
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 6 7 /2015_ 1 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ") 

I. 

Smluvní strany 

1 . Česká republika - Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
( dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

2. KANIA, a.s.
akciová společnost - 121
se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupená Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva 
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojeni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 67 /2015_ 1 ze dne 27. 3. 2017 (dále jen 
,,Dodatek"): 

li. 

1. V čl. Ill. Předmět díla, smlouvy o dílo č. 67 /2015_ 1 ze dne 27. 3. 2017, se tímto
Dodatkem rozsiruJe předmět o vícepráce a méněpráce (na základě
odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku na služby dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ,
a které jsou uvedeny ve Změnovém listu projektových prací, který je přílohou
tohoto Dodatku.



Ill. 

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 67/2015_1 ze dne 27. 3. 2017, se tímto 
Dodatkem odstavec 1. mění takto: 
„ 1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na 
základě nabídky ceny Zhotovitele ve výši: 
2 557 990,- Kč bez DPH (slovy dva miliony pět set padesát sedm tisíc devět set 
devadesát korun českých) 
537 177, 90 Kč DPH 21 % (slovy pět set třicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát sedm 
korun českých devadesát haléřů) 
3 095 16 7, 90 Kč vč. DPH (slovy tři miliony devadesát pět tisic jedno sto šedesát 
sedm korun českých devadesát haléřů)." 

IV. 
Závěrečná ustanoveni 

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v
Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se
zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V. 

Seznam příloh 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen (upravený v souladu se Změnovým 
listem projektových prací) 
Příloha č.2 - Změnový list projektových prací 

V Praze dne 

za objednatele 

JUDr. Libor Vávra 
předseda Městského soudu v Praze 

za zhotovit:ele 
Y:l 1 ·, " • ... va 80/9 

702 00 (,� . J - Přívoz
IČ: 268 17 803, C , CZ 268 17 853

 

Ing. Marek Kania 
předseda představenstva 
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Smlouva o dílo č: SoD ze dne 27.3.2017 

Změnový list číslo a název: ZL č. 1 

,,MS Praha- navýšení kapacity, SLEZSKÁ" 
Název projektu: 

SEZNAM ZMĚN: 
A) Odstranění garáží nad kotelnou, vč. souvisejících profesí a zajištění inženýrské činnosti pro
získání Rozhodnutí o odstranění stavby
B) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. TI 08-Tl 17, vč. souvisejících profesí
C) Inženýrská činnost v rámci legalizace dvorního objektu (černá stavba)
D) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. 106
E) Provedení stavebně technického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616--618
F) Provedení stavebně historického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618
G) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby výměny oken v místnostech č.
609a-615, 616-618
H) Doplnění původního zadání o stavební úpravy výměny střešního pláště nad půdní vestavbou
I) Doplnění původního zadání o stavební úpravy dvorní části, zpevněné plochy, rekonstrukce
dešťové kanalizace dvorní části
J) Doplnění klimatizace do místností č. 620-623 vč. souvisejících stavebních úprav a projektu
profesí.
K) Doplnění původního zadání o SHP u oken v místnostech č. 620-623
L) Doplnění původního zadání o stavební úpravy v souvislosti s výměnou oken v místnostech č.
620-623, vč. získání stanovisek dotčených orgánů a získání stavebního povolení
M) Návrh dispozičních změn dvorního objektu.
N) Požadavky vznesené Národním památkovým ústavem, úzelIUÚ odborné pracoviště v Praze -
hlavní budova
O) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. S66 a S70, vč. souvisejících profesí
P) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místnosti č. 620-624, 624 a-d, vč. souvisejících
profesí
Q) Doplnění původního zadání o stavební úpravy chodby T156a, provedení nových ocelových
schodišť v kotelně dle původního stavu.
R) Méněpráce - kotelna- DPS - příprava na spisovnu vč. všech profesí, spojovací krček.

S) Méněpráce - hlavní budova - DPS - profese (silno a slabo proud) - mč. 508, 567, 5S9, 460-464,
368,373, 379, 316, 337,336,325,235,269, 1S7, 162, 103, 036, 007-009, 039A. 0,39a, 039, S64, S72,
S62
T) Inženýrská činnost - kotelna

VCP na základě požadavku investora: 
B) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. T108-Tl 17, vč. souvisejících profesí
D) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. I 06
G) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby výměny oken v místnostech č.
609a-615, 616-618
J) Doplnění klimatizace do místností č. 620-623 vč. souvisejících stavebních úprav a projektu
profesí.
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K) Doplnění původního zadání o SHP u oken v místnostech č. 620-623
P) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. 620-624, 624 a-d, vč. souvisejících
profesí

Vynucené, nepředvídatelné VCP 
A) Odstranění garáží nad kotelnou, vč. souvisejících profesí a zajištění inženýrské činnosti pro
získání Rozhodnutí o odstranění stavby
C) Inženýrská činnost v rámci legalizace dvorního objektu (černá stavba)
E) Provedení stavebně technického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618
F) Provedení stavebně historického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618
H) Doplnění původního zadání o stavební úpravy výměny střešního pláště nad půdní vestavbou
I) Doplnění původního zadání o stavební úpravy dvorní části, zpevněné plochy, rekonstrukce 
dešťové kanalizace dvorní části 
L) Doplněni původního zadání o stavební úpravy v souvislosti s výměnou oken v místnostech č. 
620-623, vč. získání stanovisek dotčených orgánů a získání stavebního povolení
M) Návrh dispozičních změn dvorního objektu.
N) Požadavky vznesené Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Praze -
hlavní budova
O) Doplněni původního zadání o stavební úpravy místností č. S66 a S70, vč. souvisejících profesí
Q) Doplnění původního zadáni o stavební úpravy chodby Tl56a, provedení nových ocelových
schodišť v kotelně dle původního stavu.
T) Inženýrská činnost - kotelna

Méněpráce: 
R) Méněpráce - kotelna - DPS - příprava na spisovnu vč. všech profesí, spojovací krtek.
S) Méněpráce- hlavní budova - OPS - profese (silno a slabo proud) - mč . .508, S67. S59, 460464,
368, 373, 379, 316, 337, 336, 325, 235, 269, 157, 162, 103, 036, 007-009, 039A, 0,39a, 039, S64, S72,
S62
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Podrobný technický popis změny: 

VCP na základě požadavku investora: 
B) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil rozsah místností určených pro
umístění spisů o místnosti č. T108-Tl 17.
D) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který požaduje doplnit rozsah o provedení
stavebních úprav místnosti č. 106 (předsíňka a toalety).
G) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil zadání o výměnu oken
v místnostech č. 609a-615, 616-618.
J) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil rozsah zadání o umístění
klimatizačních jednotek v místnostech č. 620-623 vč. souvisejících stavebních úprav podhledu,
souvisejících profesí (klimatizace, MaR, silnoproud)doplnění projektu DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr.
K) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil rozsah zadání o výměnu oken
v místnostech č. 620-623, provedení stavebně historického průzkumu oken v místnostech č. 620-623.
P) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil rozsah zadání o stavební
úpravy místností č. 620-624, 624 a-d, vč. souvisejících profesí, budou provedeny celkové rekonstrukce
kanceláří mč. 620-623 okna, dveře, klimatizace, silnoproud, slaboproud, podlahy. U místnosti 624
proběhne stavební úprava chodby a u mč. 624a-d bude provedena kompletní rekonstrukce toalet. Počty
zaměstnanců v kancelářích bude zachován. Počet toalet také.

Vynucené, nepředvídatelné VCP 

A) Vznik více prací na základě výsledků STP, který vyloučil možnost sanace stropu kotelny a
nutnost provedení nového stropu v celém rozsahu. Budou odstraněny garáže č. G4-G9. Zajištění
inženýrské činností související se stavebním řízením vedoucím k Rozhodnutí o odstranění stavby.
C) Vznik více prací na základě zjištěni, že dvorní vestavba je stavbou černou. Bude provedena
inženýrská činnost zajišťující její legalizaci a získání Rozhodnutí o stavebním povolení.
E) Vznik více prací na základě výsledků STP průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618,
který doporučil jejich výměnu vzhledem k jejich technickému stavu.
F) Vznik více prací vyplývající z nutnosti výměny oken v místnostech č. 609a-615, 616-618 a to
provedení stavebně historického průzkumu oken a j  ejich inventarizace.
H) Vznik více prací na základě výsledků mykologického průzkumu, který doporučuje odstranění
bednění, sanaci biologicky poškozené krokve, výměnu pojistné hydroizolace a opravu popř. výměnu
střešní krytiny.
I) Na základě výsledků STP a průzkumu vlhkosti kotelny, je nezbytně nutné objekt kotelny z vnější
strany obnažit, aby mohla být provedena vnější kontaktní hydroizolace. Dále doplnění projektu o
zpracování projektové dokumentace opravy zpevněné plochy dvora vč. opravy dešťové kanalizace vč.
souvisejících pasportu kanalizace - zaměření kanalizace a kamerové prohlídky.
L) Vznik více prací na základě požadavku objednatele, který doplnil rozsah zadání o výměnu oken
v místnostech č. 620-623, doplnění projektu DSP a OPS vč. rozpočtu a výkazu výměr.
M) Návrh nového dispozičního řešení objektu dvorní vestavby v souvislosti se snížením nákladů na
realizaci. STP průzkumem bylo zjištěno, že rozsah původně zadaných stavebních úprav by vedl k zásadní
statickým problémům nosné konstrukce. Proto bylo projektantem navrženo nové dispoziční řešení, se
zachováním všech požadavků dle původního zadání a zachování stability objektu. Dále byly v tomto
případě sníženy finanční náklady na realizaci stavby.
N) Požadavky vznesené Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Praze -
hlavní budova

1. Dokumentace provedení nových dveří vedoucích z WC do chodeb při hlavním schodišti
2. Dokumentace provedení nových oknem vikýiíl ( dokumentace bude obsahovat stávající měněné

prvky i prvky navrhované v pohledu, detaily kótování všech jednotlivých profih\ vč. zasklení).
O) Vzhledem k vyššímu počtu uživatelů I.PP, není v současné chvíli splněn požadavek počtu
hygienického zázemí. Z toho dllvodu došlo ke zvýšení počtu toalet, tyto stavební úpravy budou
provedeny v místnostech č. S66 a S70, stavební úpravy budou provedeny vč.souvisejících profesí.
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V souvislosti se stavebními úpravami dojde k odstranění spzchových koutů, povrchových úprav stěn a 
podlahy. 
Q) Vznik více prací na základě výsledků STP a pruzkumu vlhkosti, který určil rozsah sanačních
opatření a doplnil rozsah zadání o stavební úpravy chodby Tl56a Vzhledem k rozsáhlé korozi vnitfních
schodišť kotelny budou provedena nová ocelová schodiště v kotelně, a to dle původního stavu.
T) Vznik víceprací na základě změny zadáni stavebního provedení spisovny, kdy tato byla
z inženýrské činnosti v rámci hlavní budovy z důvodu komplikovaného technického řešení požárně
bezpečnostního řešení, které by zásadně ovlivnilo řešení hlavní budovy, vyjmuta a stavebně bude
upravena pouze se statického hlediska viz bod A). Kotelna bude tedy řešena samostatným stavebním
řízením a stavebním povolením.

Méněpráce: 

R) Méněpráce - kotelna - DPS - příprava na spisovnu vč. všech profes4 spojovací krček.
S) Méněpráce - hlavní budova- DPS -profese (.silno a slabo proud) - mč. 508, 567, 559, 460464,

368,373,379, 316, 337, 336, 325,235,269, 157, 162, 103,036, 007-009, 039A, 0,39a, 039, S64, S72,
S62
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Zdůvodnění změny: 

VCP na základě požadavku investora: 

B) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. T108-Tl l 7, vč. souvisejících
profesí 

Investor vznesl požadavek na rozšíření místností pro skladování spisů a to o místnosti s ozn. T108-
Tl 17. Požaduje odstranit vnitřní příčky, bazén, provést úpravu instalací, vč. provedení nových povrchových 
úprav (podlahy, stěny). 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby bude doplněna o výkresovou část 
zachycující stavebníúpravy vč. vypracování rozpočtu a výkazu výměr. 

D) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. 106
Objednatel vznesl požadavek na stavební úpravy stávajících toalet s ozn. 106. Místnosti serverovny a 

menšího skladu upravovány nebudou. Pouze předsíňka a toalety. Provedeny budou nové zařizovací předměty, 
povrchové úpravy, elektroinstalace. Napojení bude provedeno na stávající rozvody. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby bude doplněna o výkresovou část 
zachycující střešní konstrukci vč. vypracování rozpočtu a výkazu výměr. 

G) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby výměny oken
v místnostech č. 609a-615, 616-618 

V souvislosti s výměnou oken v místnostech č. 609a-615 (chodba), 616-618 je nutno toto zapracovat do 
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vč. provedení rozpočtu a výkazu výměr. 

J) Doplnětú klimatizace do místností č. 620-623 vč. souvisejících stavebních úprav.
Objednatel vznesl požadavek na doplnění klimatizačních jednotek v místnostech č. 620-623, z tohoto 

důvodu bude projekt pro provedení stavby doplněn o nové rozvody, klimatizační jednotky a venkovní jednotku, 
dále budou v rámci OPS doplněny související profese a to silnoproud, měření a regulace vč. vypracování 
rozpočtu a výkazu výměr. 

K) Doplnění původního zadání o SHP u oken v místnostech č. 620-623
V souvislosti s výměnou oken v místnostech č. 620-623 je bezpodmínečně nutný SHP průzkum oken 

vč. provedení jejich inventarizace, a to pro získání souhlasného stanoviska dotčeného orgánu památkové páče. 

P) Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. 620-624, 624 a-d, vč.
souvisejících profesí 

Na základě požadavku investora budou do stavebních úprav zahrnuty kanceláře ozn. 620-624, kde 
proběhne kompletní rekonstrukce kanceláří vč. SLN, SLB, klimatizace, okna, podlahy, dveře, počty 
zaměstnanců bude zachováno dle stávajícího počtu. V mč. 624 dojde ke stavebním úpravám chodby, tzn. 
podlahy. V místnostech č. 624a-d dojde ke kompletním stavebním úpravám sociálního zázemí, tzn. nové 
dlažby, obklady dveře, SLN, sanita, rozvody vody a kanalizace s napojeními stávající rozvody. Tyto méně 
práce se týkají stupně pro provedení stavby. 

Vynucené, nepředvídatelné VCP 

A) Odstranění garáží nad kotelnou, vč. souvisajících profesí a zajištění inženýrské činnosti
pro získání Rozhodnutí o odstranění stavby 

Projektant informoval objednatele o provedených pruzkumech kotelny a jejím stavu a navržením 
postupu stavebních úprav. 
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Byl proveden stavebně technický průzkum kotelny, který byl zaměřen na její hlavní nosné konstrukce a 
to stropy, stěny a podlahy. Mmj byla provedena geologická rešerše z důvodu nutnosti zjištění horninového 
složení v okolí objektu a kotelny. 

Půdorysně se bývalá kotelna nachází mimo hlavní budovu soudu, částečně se nachází pod garážemi a 
částečně zasahuje přímo pod dvůr. Její strop je tvořen železobetonovou deskou. Tento strop je značně poškozen 
a je otázkou času jak dlouho bude svou funkci plnit. Značnou korozí výztuže a nízkou pevností betonu trpí i 
vnitřní stropy kotelny, skořepiny a sloupy. 

Dle průzkumu bylo zjištěno, že vlhkost, která poškozuje stěny suterénu není způsobena vzlínající zemní 
vlhkostí, ale srážkovou vodou, která ke zdivu stéká ze zeminy dvora a anglických dvorků. 

Projektová dokumentace pro odstranění stavby a provedení stavby bude doplněna o výkresovou část 
zachycující odstraňované stavby vč. vypracování rozpočtu a výkazu výměr. Dále bude provedena inženýrská 
činnost vedoucí k získání souhlasu s odstraněním stavby. 

Vzhledem k tomu, že není možné poškozenou konstrukci stropu kotelny sanovat, bude nezbytně 
nutné ji provést nově. V souvislosti s tímto je bezpodmínečně nutné odstranit garáže nacházející se nad 
kotelnou vč. garáží přilehlých. Dle značení Studie se jedná o garáže G4-G9. 

Vzhledem k tomu9 že stávající garáže jsou poměrně technicky nekvalitní, doporučuje projekt.ant 
jejich odstranění a nahrazení parkovacími místy. 

C) Inženýrská činnost v rámci legalizace dvorního objektu (černá stavba)
Dle získaných informací byly původní garáže postaveny v roce 1947. Dle předpokladu/odhadu byly 

v roce 1989 provedeny stavební úpravy, kde místi garáží byly vytvořeny dílny údržby a nástavba se zázemím 
obsahující denní místnost, sprchy, sociální zázemí - dvorní vestavek. Tato stavba je však stavbou „černou" a je 
tedy pro další stavební úpravy nutná její legalizace. 

E) Provedení stavebně technického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618
Vznik více prací na základě výsledků STP průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618,

který doporučil jejich výměnu vzhledem k jejich technickému stavu. 

F) Provedení stavebně historického průzkumu oken v místnostech č. 609a-615, 616-618
V souvislosti s výměnou oken v místnostech č. 609a-615 (chodba), 616-618 je bezpodmínečně nutný 

SHP průzkum oken vč. provedení jejich inventarizace, a to pro získání souhlasného stanoviska dotčeného 
orgánu památkové páče. 

H) Doplnění původního zadání o stavební úpravy výměny střešruno pláště nad půdní
vestavbou

Vznik více prací na základě výsledků mykologického průzkumu, který doporučuje odstranění bednění, 
sanaci biologicky poškozené krokve, výměnu pojistné hydroizolace a opravu popř. výměnu střešní krytiny. 

Po provedení mykologického průzkumu bylo zjištěno, že konstrukce krovu je v celkem dobrém stavu, 
pouze u jedné z krokví byla zjištěna zásadní porucha, způsobena biolog. vlivem. Z toho důvodu bude nutné ji 
vyměnit popř. zpevnit oboustrannou příložkou. Bezpodmínečně nutné je celou konstrukci krovu chemicky 
ošetřit. V několika dostupných místech bylo zjištěno zatékání přes střešní souvrství. Pod plechovou střešní 
krytinou je umístěna asfaltová lepenka, která má sloužit jako pojistná hydroizolace, ta je uložena na dřevěném 
bednění. Vzhledem ke stáří střešního souvrství dochází k častým poruchám, které není možno v současné době 
přesně lokalizovat, porucha ve střešní krytině, může být v jiném místě než protečení vody skrz izolaci a 
bednění. Navíc je na bednění kůra, která je prostředím vhodným pro biologické škůdce. 

Poměrně velké poškození vykazují i dřevěné prvky kolem střešních oken, které mají být v rámci 
stavebních úprav vyměněny, bude tedy zasaženo do krytiny, izolace a bednění. 

Podlaha podkroví je tvořena maltovým potěrem, škvárobetonem a nosnou konstrukcí stropu tj. 
železobetonovým stropem. Maltový potěr a škvárobeton mají nedostatečnou pevnost. 

Obložení dřevěných prvků v krovu: Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že tyto desky obsahují azbest 
(konkrétně chryzotil). 

Přesný rozsah poškození bude možné stanovit až po odstranění stávající vestavby podkroví. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby bude doplněna o výkresovou část 

zachycující střešní konstrukci vč. vypracování rozpočtu a výkazu výměr. 
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Projektant proto navrhuje na :základě vypracovaného posudku a po projednání s NPÚ, nefunkční 
střešní souvrství nad nosnou konstrukcí krovu celkově odstranit, ošetřit chemicky nosnou konstrukci 
krovu, vyměnit poškozenou krokev a provést souvrství zcela nové a funkční. A to v celém ro7.Sahu celé 
střešní konstrukce a to také i nad kancelářemi, kde ke stavebním úpravám nedochází (tj. nad 
kancelářemi č.620-623). 

V případě, že by nebyla střecha řešena komplexně, je velmi pravděpodobné, že dojde k dalšímu 
zatékání a tímto i poškození nových prostor, které budou v rámci stavebních úprav v podkroví 
vytvořeny. 

Dále doporučujeme odstranit souvrství podlahy až na nosnou konstrukci a nahradit novým vč. 
nové podlahové krytiny, navíc je bezpodmínečně nutné odborné odstranění obložení krovu chryzolitem 
obsahující azbest. 

D Doplnění původního zadání o stavební úpravy dvorní části, zpevněné plochy, projekt 
zajištění stavební jámy, zajištění objektu vč. statického výpočtu, změnu způsobu parkování 
v rámci dvora a rekonstrukce dešťové kanalizace dvorní části 

Dvůr měl původně živičný povrch. na který byla nově položena zámková dlažba. Přestože dle 
rozhodnutí stavebního úřadu měla být odstraněna. Dvůr není vhodně odvodněn a srážková voda se tedy 
v zemním tělese zdržuje a proniká do interiéru kotelny obvodovými stěnami a anglickými dvorky, které značně 
poškozuje. 

V souvislosti s opravou dvorní části je nezbytně nutné, pro snížení vlhkosti hlavní budovy a kotelny, 
provést rekonstrukci dešťové kanalizace tohoto prostoru. S tím souvisí i zaměření stávající kanaliz.ace a její 
.kamerové zkoušky, které určí skutečná místa napojení. Dostupné podklady dostatečně nezachycují její polohu, 
místa napojení vč. výškového napojení v návaznosti na dešťovou kauali7.aci pod hlavní budovou, vč. 
vypracování rozpočtu a výkazu výměr. 

V souvislosti s požadavkem na odkopání kotelny a provedením nového spojovací krčku pro spojení 
kotelny (spisovny) a hlavní budovy je nezbytně nutné v rámci dvora provést jámu, kterou bude nutné zajistit vč. 
nutnosti zajištění stability hlavní budovy, jelikož v rámci spojovacího krčku bude její spodní stavba obnažena. 

Z výše uvedeného je nezbytně nutné vypracovat projektovou dokumentaci a statický výpočet zajištění 
stavební jámy a hlavní budovy. 

Projektant doporučuje provést opatření, která povedou ke snížení vlhkosti a to odkopáním 
obvodových konstrukci ze strany dvora a provedení nové kontaktní hydroizolace, sanace anglických 
dvorků a rekonstrukce souvrství celého dvora, které úzce souvisí i s nutným odkopáním kotelny a 
provedením svislé kontaktní izolace, bránící vnikání vody, nacházející se v zemním tělese, do stěn 
kotelny. Bezpodmínečně nutná bude mmj. i oprava dešťové kanalizace dvorní části. V souvislosti se 
zateplením dvorního vestavku pod úroveň zpevněné plochy (dojde také k odkopání min. do hloubky 
O,Sm) doporučuje projektant provést kompletní rekonstrukci zpevněné plochy dvora, rekonstrukci 
dešťové kanalizace a změnu organizace parkování. 

L) Doplnění pllvodnfho zadání o stavební úpravy v souvislosti s výměnou oken
v místnostech č. 620-623 vč. získání stanovisek dotčených orgánll a získání stavebního povolení 

Objednatel vznesl požadavek na výměnu oken v místnostech č. 620-623, z tohoto dllvodu bude projekt 
pro stavební povolení a provedení stavby doplněn o stavební úpravy konstrukcí, vč. vypracování rozpočtu a 
výkazu výměr. Provedení inženýrské činnosti pro získání povolení se stavebními úpravami. 

M) Návrh dispozičních změn dvorního objektu.
Návrh nového dispozičního řešení objektu dvorní vestavby v souvislosti se snížením nákladll na 

realizaci. 

N) Požadavky vznesené Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště
v Praze - hlavní budova 

Na základě vydaného závamého stanoviska Národního památkového ústavu, územní odborné 
pracoviště v Praze, ze dne 22.8.200417, Sp.zn.: NPÚ-311/55678/2017 je nutné doplnit projektovou 
dokumentaci o: 
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1. Dokumentace provedení nových dveří vedoucích z WC do chodeb při hlavním schodišti
2. Dokumentace provedení nových oknem VJ"kýřů (dokumentace bude obsahovat stávající měněné

prvky i prvky navrhované v pohledu, detaily kótování všech jednotlivých profilů vč. zasklení).
Tyto části projektové dokumentace nebyly součástí zadání zakázky, jedná se tedy o více práce vzniklé 

v průběhu stavebního řízení, a to dle požadavku třetí strany. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude doplněna o požadované detailní dokumentace oken 

a dveří vč. rozpočtu a výkazu výměr. 

0) 

profesí 
Doplnění původního zadání o stavební úpravy místností č. S66 a S70. vč. souvisejících 

Na základě požadavku investora byl proveden návrh na stavební úpravy sprch obou místnost4 kde 
budou nově umístěny toalety. Dojde tedy k novým povrchovým úpravám (dlažby, obklady) rozvody SLB, nové 
rozvody vody a kanalizace s napojením na stávající rozvody. Tyto méně práce se týkají stupně pro provedení 
stavby. 

0) Doplnění původního zadání o stavební úpravy chodby Tl56a, provedení nových
ocelových schodišť v kotelně dle původního stavu. 

Na základě požadavku investora bude provedena sanace omítek stávajícího schodiště ozn. Tl56a -
sanační omítky, v max. možné míře bude zvět.šen otvor ze schodišťového prostoru do kotelny, v rámci 
ocelových konstrukcí budou provedena nová ocelová schodiště v kotelně celkem tedy 2. Tyto méně práce se 
týkají stupně pro provedení stavby. Nutné provedení sanačních omítek vyplynulo ze stavebně technického 
průzkumu - průzkumu vlhkosti. 

T) Inženýrská činnost - kotelna
Vznik víceprací na základě změny zadání stavebního provedení spisovny, kdy tato byla z inženýrské 

činnosti v rámci hlavní budovy z důvodu komplikovaného technického řešení požárně bezpečnostního řešení, 
které by zásadně ovlivnilo řešení hlavní budovy vyjmuta a stavebně bude upravena pouze se statického hlediska 
viz bod A). Kotelna bude tedy řešena samostatným stavebním řízením a stavebním povolením i z časového 
hlediska. 

Méněpráce: 
R) Méněj)ráce- kotelna-DPS - příprava na spisovnu vč. všech profesi, SJ>Oiovaci krček.

Objednatel na základě konzultace s projektantem a požadavků HZS upravil předmět plnění o 
neprovádění stavebních úprav stávající kotelny pro pňpravu spisovny. 

Nebudou prováděny stavební úpravy v roz.sahu dle původního zadání, v rámci stavebních úprav budou 
provedeny sanace nosných konstrukcí a provedení nového stropu. Kontaktní ízolačtú systém z vnější strany 
kotelny bude proveden do výšky odkopaného terénu v rámci stavebních úprav zpevněných ploch. Místnost 
bude využívána jako pffležitostný sklad. Název mistnosti zůstane p6vodní - kotelna. Sanováno bude stávající 
schodiště - sanační omítky, v max. možné míře bude zvětšen otvor ze schodišťového prostoru do kotelny, 
budou provedena nová ocelová schodiště v kotelně celkem tedy 2. Tyto méně práce se týkají stupně pro 
provedení stavby. 

S) Méněpráce - hlavní budova - DPS - profese (sílno a slabo proud) - mč. 508. 567, 5.59,
460464, 368,373. 379,316.337. 336. 325. 235. 269, 1.57, 162, 103, 036, 001-009. 039A 0.39a, 
039. S64. S72. S62

Na základě pož.adavku investora nebudou prováděny sítě silnoproudu (SLN), slaboproudu (SLB) -
vyvolávacího systému, CCTV pro jednací síně, stavební úpravy k.ancelá.fi na jednací síně, rozvody SLN a SLB 
v kancelářích mč. 508, S67, 559, 460-464, 368, 373, 379, 316, 337, 336, 325, 23S, 269, 157, 162, 103, 036, 
007--009, 039A, 0,39a, 039, S64, S72, S62. Tyto méně práce se týkají stupně pro provedení stavby. 
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Vzhledem k požadavku na práce, které byly nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, dojde k navýšení ceny 
o 437 990,- Kč bez DPH z toho:

1. DSP - 188 770,- Kč bez DPH
2. DPS - 249 220,- Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcec 
souhlasím. 
Datum: 
Jméno: Ing. Marek Kania Podpis: 

a 

ANIA a.s., Špálova 80/9 
� 00 Ost�ava - Přívoz 

............................. /C;�!6&·li'·t>ů3. DIC: CZ 268 17 853 

y 
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Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

Datum: 

Jméno: PhDr. Miroslav Vaníček Podpis: ············�················ 

Vyjádření technického dozoru investora- S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy 
o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 

Jméno: Ing. Milan Procházka Podpis: 
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