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NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
I V PRAZE NPÚ-ÚPS Praha /2026H1190008_10/2021

Dodatek č. 10 
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva), uzavřený dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Preambule
Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - 
SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří" (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná 
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027).
V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité 
péče předvídat. Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících 
problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav 



znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 a následná krizová opatření přijatá vládou 
České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, 
pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, 
platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech Odpovědných osob a 
v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. 
1/2021/NPÚ k zajištění jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením 
nemoci SARS CoV-2, byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, 
účast krajských orgánů památkové péče byla omezena až do odvolání.
Dodatkem č. 8 bylo provedeno prodloužení termínu dokončení z důvodu pokračujících problémů v 
realizaci stavby v souvislosti s výskytem nemoci SARS Cov-2, zejména s ohledem na nouzový stav znovu 
vyhlášený vládou České republiky dne 5. 10. 2020, platný i v době podpisu tohoto dodatku č. 8 a na 
základě rozhodnutí objednatele přehodnocení technického řešení dílčích částí expozice tak, aby byla 
řádně zabezpečena ochrana expozice, a to především z hlediska ochrany bezpečnosti návštěvníků.
Podklady pro přípravu výrobní dokumentace expozice bude zhotoviteli průběžně předávat v rozsahu 
jednotlivých místností s předpokladem dokončení úpravy zadání celé expozice do února 2021.
Vlivem pokračování nouzového stavu znovu vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 
došlo k prodlevám návrhů technického řešení dílčích částí expozice a tím pádem dojde i k posunu 
celkového termínu dokončení díla, protože zhotovitel dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že řádnou 
realizaci a dokončení díla může garantovat do min. 3 měsíců od nabytí právní moci posledního dodatku 
smlouvy.
Změny stavby uvedené v tomto dodatku jsou popsány v přiloženém a odsouhlaseném změnovém listu a 
mají také částečný vliv na termín dokončení díla. Nezbytnost jejich provedení je vyvolána zjištěním 
nových skutečností v průběhu realizace díla, na základě kterých muselo být zadáno zpracování nové 
projektové dokumentace, která stanovuje potřebné požadavky na dostatečný příkon el. energie pro 
zajištění požadovaných nároků na provoz rekonstruovaného objektu Pluhovských domů. Dodávky a práce 
dle ZL 64 jsou nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických 
požadavků a pro zajištění bezpečnosti provozu.
Uvedené změny nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova 
hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří".

Pro upřesnění změny termínu dokončení, rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 10 
ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 
2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.
Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):
Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. ZL 64 a položkového rozpočtu víceprací k tomuto 
změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10.
Změna závazku ze smlouvy VZ dle změnového listu č. ZL 64, která je předmětem tohoto dodatku se 
nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 5, § 222 ZZVZ.

Dále se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 5. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 
2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019. Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn včl.l. a 
stanoven v ČI.IV. tohoto dodatku a je předmětem změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě 
podané žádosti účastníka programu. Nový termín umožňuje zhotoviteli prostor pro uzavření dílčích 
smluvních vztahů se subdodavateli a nezbytný časový prostor pro dokončení díla.



Také se mění znění přílohy č. 2 smlouvy - „Seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho 
jménem, včetně jim příslušejících kompetencí", se ruší a nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku č. 10.

III. Cena díla
Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele 
a Objednatele stanovena na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH 110.870.084,64 Kč
b) DPH 23.282.717,77 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 134.152.802,41Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9 se mění takto: 
smluvní strany se dohodly na provedení změn prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a 
zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 64 a v položkovém rozpočtu víceprací k tomuto změnovému listu, 
který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10.

Cena díla dle tohoto dodatku se vzhledem k dohodnutým dodatečným a schváleným vícepracím mění 
takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 9, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve 
výši:
109.925.469,88 Kč bez DPH
(slovy jedno sto devět milionů devět set dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a osmdesát 
osm haléřů)

Celkové vícepráce dle změnového listu č. ZL 64 činí:
+ 944.614,76 Kč bez DPH (1.142.983,86 Kčs DPH)
(slovy devět set čtyřicet čtyři tisíc šest set čtrnáct korun českých čtyřicet sedmdesát šest haléřů bez DPH)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 10 činí:

110.870.084,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto deset milionů osm set sedmdesát tisíc osmdesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů)

IV. Lhůty plnění
V čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. smlouvy se mění text písm. d) takto:

d) Dokončení díla: do 26 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště

V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 10. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 

jednom vyhotovení.



2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 10 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 10 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 
10 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha'/ 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve 
znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, 
dodatku č. 8, a dodatku č. 9, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 10, zůstávají beze změny a 
vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně 
sjednáno jinak.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel.

5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a 
která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 
zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném 
znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož 
zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 64
Příloha č. 2 - Aktualizovaný seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem,

včetně jim příslušejících kompetencí

V Praze, dne 2021 V Praze, dne 2021

Ing. Martin 
Sirotek

2021.04.30 
10:25:46
+02'00’

Mgr. Dušan Michelfeit, 
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin Sirotek 
ředitel divize 9 
Metrostav a.s.
na základě plné moci

http://www.npu.cz
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PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST ZL-64

ZMĚNOVÝ LIST
“SH Botov - přfcladn obnov* hradu, přilehlých objnW a areftlu“

reg.fcBÍťwbj': 

•oímvh: 

oMednsfcL*
zhotavial:

134V112000027

HPŮÚPS Praha 2O13H1ia0O2flffi7338ff0la/SC

Ntralnl památkový ústav. IČ: 75932333 
hura,«» a*. IČO: «OM1II

Č/tfoZL;

64.21

ntaavZL; ”8H Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Posílení elektropHpqjky

PocBenl afetfrapflftolky na Pluhowké domy

Pfedmét zménjr PoaBwil eWGropňpoPíy ns Ruhovské dony

zdůvodní ní pflttaawnt napředvfcfctónoati zrniny:
*

Při nalzad stavby bylo z^tttno nedoatetofiné pijani eíektfů do Ruhwikých domů. Bez tohoto nového poaSenl pňpojsnf by nabyto možno apuabt Ruhowké ctoery. 
Byta vyteieno prtjekfem od ivy Kknetová.Tato zmfina fe nezbytoé pra toteudsd a ctad PWwvekýBh domů

ř

níťhrodnW nemožnosti oddftbnl prácia aaffiMtatného zcdAnt;

; fttiQMWdfa! ANO

ucnat

vliv na cenu díku ANO rozpočat

CtUtOVA BILANCE BÉNfiPRACf A VfcEPRAfil cena:

bW DPH
H%DPH

ortkem

944 614,76 Kč
198 369,10 Kč

1 14298386 Kč

tm DPH 
21%DPH 

cetítem

tm DPH 
Í19ÍDPH 

ctfusin
Vít na twmta dokonCanť

malí vMv na termín dc il atoe 8MVS

M vfivy (m ¿mtau PP spod.):

hy:
Roipočwi: pfehtod woín a dodatků

I





Změnový list dodavatele č. 64

■U' f
8HZ Beiov nad Teplou, posSenl efektní přípojky na Pluhcvské dor

KSO:
Miste: Beto* nad Teplou

.1

Metrostav ba. Koželužská 2450/4, Libert, 18000 Praha 8

Projektant

2|.|,rn.xi-|
KSmešová Mlrc ava

Pnjrtómka;

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SHZ Bečev n»d Teplou, podfenl efektní přípojky na PUtovaM domy

Místo: Bečev nad Teplou
Zadavatel:
Uchazeč: Metrostav a.«., Koželužská 2450/4, Lfoert, 180 00 Praha 8

KM Pop» MJ p

Náklady soupisu celkem

p 21-M
«. K 0001

3 K 210101238

4 M «52738

43 K 210220020

44 M 11S0601

1 K 210812055

I 2 M 34111855

o 46-M
• 81 • K .480010024

82; K 460010025

¡13 K 480030011

11 K 480061131

12; K 460081132

w

Elektromontáže _
Úprava stávajfcff» rozvadMe RHvČmutsrtáta kus

’ Propojení kaMů meo vocKO spojkou do 1KV venkovní smrttovacf kabelo cetaptestovýcti, poetu a prděnu fit u „ 

do 3 x 95 * 70až 150 * 70 mm2
SPOJKA KASaOVÁ SSU M. TO-ŤW tes

Montáž uzamfavadto vedení siiemůnkn, prapo tím a připojení pamodsvwtsk v zemi» taíaclspojO _
wdičůFeZni>tekouprtítau<k>120mntí! vtn&sWzásKNb* m

PASEK PeZn30x4MM/8W304M/ m
Montáž iaoi ýdi kabelů m9 nýchdolKV tezúkeneanfptaýcha ku ýcb(nteř.CYKT.CHI£4t) I n 
utažen$chwM nebe v Hte počtu a prMnu 20 3x120+50 vt 150+70 mmz m

tebe/ sswfjton Cvžwtece PVCpltšf PVC O.BfíkV (1-CYKY) 3x12<H-70mm2 ' m

380*1.1$ "Nepočten* t tó m mndtaM

Zemni práce pň extr montpracích ____
Vytyčeni traey vedení kebetovábo (podzemní») v zastavěném prostoru km

Vytyčení trasy fnžsmýrakýth »iff v zastavěném prostoru km

Přípravné tenínni prttoa «dmutí Anu včetně r fin! a utožl na hromady na wdátewwl do M m nebo -
natažen'rwdopraw I proetftsdakjakátočvtJouíiky 
03*17

Zabezpečení výkopu a objeírtů ptXfzdný tWý ocelový ptomiíTky výtopu do 1 mzflzer i m2

o,era
03*1«

Zabezpeč«ml výtopu a objektů pojtataýOustýocefcrvý plech Hlty výkopu dof m txfastraněn!

0.5*9
04*15

m2 1



22 K 460431293 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

38+17

23 K 460431353 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 140 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

24 K 460431673

25 K 460431733

/

26 K 460581131

8+30+15

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

32+16

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 140 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

25
, Úprava terénu uvedeni nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
0,5*17

m 

m 

m

m2

45 K 460641113 
!

331 K 460661112

34 K 460671112

35' K 460721111

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C16/20 m3

0,7*0,1*18+15) ’ _

i Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do
50 cm m
32+25+38+30+17+16

, Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnáni povrchu rýhy, rozvinuti a uložení fólie šířky do 25 cm m

32+25+38+8+30+15+17+16 _ _
Kryti spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním .
kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV us

36 K 460722111

5 K 460751113

6 M 59213003
i

52 K 460761113

7 K 460791214

8 M 34571355

37 K 460871151

38 K 460881313

41 K 460911122

54 K 460921221

Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii kus

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakryti vlkem z prefabrikovaných betonových žlabů j 
do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm m
8+15

žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm m

Odkryti a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 25 do 
,35cm m

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110

i trubka elektroinstalační ohebná dvouplášfová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m

295*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do | .
10 cm
25*0,7
(8+30+151*0,5

Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm m2

25*0,7
(8+30+15**0,5

i Očištěni vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní
výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo m2
zámkových
32*0,7

i Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnáni a zhutnění 
podkladu a provedeni lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných
23*0,6

42 K 460921222

30 K 468011121

32 K 468011131

27 K 468011142

Vyspravení krytu po překopech kladeni dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostřeni, urovnáni a zhutnění 
podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

32*0,7
Odstraněni podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojeni na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 
drceného, tloušťky do 10 cm
38*0,5
Odstraněni podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojeni na kusy a zarovnáni styčné spáry z betonu 
prostého, tloušťky do 15 cm
16*0,7
Odstraněni podkladů nebo krytů komunikaci včetně rozpojeni na kusy a zarovnáni styčné spáry ze živíce, 
tloušťky přes 5 do 10 cm
53*0,5
25*0,7

28 K 468021221
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní proslředek 
a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

0,7*9

53 K 468022212 Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytříděni, odhozu na hromady nebo naloženi na dopravní prostředek 
a očištěni kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité

23*0,6



58 K 580107004 Pomocné práce pň revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice kus

0 HZS Hodinové zúčtovací sazby
56 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocně práce PSV délnik zednických výpomocí hod

49 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod



PŘÍLOHA Č. 2 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OSOB ZA OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT JEHO 
JMÉNEM, VČETNĚ JIM PŘÍSLUŠEJÍCÍCH KOMPETENCÍ

TDS

Koordinátor BOZP

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Zastupující osoba oprávněná jednat ve věcech technických po dobu pracovní neschopnosti Jana Josefa 
max. do 30.4. 2021

Správa NKP SHaZ Bečov n.T.

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice je v rámci smluvního rozpočtu výlučně 
oprávněná koordinovat přípravu expozice jménem objednatele a se souhlasem TDS k vydání pokynů k 
realizaci expozice zhotovitelem, zejména, nikoliv však výlučně, k předávání podkladů zhotoviteli pro 
realizaci expozice, k odsouhlasování výrobní dokumentace zhotovitele a společně s TDS k převzetí 
zrealizované expozice od zhotovitele

Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnostních

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních


