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Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2028 

 

 

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“ 
 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   : Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
Sídlo : Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
Zástupce : doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva 
  Ing. Martin Déva, člen představenstva 
Zapsán v obchodním restříku :  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva 
  Ing. Martin Déva, člen představenstva 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO : 276 61 989 
DIČ : CZ27661989 
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
1.2. Zhotovitel   : RAPOS, spol. s r.o.  
Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov  
Statutární orgán : ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
  Jaroslav Ševčík, jednatel 
  Ing. Petr Vlček, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
b) ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
IČO :  255 04 487 
DIČ :  CZ25504487 
Bankovní ústav :  ČS, a.s. Zlín 
Číslo účtu :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.  :  +420 573 398 311 
E-mail :  rapos@rapos.cz 

2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
09.02.2021 (a dodatku č. 1 ze dne 23.06.2021) na akci: 

        „Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“ 
(dále jen „Smlouva“) 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je: 
provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které 
nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně 
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neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve 
Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4. 

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné 
k jeho kvalitnímu dokončení. 

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle 
Změnového listu č. 01 o částku: 

376.481,58 Kč bez DPH 

(slovy: třistasedmdesátšesttisícčtyřistačtyřicetpětkorunčeskýchpadesátosmhaléřů) 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1    Čl. 2.2 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 Změnovým listem č. 01, který tvoří    
          nedílnou součást této Smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní: 

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

 
29,321.782,42 Kč bez DPH 

(slovy: dvacetdevětmilionůtřistadvacetjedentisícosmsetosmnáctkorunčeskýchčtyřicetdvahaléře) 

6,157.574,31 Kč DPH 21 % 

35,479.356,73 Kč včetně DPH 

(slovy: třicetpětmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícčtyřistakorunčeskýchdvacetdevětthaléřů) 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1    Čl. 21, odst. 21.10. se doplňuje o text: 

 Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č.01. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti. 

6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení. 

Ve Zlíně, dne:    19. 8. 2021                                                            Ve Zlíně, dne 19. 8. 2021 
 
 
 
 
 

  ..................................................   ..................................................  
 Objednatel: Zhotovitel: 
    


