
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/153/2022 (číslování dle 
objednatele) dále jen smlouva 

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 
– část 2 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)  
 
mezi: Název:  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů  
Sídlo:  Vinařská 965/6, 603 00 Brno  
IČO:  00023850  
DIČ:  CZ00023850  
Právní forma:  331 - příspěvková organizace  
Zastoupení:  PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 

ředitelka  
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 

575/18, 601 10 Brno  
Číslo účtu:  197435621/0710  
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků:  

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 
ředitelka  
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro 
úsek ekonomický a technický  

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických:  

Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro 
úsek ekonomický a technický  
Oldřich Šimonek, technik OINV  

(„objednatel“) 
 
 
 Název:  E S L, a.s.  
Sídlo:  Dukelská třída 247/69, Husovice, 614 00 Brno  
IČO:  63473780  
DIČ:  CZ63473780  
Právní forma:  Akciová společnost  
Zápis ve veřejném rejstříku:  OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 

1672  
Zastoupení:  Ing. Ladislav Lněníček, předseda správní rady  
Bankovní spojení:  UniCredit Bank  
Číslo účtu:  2112272755/2700  
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků:  

Ing. Ladislav Lněníček, předseda správní rady  

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických:  

Ing. Ervin Dohnálek  

(„zhotovitel“) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Smlouva bude změněna v odstavci 5 následovně: 
 
5. CENA DÍLA  
 
 
5.1. Cena díla byla změněna dohodou smluvních stran na základě vzájemně 
odsouhlasených změnových listů č. 1/2022 a 2/2022 listů a položkového rozpočtu – viz 
přílohy takto: 
Cena díla bez DPH:  2 771 275,61 Kč 

Sazba DPH:   21% 

Výše DPH:  581 967,88 

Cena s DPH:  3 353 243,49 Kč 

  
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 

 

V Brně dne 22. 9. 2022  V Brně dne 22.9. 2022  

 

 

 

 

 

 

______________________      ______________________ 

Národní centrum ošetřovatelství a  E S L, a.s. 

nelékařských zdravotnických oborů 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková,   Ing. Ladislav Lněníček 

ředitelka  předseda správní rady 

(objednatel) (zhotovitel)  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1/2022 

Zhotovitel: E  S  L ,  a . s .   

Investor: NCO NZO Brno Datum: 30. 8. 2022 

Název akce:  

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

D1.4.A.1 – Technologie – II. etapa – dodatek 1 

 

 
Předmět změny:  
Zapravení montážního otvoru. 
 
Popis a zdůvodnění změny:      
Změna provedení zapravení montážního otvoru vznikla z důvodu termínové nedostupnosti 

navrženého řešení zasklením profilovaným sklem. Po dohodě s objednatelem bude provedeno 

zazdění montážního otvoru pórobetonovým tvárnicemi tloušťky 100 mm.                                 

                             

 

Počet připojených listů specifikací:                                         0 

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:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

 

Stanovisko energetického specialisty:            
 

 

 

 

 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1/2022 

Zhotovitel: E  S  L ,  a . s .  

Změnový list vystavil:  

Datum:  30. 8. 2022 

 

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

    
Předmět změny:  
Zapravení montážního otvoru. 
 
Popis a zdůvodnění změny:      
Změna provedení zapravení montážního otvoru vznikla z důvodu termínové nedostupnosti 

navrženého řešení zasklením profilovaným sklem. Po dohodě s objednatelem bude provedeno 

zazdění montážního otvoru pórobetonovým tvárnicemi tloušťky 100 mm.                                 

 

 

 
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 

 

14.754,20,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

 

0,- Kč 

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

 

-14.754,20,- Kč 

 

Bez vlivu na termín dokončení díla.                                         

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:  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 2/2022 

Zhotovitel: E  S  L ,  a . s .   

Investor: NCO NZO Brno Datum: 13. 9. 2022 

Název akce:  

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

 

na jinou část smlouvy: 

 

 

D.1.4.A – Technologie – II. etapa 
D.1.4.A1 – Technologie – II. etapa – dodatek 1 

 

 
Předmět změny:  
1. Odpočet duplicitních položek v položkových rozpočtech D.1.4.A a D.1.4.A1. 
2. Doplnění chybějící expanzní nádoby a příslušenství. 
3. Zvětšený rozsah stavebních prací  
 
Popis a zdůvodnění změny:      
1. Položkové rozpočty D1.4.A a D1.4.A.1 obsahují duplicitní položky týkající se stavebních 

prací. Tyto položky budou odečteny z rozpočtu „D1.4.A – Technologie – II. etapa“ a zůstanou 

zachovány pouze v rozpočtu „D1.4.A.1 – Technologie – II. etapa – dodatek 1“. 

2. Výkresová dokumentace technologie obsahuje 2 expanzní nádoby Reflex N50 a jejich 

příslušenství. Položkové rozpočty obsahují pouze jednu expanzní nádobu. Obsahem změny 

je doplnění druhé expanzní nádoby, jejího příslušenství a montáže. 

3. Stav dlažby v kotelně byl v havarijním stavu („odfouknutá“ dlažba) ve větším rozsahu,  

než uvažoval projekt. Po dohodě s objednatelem byla provedena výměna dlažby ve všech 

uvolněných místech. Dále byla po dohodě s objednatelem provedena oprava omítek a s tím 

souvisejících nátěrů a maleb ve větším rozsahu oproti projektové dokumentaci.   

 

Počet připojených listů specifikací:                                         0 

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:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

 

Stanovisko energetického specialisty:            
 

 

 

 

 

Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2/2022 

Zhotovitel: E  S  L ,  a . s .  

Změnový list vystavil:  

Datum:  13. 9. 2022 

 

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

    
Předmět změny:  
1. Odpočet duplicitních položek v položkových rozpočtech D1.4.A a D1.4.A.1. 
2. Doplnění chybějící expanzní nádoby a příslušenství. 
3. Zvětšený rozsah stavebních prací  
 
Popis a zdůvodnění změny:      
1. Položkové rozpočty D1.4.A a D1.4.A.1 obsahují duplicitní položky týkající se stavebních 

prací. Tyto položky budou odečteny z rozpočtu „D1.4.A – Technologie – II. etapa“  

a zůstanou zachovány pouze v rozpočtu „D1.4.A.1 – Technologie – II. etapa – dodatek 1“. 

2. Výkresová dokumentace technologie obsahuje 2 expanzní nádoby Reflex N50 a jejich 

příslušenství. Položkové rozpočty obsahují pouze jednu expanzní nádobu. Obsahem změny 

je doplnění druhé expanzní nádoby, jejího příslušenství a montáže. 

3. Stav dlažby v kotelně byl v havarijním stavu („odfouknutá“ dlažba) ve větším rozsahu,  

než uvažoval projekt. Po dohodě s objednatelem byla provedena výměna dlažby ve všech 

uvolněných místech. Dále byla po dohodě s objednatelem provedena oprava omítek  

a s tím souvisejících nátěrů a maleb ve větším rozsahu oproti projektové dokumentaci.   

                                 

 

 

 
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 

 

23.520,92,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

 

30.014,67,- Kč 

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

 

6.497,75,- Kč 

 

Bez vlivu na termín dokončení díla.                                         

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:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
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