
Strana 1 (Celkem 2) Dodatek č. 1 k SoD č. 261/046/2020

Smluvní strany

1. Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek 2
530 02  Pardubice
IČO: 14450542
DIČ: CZ14450542
Zastoupen: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu
protokolu o předání a převzetí dodávky:
Mgr. Tomáš Libánek nebo 
Bankovní spojení:
č. účtu:

2. Dodavatel: Ing. Jiří Kmošek, Sebranice 8, 569 62
zapsán u Živnostenského úřadu, Městského úřadu v Litomyšli
IČO: 76348091
DIČ: CZ9011183786
Zastoupen: Ing. Jiřím Kmoškem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky: Ing. Jiří Kmošek
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2020 smlouvu o dílo č. 261/046/2020 na výrobu, dodávku a montáž
replik zbraní a příslušenství do expozice Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v
Čechách. (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší změnu (navýšení) ceny díla. Důvodem je nezbytná
výroba jednoho kusu lidské figuríny a modelu figuríny koně pro výrobu replik zbrojí.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto:

Text článku II. odst. 1 ve znění
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy,

činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 2 491 000,- Kč
DPH 21 % 523 110,- Kč
cena celkem včetně DPH 3 014 110,- Kč.

Oceněný soupis tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 261/046/2020

Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, dodávka replik zbraní
a příslušenství

Pardubice vPardubících 
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Pardubice vPardubicích 



, Výcho| Zamek | _ fw . 
A R  Pardubice / Inn; 

nahrazuje textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč . 
DPH 21 % 544 530,- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek II. smlouw nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží Stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 2. 11_ 20l 
\ ' ' 

Za zhotcyitele: 
/'

chodočeské muzeum v Pardubicích Ing. Jiří Kmošek 
Mgr. Tomas lanek 

ředitel 
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Zámek VÝChO' i . | muzeu 
;—'.'\ Pardubice f „nm; 

nahrazuie textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč . 
DPH 21 % 544 530,- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek ||. smloug nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 1 11. 2020 
\ ' * 

Za zhotyítele: 
'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chodočeské muzeum v Pardubicích Ing. Jiří Kmošek 
Mgr. Tomas | 

ředitel 
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Výcho: „ Zámek_ | . 
„LR Pardubice f mělčí; 

nahrazuje textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč 
DPH 21 % 544 530; Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek II. smlouw nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
' zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 2 11, 20l 
\ ' . 

chodočeské muzeum v Pardubicích 
Mgr. Tomas Lmanek 

ředitel 

Za zhoto 'tele: „.,/“ 

Ing.Jiří Kmošek 
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* , VýChOl „. ?) Zamek | - 
„.A Pardubice / mgřsit 

nahrazuje textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč 
DPH 21 % 544 530,- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek ll. smloug nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 2 11.. 20l 

\llýsagdgčeské muzeum v Pardubicích 
MWoma' s' l:"rbá'n'ek— 

ředitel 

\
—

\
 

Za zhotovitele: 

Ing.Jiří Kmošek 
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" , Výchol .; .) Zemek | . 
.:.R Pardubice I milují? 

nahrazuie textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč 
DPH 21 % 544 530,- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek ll. smloug nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží Stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 2 11_ 20l 

\llýagdgčeské muzeum v Pardubicích 
MĚomá s" Eban-ek— 

ředitel \\
\ 

Za zhotoyitele: 
,. 

Ing.Jiří Kmošek 
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Výchol :) Zámek | - 
„ŠK Pardubice f T353 

nahrazuie textem 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, 
činí dle dohody smluvních stran: 

Cena celkem bez DPH 2 593 000,- Kč 
DPH 21 % 544 530,- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 137 530,- Kč. 

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu figurín je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

V ostatním se článek Il. smlouw nemění. 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

VPardubicích dne 2 11_ 20l 

\. Mgdgšeské muzeum v Pardubicích 
Mgr—T_Tomá s" Pihan-ek“ 

ředitel 

\
\

_
 

Za zhotgwteIe-z 

Ing.Jiří Kmošek 
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vedoucí technického úseku 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
Zámek 2, 530 02 Pardubice 
 
Cenová nabídka na výrobu figuríny lidské postavy a modelu figuríny koně 
 
Dobrý den, 
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na poptávané výrobky.  
 
Figurína lidské postavy 

- akátové dřevo sušené, masiv 

- kovové mechaniky z korozivzdorné oceli, podstavec z uhlíkové oceli 
 
Cena celkem za 1 ks: 83 000,- Kč bez DPH 
 
Zmenšený model figuríny koně v měřítku 1:10 
 

- příprava kresebných podkladů, zhotovení výrobní dokumentace a modelu 

v měřítku1:10  

 
Cena celkem za 1 ks: 19 000,- Kč bez DPH 
 
 
 
  
Termín dodání 3 měsíce od objednání. 
 
V případě doplňujících dotazů jsem Vám k dispozici. 
 
S pozdravem, 
 
Jiří Kmošek 
 

Firma: Ing. Jiří Kmošek 
Adresa: Na Lánech 15, 570 01 Litomyš
IČ: 76348091 
DIČ: CZ9011183786 
 




