
 

 

Č. j. MSMT-40346/2019-24 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revitalizaci konferenčního sálu 

C81 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Se sídlem:   Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
 Jednající:  Ing. Milan Štábl, MBA, náměstek pro řízení sekce IT a 

veřejných zakázek 
 IČO:    00022985 
 Bankovní spojení:    
 Číslo účtu:     

 

(dále jen „Objednatel ) 

 
a 

 
2. Colsys s.r.o. 

 Se sídlem:    Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí 
 Zastoupený:   Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 

 IČO:     14799634 

 DIČ:     CZ14799634 
 Bankovní spojení:  . 
 Číslo účtu:    

 Bankovní spojení:  , .   
 Číslo účtu:    

 Bankovní spojení:  , . 
 Číslo účtu:   

 Bankovní spojení:  , . 
 Číslo účtu:   

 Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902 
 
(dále jen „Dodavatel )  
(dále společně označovány jako „smluvní strany ) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:   
 



 

 

 
1. Účel a předmět Dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2022 Smlouvu o revitalizaci konferenčního sálu C81 
(dále jen „Smlouva). 
 

1.2. V průběhu plnění Smlouvy nastaly okolnosti vyžadující změnu níže uvedených 
ustanovení Smlouvy. Částečně se jedná o změny týkající se záležitostí, které zadavatel 
nemohl předvídat a které nemění povahu veřejné zakázky (změny závazku ze smlouvy 
dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“), částečně se jedná o menší změny, jejichž cílem 
je úprava některých parametrů plnění tak, aby výsledná podoba sálu lépe odpovídala 
představám Objednatele (změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ).  
 

1.3. Součástí tohoto dodatku jsou tři technické listy změny (dále jen „TLZ“), v nichž jsou 
uvedeny všechny provedené změny spolu s odůvodněním a informací, dle kterého 
zákonného ustanovení je příslušná změna prováděna, a upravená příloha č. 2 smlouvy – 
výkaz výměr, v němž jsou zahrnuty změny jednotlivých položek ve formě víceprací a 
méněprací. 
 

1.4. Celkový objem změn (v absolutní hodnotě) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 213 359,14 Kč 
bez DPH, celkový objem změn (v absolutní hodnotě) dle § 222 odst. 6 ZZVZ tvoří 
2 623 298,27 Kč.  

 

2. Změny ustanovení Smlouvy 

2.1 V čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se následujícím způsobem mění výše smluvní ceny:  
Celková cena za předmět smlouvy bez DPH:    11 875 021,18 Kč 
DPH ve výši 21 %:       2 493 754,45 Kč 
Celková cena za předmět smlouvy včetně DPH:   14 368 775,63 Kč 
 

 
3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena. 
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento 
Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí 
uveřejnění celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru 
smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí- li Objednatel uveřejnění 
Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je 
oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti 
Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách 
Objednatele. 
 



 

 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a bude podepsán 
elektronicky. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: TLZ 

Příloha č. 2: Výkaz výměr – vícepráce a méněpráce 

 

 V Praze dne      V Praze dne 

 Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 

 _ ___   _ ___ 

 Ing. Milan Štábl, MBA    Ing. Pavel Hlavinka 
 náměstek pro řízení sekce IT    jednatel  

a veřejných zakázek 
  

  

 



 

 

Technický list změny (TLZ)  

TLZ č./verze: 1 

Datum předložení TLZ: 25.2.2022 

        

Smlouva o dílo (SoD) č.: MSMT-40346/2019-21 

Ze dne: 19.1.2022 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Revitalizace konferenčního sálu C81 

Objekt: Karmelitská, Praha 1 - Malá strana. 
     

Název změny:  Stavební úpravy( repase podnoží, výměna nouzových svítidel, přesun 
termostatu, repase dveří, příprava pro TV na chodbě) 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  
Při revitalizaci konferenčního sálu C 081 bylo zjištěno, že stávající podnoží stolů je značně poškozeno a 

vykazuje známky opotřebení. Dále je nutná výměna nouzového osvětlení, jelikož stávající svítidla nebyla 
provozuschopná. Byl nutný přesun ovladače termostatu, jelikož stávající  ovladač byl v kolizi s nově 
navrženým akustickým nábytkem. Vstupní dveře budou repasovány. Bude provedena příprava pro 
osazení Tv na chodbě před sálem. Bude provedena repase dřevěných krytů topení na parapetu 

Popis změny:  
1) Repase podnoží stolů- podnoží  se vyčistí a bude lokálně přetřeno v odpovídajícím odstínu 

2) Výměna nouzových svítidel- stávající nouzová svítidla budou demontována, budou osazena 
nová nouzová svítidla EXIT, otvor po osazení svítidel bude stavebně zapraven. 

3) Přesun ovladače termostatu- ovladač termostatu bude umístěn na pravou stranu vedle 
vchodových dveří (investor upřesnil) 

4) Repase dveří a krytů topení- vstupní dveře budou repasovány v truhlárně,  budou nahrazeno 
dočasnými dveřmi, rámi budou repasovány na místě stavby, barva bílá, budou osazeny nové 
prahy v barvě mořidla  Sayerlack  8020, kryty topení  budou rozebrány, jednotlivé části 
zrepasovány, přestříkat do barvy šedé RAL 9002 a znovu zkompletovány. 

5) Příprava pro TV na chodbě -  bude probourán průraz stěnou na chodbu, včetně elektro 
přípravy pro zapojení TV. 
Veškerá nová řešení byla zvolena na základě zvážení funkčnosti budovy a optimalizaci nákladů 

a v souladu s PBŘ. 
  

Vyjádření investora: 

   



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
Změna má vliv pouze do stavební profese. 
Změna nemá vliv na další profese. 
Změna nemá časový dopad. 

Přílohy:   

 Příloha k ZL01 Revitalizace konferenčního sálu C81 -  rozpočet 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

   

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 25 600 Kč 

Přípočet: 250 165,8 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     

  

  
Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
.  

.  

  

  

  

  

  

  

  

Za TDS: 

 .  
 

 

  

  

  

  

  
  

Za TDI: 
  

 .  

  

  

  

  
  

 



 

 

Technický list změny (TLZ)  

TLZ č./verze: 2 

Datum předložení TLZ: 25.2.2022 

        

Smlouva o dílo (SoD) č.: MSMT-40346/2019-21 

Ze dne: 19.1.2022 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Revitalizace konferenčního sálu C81 

Objekt: Karmelitská, Praha 1 - Malá strana. 
     

Název změny:  Úprava  dveří skříněk 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  
Při revitalizaci konferenčního sálu C 081 bylo zjištěno, že stávající dvířka skříněk, ve kterých budou 
umístěny rackové skříně, nemají potřebné odvětrání. 

Popis změny:  
Úprava dvířek pro umístění AV techniky pro zajištění požadovaného odvětrání, dle konečného 
návrhu umístění a rozměrů AV techniky.   V horní desce profrézováním drážek a jejich 
prolakováním v zadní části větrací otvor 300 cm2/ skříňka – v počtu 8 ks, optimalizace přívodu 
vzduchu ve spodní části skříněk - prořezání prostupů mezi skříňkami pro instalaci 

elektrokanálu, zpřístupnění nik za skříňkami prořezáním zad, vše dle PD skutečného provedení.  

Vyjádření investora: 

   

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
Změna má vliv pouze do stavební profese. 
Změna nemá vliv na další profese. 
Změna nemá časový dopad. 

Přílohy:   



 

 

 Příloha k ZL02 Revitalizace konferenčního sálu C81 -  rozpočet 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

   

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 0,- Kč 

Přípočet: 32 500,- Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     

  

  
Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
.  

.  

  

  

  

  

  

  

  

Za TDS: 

 .  
 

 

  

  

  

  

  
  

Za TDI: 
  

 .  

  

  

  

  
  

 



 

 

Technický list změny (TLZ)  

TLZ č./verze: 3 

Datum předložení TLZ: 25.2.2022 

        

Smlouva o dílo (SoD) č.: MSMT-40346/2019-21 

Ze dne: 19.1.2022 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Revitalizace konferenčního sálu C81 

Objekt: Karmelitská, Praha 1 - Malá strana. 
     

Název změny: AV technika 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  
Při revitalizaci konferenčního sálu a jednáních spojených s projednáním prvků AV techniky byl upřesněn 
typ a počet přípojných míst, byla upřesněna distribuce video obsahu HDMI dekodérů a enkodérů. Dále 
byl upřesněn počet mikrofonních stanic. 
Popis změny:  
- Modulární přípojná místa: po dohodě s investorem bude rozšířen počet o 5ks na celkový počet 

13ks.  

- HDMI dekodéry a enkodéry: provedena změna typu za vyšší model AMX NMX-DEC N2412 a AMX 

NMX-ENC N2422 (původně N2312 a N2322) z důvodu probíhajícího celosvětového nedostatek 

čipů. Zároveň byl upraven počet dle realizačního projektu. Nový model řady 2400 je nejen 
dostupný, ale je také na vyšší technologické úrovni – nabízí aktuálně nejkvalitnější možný přenos 
videa ve 4K/při 60Hz, bezkompresní podání barev 4:4:4, podpora HDR10 (vysoce dynamický 
rozsah), menší latenci v kino kvalitě a to jak u dekodéru tak i u enkodéru. 

- Konferenční a tlumočnický systém: na žádost investora byl navýšen počet účastnických stanic a 
příslušenství.  

Vyjádření investora: 

   

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 



 

 

Změna má vliv pouze do stavební profese. 
Změna nemá vliv na další profese. 
Změna nemá časový dopad. 

Přílohy:   

 Příloha k ZL03 Revitalizace konferenčního sálu C81 -  rozpočet 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

   

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -900 158,-Kč 

Přípočet: 1 590 343,54Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     

  

  
Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
 .  

.  

  

  

  

  

  

  

  

Za TDS: 

 .  
 

 

  

  

  

  

  
  

Za TDI: 
  

 .  

  

  

  

  
  

 


