
Výstavba objektu ZŠ Jizerská
ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo ZLč.07 Datum 15. 5. 2019
VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ - Dostavba
areálu odloučeného pracoviště při 

ulici Jizerská, Praha - Čakovice, 
______včetně úpravy okolí_____

Stavební objektEtapa I.

Smlouva o dílo ze dne 2.5.2018 („SOD") č. 151/18 a 3105/2017
ÚMČ Praha - ČakoviceObjednatel
se sídlem Nám. 25.březrta 121,196 01 Praha Čakovice, IČ: 00231291

Zhotovitel PKS stavby a.s.
se sídlem Brněnská 126/38,59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Odečty a přípočty dle skutečného rozsahu provedených pracíOznačení změny
Navýšení o částku -3.860,94 Kč bez DPHCena

Možnost vlivu na cenuMožnost vlivu na lhůtu 
pro dokončení Díla

ANO mANO NE Díla
Na základě požadavku objednatele byly odečteny a přičteny práce, dle skutečného 
rozsahu provedených prací.
Podrobně je rozepsáno v přiložené rekapitulaci a rozpočtu

Popis změny

Počet příloh 2
1. ocenění změny; 2. doložení prvotní ceny zhotoviteleSeznam příloh
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/
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■
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r

f-—h ^DatumOprávněná osoba PodpisIng. Jan
Vrbický

STANOVISKO PROJEKTANTA

Oprávněná osoba Podpis DatumIng. Dagmar 
Selicharová
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REKAPITULACE VČ. ZDŮVODNĚNÍ

Oplážtěnf ocelových sloupů1. •220111,17 bez DPH
V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem 
rozhodnuto, že klempířská oplechovánfvnltřních sloupů 
bude nahrazeno polyuretanovým nátěrem, který bude 
lépe barevně a materiálově korespondovat s okolními 
konstrukcemi, zapsáno v zápise z KD 25 bod 12/2
Změna zábradlí schodiště2. 135 011,39 bez DPH

V rámci autorského dozoru byl hlavním architektem 
vznesen požadavek na změnu zábradlí hlavního 
schodiště, přičemž parametry z PD musí být zachovány. 
Změna spočívá v záměně ocelových vertikálních sloupků 
za celoplošný obklad natřený PUR nátěrem. Zapsáno v 
zápise z KD 30, bod 17/1.

3. Kapotáž podhledu na severní straně objektu 150 112,60 bez DPH

Na základě upřesněného detailu dílenské projektové 
dokumentace a s přihlédnutím k PBŘ bylo rozhodnuto, že 
podhled na severní straně objektu bude částečně jako 
KZ$ a částečně Jako deskový, Konstrukce budou 
přichyceny na 0SB deskách, které budou zavěšeny přes 
speciální rastr do betonové desky, i
Oplechování soklu terasy4. 32 373,00 bez DPH
5řl provádění bylo rozhodnuto o zvýšeni užitné hodnoty 
terasy tím, že sa provede oplechování soklu v dolní části 
atiky.
Odpočet sušáků na ruce •177 072,71 bez DPHS.

Při vzorkováni na kontrolních dnech bylo rozhodnuto, že 
samonavtjecf sušáky na ruce nebudou předmětem 
dodávky GD a uživatel sl je dodá ve své režii,
Změna provedení rozvaděče RE6. 43 407,81 bez DPH

V rámci sjednoceni spárořezů csmbritové fasády byl 
požadavek autorského dozora na změnu provedení 
rozvaděče RE oproti zadávací PD. Původní RE Je 
projektován šířky 900mm a hloubky 300mm. Tento 
rozměr však nelze do monolitu a skladby zateplaní osadit 
a Je nutno ho nahradit atypickým provedením šířky 50cm 
do niky v monolitické konstrukci,

7. Výšková úprava mezi krčkem a stávajícími objekty 62 633,61 bez DPH
Při napojování krčku na stávající objekty bylo zjištěno, že 
výšková úroveň podlahy stávajících objektů je rozdílná, 
než bylo ve stávajících podkladech. Z tohoto důvodu bylo 
nutné provést vybetonování vyrovnávacích schodišť a 
dveře, které Jíž byly připravené pro montáž, musí být 
kvůli schodišti nahrazeny za jiné, aby byla dodaržena 
příslušná vyhláška.
Změna povrchové úpravy u vstupu8. 40143,13 bez DPH
V rámci sjednocení spárořezů cembritové fasády byl 
požadavakautorskéhodozora na záměnu kontaktního 
zateplovacího systému u vstupu na cementotřískové 
deskyvbarvě fasády,
Antlreflexní sklo namísto žaluzii ve spojovacím krčku9. bez DPH-83 232,25
V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem 
rozhodnuto, že namísto žaluzií na krčku bude 
namontováno antlreflexnf sklo, zabraňující oslnění. 
Zapsáno v KD 30, bod 1/3
Odpočet dřezů10. bez DPH•8 233,20

Na základě rozhodnutí objednatele na kontrolním dnu 
iylo dohodnuto, že dřezy nebude dodávat stavba, ale 
)udou souhrnnou součásti dodávky Interiéru

;

íi. Roleta nad recepcí 21106,85 bez DPH

Z důvodu nutností uzavřeni recepce byl vznesen 
požadavek na dodávku a montáž systémové rolety, která 
bude stejného typu jako v sousedních objektech školy. 
ZápIsvKDč. 41, bod 41/3,

1 Celkem ZLč.7 -3 860,94 bez DPH

Celkové ménépréce -2164 71S,04
Celkové vlcepracl 2150854,10
Souhrnná cena -3860,94

Vícepráco, potoíky dle ÚRSlegenda Jednotí lyých barev v položek:

VlceprSce, položky z původního rozpočtu

Ménčpráce, položky z původního rozpočtu

Vlcepráce, nové položky
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1. Opláštění ocelových sloupů
V rámci autorského dozoru by)© hlavním architektem rozhodnuto, Je klempířské o plechování vnitrních sloupů bude ruhramng polyuretanovým nátěrem, který bude lépe barevně a materiálově Korespondovat 
okolními konstrukcemi, zapsáno v zápise z KP 25 bod 12/2____________________ •220 111,17 Kč
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2. Změna zábradlí schodiště
V rámci autorského dozoru byl hlavním architektem vznesen požadavek na změnu zábradlí hlavního schodiště, přliemi parametry z PO musí být zachovány. Změna spoíívá v žáměně ocelových vertikálních sloupků za
celoplošný obklad natřený PUR nátěrem. Zapsáno v zápise z KD 30, bod 17/1, 135 011,39 Kč

Montáž a dodávka zábradlí hlavního schodiště včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravu, víz výpis 
zámečnických konstrukcí Z1Q1 - 1NP, 2NP
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3. Kapotáž podhledu na severní straně objektu
Na základě upřesněného detailu dílenské projektové dokumentace a s přihlédnutím kPBft bylo rozhodnuto, že podhled na severní straně objektu bude částečně Jako KZS a částeční Jako
deskový, Konstrukce budou přichyceny na OSB deskách, které budou zavěšeny přes speciální rastr do betonové desky. 150112,60 Kč
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4, Oplachování soklu terasy
ÍPřl prováděni byJc rozhodnuto o zvýšení užitné hodnoty terasy tím, že se provede oplechevání soklu v dolní Části atiky. | 32 373,00Kč|

|\^^^-A|7^ža^^v^|lém^zW2rt>d^pipohtVch^h.-rl«>oíŤ>n7;^C^-A^-;V:;I;^.^> IV„27,cci n99,«| . ■ ■ 32373^

5, Odpočet sušáků na ruce

I Při vzorkováni na kontrolních dnech bylo rozhodnuto, ie samonavljecl sušáky na ruce nebudou předmětem dodávky GD a uživatel sl Je dodá ve své režii. | -177 072,71 Kč|

I 1 I * |Ž9 |Sušák na ruce samonavljecl / rolovací látkový ks | -17,000 [ 10416,04 •177 072,711



6. Změna provedeni rozvaděče RE

V rámci sjednoceni spéroíezů cembrltové fasády byl požadavek autorského dozora na změnu provedanl rozvaděěB RE oproti zadávací PD, Původní RE |e projektován Šířky 900mm a hloubky 300mm. Tento rozměr věak
nelze do monolitu a skladby zatepleni osadit a je nutno ho nahradit atypickým provedením žlfky 50om do niky v monolitické konslmkol. 43 407,81

typ pel. kód Loto lledn. mn koordinační přirážkač, pol, prvotní nákladypoložky 2ka ožitvl fadn.cena | cena cel kam

Přípojka NN
Elektroměrový rozvaděč, vč. jištění 3x125A před elektroměrem pro objekt (nepřímé měření) dle 
rozvodného závodu, vi, vnitrní výbavy, montážního materiálu a příslušenství kpli K 1002 •1,000 10135,79 •10 135,79 -10155,790,0014

7. Výšková úprava mezi krčkem a stávajícími objekty, dodávka+montáž nových dveří

|e>i «annu<4n( vrífcu na stávající objekty bylo zjištěno, ie výškové úroveň podlahy stávajících objektů Je rozdílná, než bylo ve stávajících podkladech. 1 tohoto důvodu bylo nutné provést vybetonování vyrovnávacích
I , kte ré J íl byly při p ravené pro mo ntá i, musí být kvů II schod Ištl na h rez eny za Jín é, a by byl a do d a rte ne p řísluS ná vyh lá !>ka< 62 633,61 Kč

Sr-o^sTíwy -.Mfvd tJÓm wwový *r-.ladní v 150 rrn > 300 irrn sve»lo>i hoc'»tó do 1500 n* r 1500,00 -• ■4341412Ú 4,000

HnMfnní vnitrních stúi sklovlsiknilýn i;í»Iivi*i;i4121,42002 9S.00m2 1,850

Vápoiocemcfi lOrA cxniUu1. Štuková dvouvrctva vnitrních schodišťovýir konstrukci mrn:e*.i n.čnó61Í3211Í5- ,m;opm2. i.aso
krsušo*; hctoonvycn povrchů do ?l- 5 :3Ó7>50}:m2 7/830

53,10|r i.óiwsiiíto: Fnplatckza k.inl/nalši 1 mm l>rc..srm .yt..,cvkh:. 11.7,45? 1rfi2:5'.

'00*■ ,»=,yirx3 p-irun hm-4 r..ii?,T3 C-d3v,vdo 12 n.8. Í20|t .j'23P,(

47Ki 632451107 směsf.tlouSťky dp20m.-nO jtový .'ní: 7,83)

affl fHH
_

62 633,61

8. Změna povrchové úpravy u vstupu

40143,13 Kč |fezů cembrltové fasády byl požadavek autorského dozora na 2áměnu kontaktního zateplovacího systému u vstupu na cementotřískové desky v barvě fasády,

t Uor,ka corr smrčkoví Colrh P:<li ía^a^n íi,5Q 79 765,45U 59S9Q76SO -M' 2588,30

C222V^1?:
MenicácdvSjmvcna"sin*nýtcvín‘mnn nunikóvýrošt# XI'£ 2494,31 12471Í55-íp2- 5»00

K Mo;ili:udyi;ruyg-é fesůsy c«ftnt,;ncsc nadpraží. ,73^41SÁÓ 7242,-lg;3

1221141 Montáž kontaktního zatepleni stěn z minerální vlny 5,00 •489,61 •2 448,05m2

6315153505 Deska minerální izolační ísoverU200mm m2 5,00 -619,10 -3 096,50M

6225210116 Tenkovrstvž silikátová zmítá omítka 1,6 m2 5,00 -156,50 -792,60K

9. Antíreflexní sklo namísto žaluzií

V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem rozhodnuto, Že namísto Žaluzií na krčku bude namontováno antíreflexní sklo, zabraňující oslnění. Zapsáno v KD 30, bod 1/3 -83 232,25 Kč

koordinační přirážkač. pol. typ pol. kód položky prvotní nákladypoložka množství jed n, cena cena celkemjedn,

USftágoli m sigig mSkip’

Venkovní žaluzie dlé specifikace v PD včetně ovládacích prvků-schody, rozměr cca 3,05 x 2,65 m kus -1,000 15 876,04 -15 376,04 -15 876,04
0,00%M102 M

Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 2,32x3,01 m kus -7,000 13 677,96 -95 745,75 -95 745,750,00%Mil3 M

Venkovní íaluzle dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků • rozměr ata 2,32 x 3,69 m kus •7,OKI 14 613,98 -102 297,83 -102 297,830,00%M124 M

Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,01 m kus -3,DM 11 816,03 -35448,08 -35448,08M14 0,00%5 M

Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,69 m kus -3,M0 12560,17 -37 680,52 -37 680,520,00%M15M6
-3,000 0,00% -36421,96Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,3 m kus 12 140,65 -36421,96M167 M

10. Odpočet dřezů
-8 233,20 Kč |Na základě rozhodnutí cPJedne tele ne kontrolním dnu pylo dohodnuto, že dřezy nebude dodávat stavba, ale budou souhrnnou součásti dodávky Interiéru

Kuchyňskýdřez, nerezový ks -2,000 1575,99 -3 151,98K 211
Sifon dřezový, plastový, barva bílá ks -2,000 149,45 -296,90K 222

Dřezová stojánková páková baterie: barevnost chrom lesk, včetně 2x rohový ventil ks -2,000 2 391,16 -4 782,32233 <
11. Roleta nad recepcí

| 21106,85KčZ důvodu nutnosti uzavřeni recepce byl vznesen požadavek na dodávku a montáž systémové rolety, která bude stejného typu (ako v sousedních objektech i koly. Zápis v KD č.41, bod 41/3.

koordinační pflrážkeprvotnfnékladyč. pol. typ pol. kód položky položka jedn. množství jedn.cena censcelkem

■í
& 1 I

-3 860.94CENA CELKEM

Celkové méněpráce -2164715,04
Celkové vlceprace 2160854,10
Souhrnná cena -3860,94 Kč

I I Vfceprácé, položky dle ÚASlegenda Jednotlivých barev u položek: {

Vlcopráco, položky z původního rozpočtu

Méněpráce, položky z původního rozpočtu

1 Vlcepráce, nové položky
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Změna provedení rozvaděče RE

Akce:
ZŠ Čakovice

Zadání:
požadavek INV

rekapitulace

Cena vcotnč DPHDPHCena bez DPHPoložky
21 236 Kč 
57 233 Kč

3 686 Kč 
9 933 Kč

17 550 Kč 
47 300 Kč

SILNOPROUD-odpočet 
SILNOPROUD-přípočet

35 998 Kč6 248 Kč29 750 KčCena celkem

Poznámka:

ZL reflektuje požadavek investora na změnu provedení rozvaděče RĚ oproti zadávací PD. Původní RE je projektován šířky 
hloubky 300mm. Tento rozměr však nelze do monolitu a skladby zateplení osadit a je nutno ho nahradit atipickým900mm a

provedením šířky 50cm do niky v monolitické konstrukci.
Součástí dodávky atipického rozvaděče je projednání tohoto řešení s PRE, zajištění souhlasu s provedením, zajištění
přihlášky odběru na PRE, osazení elektroměru a plombování rozvaděče, což v původní PD nebylo požadováno.

Lucie Plíšková 
+420 725 584 884 
+420 702 009 873 
l.pliskova@cobap.cz

vypracoval: 
tel. : 
mob. : 
e-mail:

COBflP s. r. o., Michelská 18/Ií?a, 140 00 Praha A, e-mail: cobap@cobap.cz, www.cobap.cz

mailto:l.pliskova@cobap.cz
mailto:cobap@cobap.cz
http://www.cobap.cz


J.cená 
[CZKj - Cena celkem íGUcwatáAlt.

'Přípojka NN________  _____  ____ ____
Elektroměrový rozvaděč, vč. jištění 3x125A před elektroměrem pro objekt (nepřímé měření) dle rozvodného závodu, vč. vnitřní
výbavy, montážního materiálu a příslušenství ............ ........... ..................... ................ ..........................................
POZNÁMKA : Dokumentace přípojky vč. připojeni objektu, realizace, drobného instalačního materiál a ostatní náklady (cena dle

-10 750!10 750kpl -1,000

•a 8oo:
-17 550

kpl 6 800•1,000poskytovatele připojení)

í



Jlcena
Cénacelkem[GZK][CŽK]MnoíjtviAU.

PřípojkaNN__________ ____  ___ __ __ __ — — -
IElektroměrový rozvaděč, vč. jištěni 3x125A před elektroměrem pro objekt (nepřfmé měření), atiptcké provedení šířky 50cm, 
splňující připojovací podmínky PREdis, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, projednání schválení atipu na 

[PREdis. Zajištěni přihlášky odběru na PRE, osazení fakturačního elektroměru, plombováni, revize, ____ __________
47 300!47 3001,000|

47 300

i

:



K?ty; 27-03-2019r.

<- íUTNIK h 1349 2018 Brillo 
Praga Fasady

ADRESÁT:
Sz.P. Radan Dittrích 
Brillo

Hutník Sp. z o.o. 
32-650 K^ty 
ni. Kosciuszki 111
Zaklad proditkcyjny 
AI. Jana Pawla II 10

XtSZdo S* Bri"°Prasa Fasady

Poz.l.
Cena za m2: 

1 452,00 KčDopfata do szyb za szyb? typu SunGuard SN 51/28

IIošč:
146,16m2

Wartošč:
212 224,00 Kč

Poz.2.
Cena za m2:

1 220,00 KčDoplata do szyb za dodatkowe folie V 
610,00 Kč/1 folia; lm2

Ilosč:
171,2m2

anceva

Wartošč:
208 864,00 Kč

RÁZEM:
NETTO Kč: 421 088,00Kč

UWAGI:
Dotyczy szyb na obielrt w Pradzie Jizerská.

Wykonal: Lukasz Sterna!

Tel. 033 432 24 01 
Kom. 533 903 377 
e-mail: lsternal@h Litnik.com.pl
Hulnik Sp. 7.0.0.
Ul. Košciuszki 111 
32-650 K?ly
S^d Rejonowy vv Krakowie
XII Wydziaf Cjospodarczy 
K.RS 0000103822
Wysokoáč kapitálu zakladowcgo 100 000,00 PLN



Woý.ík 3 1 8 -06- 2013r *

J-JELTSSEí> A
Faktura - daňový doklad č.: F0-0035/19„

v' Datum vystavení 12.06.1 
Var. symbol 19060035 

KS 0008

Datum zd. plnění 12.06.19 ^ 
Splatnodne 12.07.19 \j 

Způsobpiatby bankovní převod
o

Dodavatel PKS stavby a.s.

Vladimír Vítek, Helíos-K 
Dukelských hrdinů 25 / 
17000 Brněnská 126/38 

591 01 Žďár nad Sázavou
Praha 7

IČO 411489751/
DIČ CZ5611111154 
tel. 222 745 822 

mobil 724 331 042 
e-mail praha@helios-k.cz 

internet WWW.heli0S-k.CZ

íIČO 46980059 J DIČ CZ46980059

bankovní spojení Fio banka
2000148231/2010Zakázka C-0001/19

Číslo nabídky 12075 Objednávka 3422/o023/MIK_18 ^

LRežirTLPřenesení daňové povinností ] 
i9-?.?_2_ák_?na Pp.H?„.PT?n®s.eílLc!.?Lň.?yé povinnosti: Daň odvede zákazník ji

Specifikace
Popis

Cena/MJ MJ
Počet Základ DPH [%] DPH [Kč] Celkem

6440.00 ks
AI roleta PA 43 - 1820 x 1230 1.00. ..6440,00 M 0,00 6440,00

4000,00 ks
Motor SIMU 6 Nm 1,00 4000,00 9.9... . 0,00 __ 400p,po

252,00 kš
Aretační závěsy proti nadzvednutí pancíře ... 6,00 126000 0,0 .... q,00._....126000

1120,00 ksRežie
1,00 1120,00 .09 0,00í 1120,00

2400,00 ksMontáž AI rolety
1,00 2400,00 09. 0,00 2400,00

720,00 ks
Elektromontáž na přivedené napájení 1,00 720,00.... 0,0 0,00 720,00

616,00 psDoprava 2,00 1232,00 M... p,00_.......1232,00

Dodávka a montáž La rolety v antracitu na motor 
na recepci školy Čakovice, Jizerská 24/18.

Fakturováno celkem: 
Zaplacená záloha:
Celkem k úhradě:

17172,00
0,00

17172,00Vystavil: Vladimír Vítek

Stránka 1 FO-0035/19

mailto:praha@helios-k.cz
http://WWW.heli0S-k.CZ
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potvraený soupis provedených prací 
F1 dodací listy

zápis o pfedánf a převzetí dOa
O z®pla o odstranění vátí a neďodSIků 
D kopla požadavku na nákup majetku 
O ostatní:

□

-2, , A f ^
oč v Je -/o Gb]<%y/yQtw 

a socpn j& i píec^acf ptúéío Í

1 9. 06, 2019

— í~
<K

Předal: >A dna;J. Blibelová 
H. Rousová

v
Zkontrolovala odsouhlasil: dne:
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
zak. č.: C-0001/19nab. č.: 12075

obj. č.:
Dodavatel: Vladimír Vítek, Helios-K 

Dukelských hrdinů 25, 170 00 PRAHA 7 
U Výstaviště 21, 170 00 PRAHA 7 
41148975

sídlo:
provoz:
IČO:
DIČ: CZ5611111154
zastoupený v. Vítek

Objednatel; jméno: Ing. Mikyska Kryštof
firma: PKS stavby a.s.

Směnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázasídlo: 
místo instalace vou

Předmět dodávky: Dodávka a montáž motorové rolety v antracitu
na recepcí zš Čakovice, Jizerská 24/18.

nebo ve smlouvě o dlloa že dodávkaje TOstavuTužfvání dfe6 PfeVZa'dodávku dle sPecifikace v objednávce 
df.'í__.e:rn na H?v.dni"' Dodané zařízení nevykazule žájné^unkčnf ard estetické^zjevné vad^ todavatefse

zařízen (.Objednatel byl seznámen se způsobemužívání.

Místo pro Zápis o dodávce, který neobsahuje text v předávacím protokolu:

Jiné doklady:
—

V Praze dne: '?-c -fcý

■ .. v

Vfet-:
//#■

-í.:
TCO Pn/\HA 7 
^33®^"

Podpis předŽajícjKo

—-
u v'

C4
Podpis přebírajícího

i'"
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PKS stavby a,s.
Brněnská 126/3$Adresa? Montáž jHrovedlí Vítek 4- VanSk
ďár Mac! sálavouM&toj Patům; ^,6,2019

Jméno • IV

MM;

;

Barva antracitFopis prací; !

Montáž do pmě zdí přes vodící 11% saraořeasnými šrouby do hmoždinek. 
Box rolety samonosný na ěepecli v komorách vodících liší,
Celková cenar 17.172 K2 /

:

as,
tího ■■rot kelv:. .

!. ro/aty a garážová vrata 1^1 
Z^Ř>ŠÍ‘- 21 170 00 PRAHA 7mSfcr7063

;t'C2d6Š8£K).S?*
...J**•■*'*'

1177764
ÍVPJJ.Í • »»*.. .
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