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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo smlouvy objednatele: - 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21042/SOD 
 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském 
Meziříčí – etapa II.“ ze dne 12. 10. 2021 

 

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

 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 

1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx 
IČ0 : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail : xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx 
 
1.2. Zhotovitel : NOSTA, s.r.o. 
Sídlo : Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 
Statutární orgán : Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx 
IČO : 47671416 
DIČ : CZ47671416 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu :  889364/0300 
Tel. : 556 767 111 
E-mail : nosta@nosta.cz 

mailto:nosta@nosta.cz
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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

II. 
PREAMBULE 

 
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. 

na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „Muzeum regionu 
Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.““ ze dne 12. 10. 
2021 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů: 

 
1. změna osoby ve věcech technických dle čl. 1, odst. 1.2. původní smlouvy o dílo, 

 
2. rozšíření realizačního týmu dle čl. 1, odst. 1.5. původní smlouvy o dílo, 

 
3. změna výše finančních prostředků určených k financování projektu v letech realizace 2021 a 2022 

dle čl. 6. a odst. 6.3. původní smlouvy o dílo. 
 

2.2. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s odst. 3.1., odst. 
3.2. a odst. 3.3. Smlouvy ke změnám uvedeným v článku III., IV. a V. tohoto Dodatku smlouvy.  

 
 

III. 
SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly, že čl. 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ 

ÚDAJE STAVBY odst. 1.2. se mění ve výměně osoby oprávněné jednat b) ve věcech technických a to 
následovně: 

 
 b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx 
 
 

IV. 
SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
4.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly, že čl. 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ 

ÚDAJE STAVBY odst. 1.5. se mění v rozšíření realizačního týmu a to následovně: 
 
 Realizační tým : xxxxxxxxxxxx, 
    xxxxxxxxxxxx – vedoucí střediska a hlavní stavbyvedoucí, 
    xxxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího,  
     xxxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího a výrobní přípravář 

 
 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly,  že s ohledem na skutečnosti uvedené v 
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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Preambuli tohoto dodatku se dílo vysoutěžilo za vyšší částku, než byla původně předpokládaná a proto 
neodpovídá návrh finančních prostředků pro rok 2021 a 2022 dle odst. 6.3. původní smlouvy o dílo. 

 
5.2. V čl. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY se z důvodů výše uvedených ruší odst. 6.3. a nově zní takto: 

6.3. Objednatel má finanční prostředky rozvrženy následovně (toto rozvržení činí podklad pro platební 
kalendář zhotovitele a vyznačuje maximální míru alokovaných finančních prostředků v daném 
roce): 

v roce 2021 max. 5 000 000 Kč s DPH, 
v roce 2022 max. 5 702 437 Kč s DPH. 

 
 

VI. 
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 3. ZMĚNA SMLOUVY, odst. 
3.2.. 

 
6.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1. 

 
6.4 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými. 
 

6.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně 
zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky. 

 
6.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním 
jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel. 

 
6.7 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy 
oběma smluvníma stranami). 
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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Vsetíně dne …………………     V Novém Jičíně dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………… 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Roman Chromek - jednatel 


