnový list č. 2, 
Přílohou č. 6 této Smlouvy je změnový list č. 3. 
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 9.2. Změna smlouvy 
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je 
přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního 
programu.  

6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je platební kalendář – změna č. 2, členěný na kalendářní měsíce a 
Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3. 

6.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.  

6.5. 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.   

6.6. 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      V Holešově dne 26. 6. 2020 
 
 
Objednatel:  Zhotovitel: 
Mgr. Martina Miláčková v. r. – ředitelka  Ing. Petr Vlček  v. r.– jednatel  
 
 
 
 
 
………………………………………     …………………………… 


