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Dodatek č. 1 
 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají dodatek 

smlouvy k provedení akce VN Olomouc-rekonstrukce operačních sálů a vybudování přístavby ORL 
 

Číslo smlouvy: 2-1/2020-1470   

 

 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Sídlo:    Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc 

IČO:   60800691 

DIČ:   CZ60800691 

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná: 

ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

   MUDr. Martin Svoboda 

Bankovní spojení:   ČNB 

Číslo účtu:   159837881/0710 

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář, správce nemocnice 

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123 

e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz 

datová schránka: mdasj3u 

Adresa pro doručování korespondence: 

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

RAPOS, spol s.r.o.  
 

zapsaná v obchodním rejstřík4) vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27940  

 

Sídlo:     Palackého 529, Všetuly, 76901 Holešov  

IČO:     25504487  

DIČ:     CZ 25504487  

Zastoupená:    Ing. Jaroslavem Ševčíkem, Ing Petrem Vlčkem,  

Jaroslavem Ševčíkem  

Bankovní spojení:   ČS, a.s. Zlín  

Číslo účtu:    1481478359/0800  

Kontaktní osoba:   Ing. Jaroslav Ševčík  

č. tel.: +420 573 398 311  

e-mailová adresa: rapos@rapos.cz  

datová schránka 9a2wcqc 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Článek III., Předmět smlouvy, odst. 1 se rozšiřuje: 

 

Předmět smlouvy se mění o více a méně práce, které vyplynuly během realizace díla. Veškeré 

změny byly řádně a včas odsouhlaseny objednatelem. 
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Článek IV., Cena za dílo, odst. 1 se mění: 

 

 Cena díla se upravuje vlivem více a méně prací následovně: 

 

Rekapitulace ceny díla : 

 

Cena díla dle smlouvy o dílo ……………………………...…  52 825 143,04Kčbez DPH 

Dodatek č. 1  

Více – méně práce  …………………………………...……….  3 510 835,70 Kč bez DPH 

 

Nová cena celkem bez DPH …………………………………56 335 978,74 Kč  

DPH 21 % …………………………………………………… 11 830 555,54 Kč 

 

Cena včetně DPH ……………………………………… 68 166 534,28 Kč 

 

 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2-1/2020-1470 uzavřenou dne 

3.1.2020. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 2 

výtisky. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem 

podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak 

tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu. 
Příloha dodatku č. 1 – rozpočet více-méně prací 

 

 V Olomouci dne  ……………               V …………dne  …………… 

 

 

 

 

 

MUDr. Martin Svoboda     Ing. Jaroslav Ševčík 

   ředitel                    jednatel 
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