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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

DCI Czech a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke SMLOUV  NA REALIZACI VE EJNÉ ZAKÁZKY 

– STAVEBNÍ ÚPRAVY S NÁZVEM 

„Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum 
včetn  nové UPS v budov  Ministerstva životního prost edí“ 
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Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouv  na realizaci veřejné zakázky – stavební 
úpravy s názvem „Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetn  
nové UPS v budov  Ministerstva životního prost edí“ uzavřené dne 01. 02. 2019, 

v Centrální evidenci smluv vedené pod evidenčním číslem: 180065 (dále jen „Smlouva 

ev.č. 180065“), je uzavřen ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn ní 
pozd jších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prost edí 
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
jednající: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního a správy 

majetku 
IČO: 00164801 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 7628001/0710 
zástupce pro v cná jednání: Ing. Milan Soldát, Ing. Josef Dohnal 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRAN  JEDNÉ, 

 
A 
 
DCI Czech a.s. 
se sídlem: Št rboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
jednající:  Vít Voláček, předseda představenstva a Petr Kysučan, 

místopředseda představenstva 
IČO: 04501624 
DIČ: CZ04501624 (je plátcem DPH) 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 407131002/5500 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. B 21039 
zástupce pro v cná jednání: Ing. Jan Pech, Sales Manager 
 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 
NA STRAN  DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČN  JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIV  „Smluvní strana“ 
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Článek 1 

P edm t Dodatku 

1.1. V průb hu 1. etapy realizace stavebních úprav stávajících místností pro nové datové 
centrum včetn  nové UPS v budov  Ministerstva životního prostředí dle Smlouvy 

ev.č. 180065 došlo oproti původní projektové dokumentaci k úprav  n kterých prací 
nebo dodávek smluvených Smlouvou ev.č. 180065, a to na základ  objektivních 
a odůvodn ných skutečností odsouhlasených ob ma Smluvními stranami. 

1.2. Celková hodnota zm ny závazku ze Smlouvy ev.č. 180065 po vypořádání „mén prací“ 
a „víceprací“ činí 10 484,85 Kč bez dan  z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí 
v souladu s aktuáln  platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 2 201,82 

Kč. Celková hodnota zm ny závazku ze Smlouvy ev.č. 180065 tedy činí 12 686,67 

Kč včetn  DPH. Evidenční zm nový list tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

1.3. S ohledem na výše uvedené se tak Smluvní strany dohodly na zm n  závazků 

ze Smlouvy ev.č. 180065 dle ustanovení § 222 ZZVZ ve spojení s přechodným 
ustanovením § 273 odst. 6 ZZVZ. Zm na Smlouvy ev.č. 180065 dle tohoto Dodatku 

není podstatnou zm nou závazku ze Smlouvy ev.č. 180065, nýbrž se jedná 
o tzv. zm nu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nem ní celková povaha 
závazku, a hodnota zm ny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, 
a současn  je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a to i v součtu se zohledn ním 
předchozích zm n závazku. 

 

Článek 2 

Zm ny Smlouvy ev.č. 180065 

2.1. Na základ  skutečností popsaných v čl. 1 tohoto Dodatku se cena za 1. etapu realizace 
stavebních úprav stávajících místností pro nové datové centrum včetn  nové 
UPS v budov  Ministerstva životního prostředí dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy ev.č. 180065 

m ní a nov  činí 2 084 700,07 Kč bez DPH (DPH ve výši 20 % činí 437 787,02 Kč), 

tj. 2 522 487,09 Kč. Celková cena za pln ní dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy 

ev.č. 180065 se tak rovn ž m ní a nov  činí 6 005 484,85 Kč bez DPH (DPH ve výši 
21 % činí 1 261 151,82 Kč), tj. 7 266 636,67 Kč včetn  DPH.  

2.2. Další ujednání Smlouvy ev.č. 180065 se tímto Dodatkem nem ní a zůstávají v platnosti 
v původním zn ní. 

 

Článek 3 

Záv rečná ustanovení 

3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován 
za prvopis, přičemž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Dodavatel. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 – Evidenční zm nový list 
stavby VP-01. 
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3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu ob ma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejn ní v Informačním systému Registr smluv (dále 
jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti n kterých smluv, uveřejňování t chto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších předpisů. Dodavatel bezvýhradn  
souhlasí s uveřejn ním tohoto Dodatku v ISRS, popř. na dalších místech, v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Toto uveřejn ní provede Objednatel. 

 

Smluvní strany po p ečtení tohoto Dodatku prohlašují, že jeho obsah a práva 
a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tento Dodatek byl 

uzav en po vzájemném projednání. Na důkaz toho p ipojují níže své podpisy. Smluvní 
strany tímto rovn ž potvrzují p evzetí p íslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne 12. 07. 2019 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prost edí 

Ing. Martina Setzerová 

ředitelka odboru provozního 

a správy majetku 

DODAVATEL 

 

V Praze, dne 12. 07. 2019 

 

 

DCI Czech a.s. 

Vít Voláček 

předseda představenstva 

 

 

 

DCI Czech a.s. 

Petr Kysučan 

místopředseda představenstva 
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EVIDENCNI ZMENOVY LIST STAVBY
Nazev stavby: Stavební úpravy stávajících místnosti pro nové datové centrum ČÍslo změny stavby:

včetně nové UPS v budově MŽP VP — 01

Název stavebního objektu/provozního souboru: Stavební práce (vp - vícepráce
MP - méněpráce)

Číslo smlouvy o dílo: 180065 účinná ode dne 1. 2. 2019

Objednatel,'investor: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DCl Czech a.s. Praha 10, IČO: 04501624

Projektantiautorský dozor: UNISMINI - služby, spol. s r.o., IČO: 62418742

Technický dozor objednatele/investora: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Přílohy: Počet výtisků:
Změnový rozpočet pro posouzeni víceprací

2 x Objednatel
Změna stavebních prací 1 x Zhotovitel

lx Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny
Při prohlídce stavby dne 25. 4. 2019 (viz zápis z KD č. 8) bylo zjištěno, že původní zaslepené ležaté rozvody
otopné vody v místnosti č. 014 (budoucí serverovna) jsou zkorodované a v havarijním stavu; jsou však napojené
na funkční svislé rozvody pro budovu MŽP. V případě prokorodování stěny trubky by mohlo v budoucnu hrozit
zaplavení podlahy serverovny teplou vodou, a tím také kromě jiných škod zaplaveni nových silnoproudých a
slaboproudých rozvodů, následné odstaveni serverovny a ohrožení datového provozu nejen na ministerstvu,
ale také celého rezortu životního prostředí. Tento stav nebylo možné zjistit dřive, neboť potrubí bylo
zabetonované v původní podlaze a jeho skutečný technický stav mohl být zjištěn až po odstranění horní vrstvy
podlahy v průběhu plánovaných stavebních prací. Z těchto důvodů požádal objednatel zhotovitele o odstranění
tohoto potrubí tak, aby bylo odřezáno co nejblíže u příslušné stoupačky ve zdi místnosti č. 014 a nově zaslepeno.

Vyjádření autorského dozoru:

Vyjádření 'echnickéhe dozoru investora' éta. g t-m

časový vliv na plnění SOD N
Finanční vliv AN O

Procentuální podlí
Celková cena ze Celková cena za VP VP - 01 k celkové Cena celkem za schválené VP

SOD v Kč bez DPH - 01 v Kč bez DPH ceně ze SOD bez - 01 v Kč bez DPH
DPH

5 995 000,- 10 484,85- 0,1749 % 6 005 484,85-

Cena celkem za schválené VP
- 01 V Kč S DPH

., . . .Vyladrem souhlasu se zmenou:
Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provoz.nj.hc| a sp.rávy_rraj.et.k.u_.,._.
Mgr. Pavla Obornikoíäá ""' "

Objednatel: projektový a finančm manaZer
Ing. Josef jDohnal
technický dozor investora a zástupce pro věcná
jednáni

Autorský' cicjzor Martin Suchomel

Zhotovite! Karol Drahňák 7 _.." service Manager



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Datum: 27.05.2019

Objednatel: I :

Ministerstvo životního prostředí DI :

Dodavatel: I : 4501624

DCI Czech a.s. DI : CZ04501624

Projektant: I : 62595571

Ing. Peter Ková ik DI : CZ6612306173

Poznámka:

Cena bez DPH 10 484,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 484,85 21,00% 2 201,82

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 12 686,67

Demontáž topení v místnosti 014

ZL .1 - Demontáž topení v místnosti 014 (VP - 01)
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Datum: 27.05.2019

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Projektant:

Uchaze : DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 484,85

SLB - Práce a dodávky slaboproud 10 484,85

      Prorážení otvorů a další bourací práce 1 440,52

Demontáž topení v místnosti 014

ZL .1 - Demontáž topení v místnosti 014 (VP - 01)

Ing. Peter Ková ik
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Datum: 27.05.2019

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Projektant: Ing. Peter Ková ik

Uchaze : DCI Czech a.s.

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 484,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 440,52

D Prorážení otvorů a další bourací práce 1 440,52

1 K 974042532 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm m 5,000 125,00 625,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,040 213,00 8,52 CS ÚRS 2018 01

3 k 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,040 125,00 5,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,200 4 010,00 802,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 044,33

D Ostatní práce PSV 9 044,33

5 DMTŽ Odpojeného potrubí otopné soustavy kpl 1,000 5 210,00 5 210,00 dle nabídky

6 K Plastová revizní dvířka 100x100 mm vč. začištění otvoru ks 2,000 679,00 1 358,00 vlastní

7 K Plastová revizní dvířka 100x150 mm vč. začištění otvoru ks 2,000 735,00 1 470,00 vlastní

8 K Plastová revizní dvířka 300x400 mm vč. začištění otvoru ks 1,000 882,00 882,00 vlastní

9 Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit % 1,200 103,61 124,33 dle nabídky

Demontáž topení v místnosti 014

ZL .1 - Demontáž topení v místnosti 014 (VP - 01)
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