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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1 

Zhotovitel: T E V I S  s p o l . s  r . o .  

Investor: ČHMÚ Praha Datum: 12.8.2021 

Název akce: Vytápění a hydroizolace archívu ČHMÚ v Brozanech 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet v příloze 

 

 
Předmět změny:  

1. Nosné konstrukce sádrokartonových příček na ocelové profily, odstranění stávajících 

dřevěných konstrukcí 

2. Opravy omítek 

3. Montáž pojistné izolace, vč. laťování 

4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace 

5. Oprava stávající střešní krytiny 

6. Úprava výlezového půdního otvoru 

7. Malba schodiště, podest, soc. zařízení  

8. Vyčistění budovy 

9. Oprava střešních svodů 

10. Úprava prostoru kotelny 

11. Potrubí vodovodní, vč. izolace 

12. Změny zařizovacích předmětů 

13. Odstranění žb. panelů z trasy výkopu 

14. Změna materiálu rozvodů ÚT 

15. Izolace potrubí primárního okruhu 

 

Popis a zdůvodnění změny:                     

1. PD předpokládala využití stávající dřevěné sloupky. Po demontáži posouzeno jako                               
nereálné - nevyhovující rozteč a částečná degradace sloupků, nepřesné umístění pro 
montáž SDK 

2. Opravy omítek ve větší ploše, než bylo předpokládáno v PD 
3. Chybějící pojistná izolace ve stávající střeše 
4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace podkroví, než předpokládala PD 
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5. Před provedením podhledů dohodnuto lokální vyspravení střešní krytiny v celé ploše a 
kolem všech střešních oken 

6. Nutnost vytvořit přístup na půdu i na střechu před provedením podhledu – úprava 
výlezového půdního otvoru, vytvoření stálého přístupu v půdě k střešnímu výlezu 

7. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) a realizaci nových elektrorozvodů se     
zvětšila plocha s nutnou novou výmalbou, než bylo předpokládáno v PD 

8. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) se zvětšil objem úklidový prací, než    
bylo předpokládáno v PD 

9. Během provádění stavebních prací byly zjištěny porušené a částečně nefunkční stávající 
střešní svody a chybějící lapače splavenin – zmíněné konstrukce byly vyspraveny a 
doplněny, aby se zamezilo zatékání dešťové vody do základů budovy 

10. Vytvoření vhodnějších podmínek k provozování kotelny –  zateplení vrat, zvýšené 
základy pod strojní zařízení (opatření k zamezení případnému vniknutí přívalové vody do 
kotelny),  lokální oprava omítek 

11. Na přání uživatele bude proveden větší rozsah rozvodů  teplé a studené vody včetně 
izolace, než bylo předpokládáno v PD 

12. Na přání uživatele budou  osazeny takové zařizovací předměty, baterie, ventily a sifony,  
aby lépe vyhovovaly provozu budovy  

13. V trase výkopů kanalizace se nacházejí železobetonové panely. Tyto je nutno vybourat a 
odvést na skládku 

14. Z hlediska požární bezpečnosti, zvláště ve vlastních archivních místnostech, bylo 
dohodnuto, že měděné potrubí, svařované plamenem, bude nahrazeno lisovaným 
oceloplechovým potrubím, spojovaných lisováním 

15. Z důvodu křížení potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla s potrubím kanalizace a 
vodovodní přípojky s nedostatečným krytím je nutno potrubí izolovat v místě křížení 
jako ochranu před zamrznutím 

 
 
Počet připojených listů specifikací:  

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: TEVIS 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
 

Stanovisko energetického specialisty:            
 
 
 
 
 

Příloha: Rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1 

Zhotovitel: TEVIS 

Změnový list vystavil: TEVIS 

Datum:  12. 8. 2021 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  

1. Nosné konstrukce sádrokartonových příček na ocelové profily, odstranění stávajících 

dřevěných konstrukcí 

2. Opravy omítek 

3. Montáž pojistné izolace, vč. laťování 

4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace 

5. Oprava stávající střešní krytiny 

6. Úprava výlezového půdního otvoru 

7. Malba schodiště, podest, soc. zařízení  

8. Vyčistění budovy 

9. Oprava střešních svodů 

10. Úprava prostoru kotelny 

11. Potrubí vodovodní, vč. izolace 

12. Změny zařizovacích předmětů 

13. Odstranění žb. panelů z trasy výkopu 

14. Změna materiálu rozvodů ÚT 

15. Izolace potrubí primárního okruhu 

 

Popis a zdůvodnění změny:                              

1. PD předpokládala využití stávající dřevěné sloupky. Po demontáži posouzeno jako                               
nereálné - nevyhovující rozteč a částečná degradace sloupků, nepřesné umístění pro 
montáž SDK 

2. Opravy omítek ve větší ploše, než bylo předpokládáno v PD 
3. Chybějící pojistná izolace ve stávající střeše 
4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace podkroví, než předpokládala PD 
5. Před provedením podhledů dohodnuto lokální vyspravení střešní krytiny v celé ploše a 

kolem všech střešních oken 
6. Nutnost vytvořit přístup na půdu i na střechu před provedením podhledu – úprava 

výlezového půdního otvoru, vytvoření stálého přístupu v půdě k střešnímu výlezu 
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7. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) a realizaci nových elektrorozvodů se     
zvětšila plocha s nutnou novou výmalbou, než bylo předpokládáno v PD 

8. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) se zvětšil objem úklidový prací, než    
bylo předpokládáno v PD 

9. Během provádění stavebních prací byly zjištěny porušené a částečně nefunkční stávající 
střešní svody a chybějící lapače splavenin – zmíněné konstrukce byly vyspraveny a 
doplněny, aby se zamezilo zatékání dešťové vody do základů budovy 

10. Vytvoření vhodnějších podmínek k provozování kotelny –  zateplení vrat, zvýšené 
základy pod strojní zařízení (opatření k zamezení případnému vniknutí přívalové vody 
do kotelny),  lokální oprava omítek 

11. Na přání uživatele bude proveden větší rozsah rozvodů  teplé a studené vody včetně 
izolace, než bylo předpokládáno v PD 

12. Na přání uživatele budou  osazeny takové zařizovací předměty, baterie, ventily a sifony,  
aby lépe vyhovovaly provozu budovy  

13. V trase výkopů kanalizace se nacházejí železobetonové panely. Tyto je nutno vybourat a 
odvést na skládku 

14. Z hlediska požární bezpečnosti, zvláště ve vlastních archivních místnostech, bylo 
dohodnuto, že měděné potrubí, svařované plamenem, bude nahrazeno lisovaným 
oceloplechovým potrubím, spojovaných lisováním 

15. Z důvodu křížení potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla s potrubím kanalizace 
a vodovodní přípojky s nedostatečným krytím je nutno potrubí izolovat v místě křížení 
jako ochranu před zamrznutím 

 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

6 230,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

450 500,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

444 270,- Kč 
 

Beze změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
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Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

_ _ 
Ministerstvo životního pr0střed í 
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