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Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 13.07.2018 12:24:51):

Dodatek číslo 4 k SOD na akci "Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 11590043.13, Datum Od: 29.1.2016, Datum do: 14.12.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 003522, 
ORJ: 0000008002, ORG: 0001361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 4 KUJIP01839NI
KE SMLOUVĚ O DÍLO " ' /I ■

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci ^ ' 1 1

„Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“

I. Smluvní strany
Obiednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 

smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Se sídlem: Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel./fax: 566 697 201 / 566 697 384
IČ: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

B 5403 vedená u Městského soudu v Praze

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016 je změna předmětu díla a 
ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny 
nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny 
původního závazku. V souvislosti s výše uvedenými změnami a z provozních důvodů na 
straně uživatele objektu se mění i termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených 
Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla se sjednává nej později do 14.12. 2018
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3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 431 379 113,74 Kč

slovy: čtyřistatřicetjedenmiliontřistasedmdesátdevěttisícjednostotřináct 70/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 421 800 565,69 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH: 
Cena více-méněprací bez DPH:

11 036 267,36 Kč 
1 457 719,31 Kč 
9 578 548,05 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4 

Cena díla bez DPH 431 379 113,74 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku 
v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od 
samého počátku.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - Změnový položkový rozpočet 
2 - Harmonogram prací

Žďár nad Sázavou, Jihlava 2 5. 07. 2018

za zhotovitele: za objednatele:

Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sáz 

BIČ: C246980059 
ďn COtCH REPUBLIC

PK& Stavby (Věj,

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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PŘÍLOHA Č.1 DODATKU Č.4 Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů

změna
č.

název změny popis a zdůvodnění méněpráce vícepráce cena bez DPH DPH celkem
cena včetně 

DPH

ZL88 Doplnění hygienického vybavení
Rozdíl mezi počtem skutečně dodaných zařizovacich předmětů a počtem uvedeným v příloze SOD ( 
soutěžní nabídkový rozpočet zhotovitele) 0,00 23 181,76 23 181,76 4 868,17 28 049,93

ZL89 Doplnění systému ACS

Požadavek uživatele nad rámec systému ACS: JIP + ARO. ZL 89 - ARO a JIP - dvoje pojízdné 
automatické dveře, byly v projektu přístupné na oboustranné bezkontaktní otevřeni mávnutím, přestože 
oba prostory ARO a JIP byly naprojektovány uzamykatelné (ostatní dveře). Doplněním ACS k 
automatickým dveřím jsme tento prostor zabezpečili proti přístupu nepovolaných osob zvenčí z veřejné 
části chodby.

0,00 7 774,96 7 774,96 1 632,74 9 407,70

ZL90 úpravy chygienických prostor
Nedodané práce na PCHO.Odpočet napojovacího profilu u sprch.vaniček+ ocel.sloupky v převlékacích 
boxech Místo ocelových sloupků byly vyzděny příčky. 56 483,16 0,00 -56 483,16 -11 861,46 -68 344,62

ZL91 Doplnění chlazení
D+M chlazení (SPLIT systému) pro místnosti IT a elektro v 2NP (UPS a Trafo). Chlazení je nutné z 
důvodů přehřívání prostor následkem fungování technologie. 0,00 221 935,00 221 935,00 46 606,35 268 541,35

ZL92
Provizorní SDK příčka v expektačním pokoji 
m.131

Požadavek uživatele, konkrétně obsluhy oddělení.CN je vč. D+M dveří a závěrečná demontáž příčky vč. 
uvedení do původního stavu (zapravení). 0,00 45 875,59 45 875,59 9 633,87 55 509,47

ZL93
Provizorní komunikace kolem pavilonu PCHO k 
dialýze

Požadavek plynoucí ze zachování obslužnosti budovy DIALÝZA. Po dobu bouráni CH a výstavby 
přístavby PCHO nutno přeorganizovat dopravu kolem pavilonu PCHO. Bet. svodidla budou zabraňovat 
vozům nemocnice před případným sjetím z provizorní komunikace do anglického dvorku.

0,00 192 666,85 192 666,85 40 460,04 233 126,89

ZL94
Přeložení stoupačky kanalizace při propojení s 
pavilonem 0 - 1NP

Při probourání z pavilonu PCHO do pavilonu 0 v 1NP bylo nutné provést přeložku stávajícícho vedení 
řemesel. Postupně budou doplněna další řemesla vč. prací na 2NP 0,00 5 242,83 5 242,83 1 100,99 6 343,82

ZL95 Drobné VCP zámečnické

Krytky ochranných nerez sloupků - nutnost kotvit pouze povrchově na PVC kvůli přesné poloze dveří + 
z hygienických důvodu je po zakotvení provedeno krytí kotvících matek a šroubů - zakapotováno 
krytkou. Olištování - zakrytí mezery mezi recepcí a obkladem. Kapotáž kabelů - připojení RTG kabeláž 
dodána bez krytky - zakrytí z hygienických důvodů

0,00 35 234,75 35 234,75 7 399,30 42 634,05

ZL96 VCP - montáž držáků - nábytek
Požadavek nemocnice na výpomoc při montáží držáků a konzol pro různá zařízení (TV, děící stěny) - 
kotveni na chemické kotvy. 0,00 58 950,00 58 950,00 12 379,50 71 329,50

ZL97 Změna GP č.6 - RTG
Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařizení RTG. To bylo 
dodáno na základě soutěže která proběhla po předání PD stavby. V tomto ZL je část ZTI 0,00 17 002,51 17 002,51 3 570,53 20 573,04

ZL98 Polepy skel
Po konzultaci s GP a uživatelem byly objednány polepy skel pro místnosti v 1NP z důvodu zachování 
soukromí. 0,00 89 880,00 89 880,00 18 874,80 108 754,80



ZL99 Vnitřní žaluzie Po konzultaci s GP a uživatelem byly objednány vnitřní žaluzie pro místnosti v 1NP z důvodu zachování 
soukromí. 0,00 54 310,00 54 310,00 11 405,10 65 715,10

ZLÍ 00 Provedení zatěsnění prostupů - zámečnické k- 
ce (k-ce pro horolezce) na střeše PCHO

Jedná se o změnu provedeni prostupů zámečnického výrobku (zádržný systém) na atice PCHO - dle 
zadání měl být kotven do vodorovné části atiky, ve skutečnosti se kotvilo do svislé části atiky (nižší riziko 
zatečení).

132 203,86 127 875,84 -4 328,02 -908,88 -5 236,90

ZLÍ 01 Rozšíření systému GK na PCHO Požadavek uživatele na rozšíření systému generálního klíče (mj. spojeno s rozšířením dle změny 6). 0,00 16 873,60 16 873,60 3 543,46 20 417,06

ZL102 Ochranný koridor v objektu "G" Zhotovení provizorního koridoru v 2NP rekonstruovaného pavilonu "G" z důvodu zachování bezpečného 
průchodu mezi pavilony "O” a "K". Provedeny stěny, strop, podlahy. 0,00 55 446,50 55 446,50 11 643,77 67 090,27

ZL103 Změna č. 8 - HSV a PSV Požadavek uživatele na zhotovení zázemí pro lékaře (sociální zařízení, sprchy). Nezahrnuje v sobě 
řemesla - jedná se pouze o práce HSV ("stavařina"). 0,00 173 522,17 173 522,17 36 439,66 209 961,83

ZLÍ 04 Změna GP č.6 - RTG
Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařízení RTG. To bylo 
dodáno na základě soutěže která proběhla po předání PD stavby. V tomto ZL jsou všechny práce kromě 
ZTI (ZL 97)

14 137,37 1 062 475,45 1 048 338,08 220 151,00 1 268 489,08

ZL105 Přepojení dialýzy - elektro Z důvodu demolice pavilonu CH ze kterého je napojen objekt dialýzy, je nutné provedení provizorního 
napojení na elektrickou síť. 0,00 35 338,50 35 338,50 7 421,09 42 759,59

ZL106 Grafická nástavba EPS Jedná se o grafickou vizualizaci v případě vyhlášeni požáru systémem EPS. V případě požáru dojde ke 
zrychlení lokalizace místa požáru v celém areálu nemocnice.(konzultováno a schváleno OZ) 0,00 296 475,85 296 475,85 62 259,93 358 735,78

ZL107 Přepojení výměníkové stanice A2 - elektro
Z pavilonu CH je napojen objekt výměníkové stanice A2, který je prozatím součástí systému rozvodů 

tepla v nemocnici. Protože nastala doba k demolici tohoto objektu, je nutné provedení provizorního 
napojení na elektrickou síť.

0,00 16 539,50 16 539,50 3 473,30 20 012,80

ZL108 Provizorní přeložka vodovodu objektu "O" Z důvodu demolice pavilonu CH pod kterým vede vodovod objektu O, je nutné provedení provizorního 
přepojení vodovodu pro objekt O. 0,00 15 150,00 15 150,00 3 181,50 18 331,50

ZLÍ 09 Vyrovnání nerovností pod betonové mazaniny 
objekt G

Po vybourání původních podlah bylo provedeno zaměření nivelety stropní konstrukce. Zjištěné 
nerovnosti bylo nutno vyrovnat, po konzultaci ze statikem byl z důvodu nepřitéžování konstrukce použit 
polystyrenbeton.

0,00 626 774,38 626 774,38 131 622,62 758 397,00

ZLÍ 10
Změna hloubky založení objektu PCHO z 
důvodu nalezení únosné vrstvy ve vyšší 
hloubce - 2.část

Základy objektu PCHO jsou hlouběji než předlokiádala projektová dokumentace. Důvodem je výskyt 
únosné vrstvy (skalního podloží) ve větší hloubce než která byla odvozena z provedených sond. Rozdíl 
výšek byl doplněn podbetonávkou z prostého betonu.

0,00 568 285,85 568 285,85 119 340,03 687 625,87

ZL 111 D2.11 Přípojky a přeložky slaboproudů V původním VV chybí rozvaděč RS2. Byl nahrazen rozvaděčem dvouskříňovým, z toho důvodu se 
odpočítává jednoskříň. Rozvaděč RS1. vč. příslušenství 113 121,72 0,00 -113 121,72 -23 755,56 -136 877,28

ZL112 Výměna oken na operačních sálech Z důvodu poškozených a nefunkčních oken v novém dospávacím pokoji operačních sálů 0,00 194 641,21 194 641,21 40 874,66 235 515,87

ZLÍ 13 Odečet diesel.kabelu pro stávající 
dialýzu+CHRÁNIČKA K slbp PRO DIALÝZU Z důvodu změny užívání objektu stávající dialýzy 40 926,17 18 832,28 -22 093,89 -4 639,72 -26 733,60

ZLÍ 14 Navýšení množství lešení na objektu G a OS Z důvodu provádění opláštění objektu G a opravy fasády objektu OS 0,00 540 750,11 540 750,11 113 557,52 654 307,63



ZLÍ 15 Napojení na parkovací systém
Požadavek nemcnice. Doplnění - přístupového systému (ACS), domácí telefony (DT), kamerový 
systém (CCTV) a strukturovaná kabeláž (STK) ke stávajícímu parkovacímu systému 0,00 753 178,64 753 178,64 158 167,51 911 346.15

ZLÍ 16 Odvodňovací žlaby v koupelnách namísto 
vpustí objekt G a OS

Záměna z důvodu lepšího spádování a odvodnění sprchových koutů 11 492,14 81 377,18 69 885,04 14 675,86 84 560,90

ZLÍ 17 Provozní dělící k-ce pro realizací prací za 
provozů v objektu OS a PCHO

Dělící k_ce z SDK z důvodu oddělení stavebních částí od provozu nemocnice. 0,00 101 993,47 101 993,47 21 418,63 123 412,10

ZL118 Úpravna vody pro vyvíječ páry v objektu PCHO Z důvodu vysokého obsahu minerálních látek ve vodě a následnému rychlému zanášení vyvíječů páry, 
dochází k častým výpadkům vyvíječů a odstavení VZT jednotek. 0,00 105 549,34 105 549,34 22 165,36 127 714,70

ZLÍ 19 Vodovodní PEX-A potrubí objektu G
Z důvodu nutnosti vysoké čistoty dialyzační vody je nutné provést rozvody vodovodu v PEX-A potrubí 
specializovanou firmou která dodrží záruky na kvalitu vody. V rozpočtu je toto potrubí navrženo ze 
svařovaného potrubí které nelze použít.

24 986,53 217 384,65 192 398,12 40 403,61 232 801,73

ZL120 Oprava stávajícího platebního terminálu
Dle PD má být posunut jeden stávající platební terminál na nové místo a k němu dodat druhý nový. Z 
důvodu kompaktibility s novým zařízením je nutné provést úpravu, tak aby vše spolu fungovalo.. 0,00 61 743,00 61 743,00 12 966,03 74 709,03

ZL121 Přeložka potrubí ÚT a páry Z důvodu vedení části ÚT a potrubí páry přes demolovaný krček mezi objektem CH a OS je nutné 
provedení přeložek těchto potrubí. 0,00 47 731,99 47 731,99 10 023,72 57 755,71

ZL122 Podlahové topení v 1NP
Podlahové topení dialýzy 1NP v objektu G. Z důvodu počtu dialyzačních panelů a instalačních rozvodů k 
nim, není prostor na stěně pro umístění otopných těles. \Tato tělesa budou nahrazena podlahovým 
vytápěním.

24 245,36 348 829,86 324 584,50 68 162,75 392 747,25

ZL123 NEOBSAZENO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZL124 Dodávka a montáž panelů dialýzy Požadavek uživatele v souvislostí se stavem současného standartu provozů dialýzy 45 971,10 1 082 732,75 1 036 761,65 217 719,95 1 254 481,60

ZL125 Zásuvky Ethernet pavilon G a OS Doplnění dle požadavků nemocnice 0,00 16 672,81 16 672,81 3 501,29 20 174,10

ZL126
Objekt CH - demolice základů po pavilonu CH - 
skutečnost

Po demolici nadzemní části pavilonu CH byla zjištěna síť hlubokých základů (projektant předpokládal hl. 
založení 0,8 m; skutečnost je 1,65 m. V tomto místě bude prováděna přístavba operačních sálů, patrně 
bude založena částečné na pilotách, proto je třeba beton odstranit.

0,00 1 265 623,13 1 265 623,13 265 780,86 1 531 403,99

ZLÍ 27 Vystěhování vybavení bouraného pavilonu CH
Uživatel ponechal v pavilonu CH vnitřní movité vybavení, které muselo být před demolicí roztříděno, 
vystěhováno, naloženo, zlikvidováno (skládkováno). Jedná se o nábytek, postele, police, skříně, a jiné 
původní vybavení.

0,00 243 021,70 243 021,70 51 034,56 294 056,25

ZL128 Přesun STK a ACS na operačních sálech
Jedná se o přesun stávajícího zařízení STK a ACS pro operační sály z důvodu umístěných SLP 
rozvaděčů v budoucím dospávacím pokoji. Toto zařízení se posune do pavilonu PCHO. 0,00 132 212,92 132 212,92 27 764,71 159 977,63

ZLÍ 29 Neprováděné práce na objektu operačních sálů Z důvodu budoucí celkové rekonstrukce operačních sálů není zapotřebí provádět některé práce. 635 727,89 76 345,03 -559 382,86 -117 470,40 -676 853,26

ZL130 Záměna materiálů výtahové šachty
Z důvodu rychlejšího postupu prací zhotovitel navrhl záměnu materiálů části stěn výtahové šachty (od 
2.NP bvyzdívaná z AKU cihel namísto ŽB monolitu).. Záměna (pro zhotovitele dražší) nebude mít vliv 
na cenu. Projektant změnu odsouhlasil, vč. statika.

249 321,81 249 321,81 0,00 0,00 0,00

ZL131 Vnitřní parapety oken + Žaluzie

Projekt předpokládal ponechání stávajících parapetů a žaluzií. Oba prvky oken byly starší 6-ti let, 
některé poškozené čí nefunkční, parapety byly zažloutlé od slunce, navíc vlivem změny dispozic došlo k 
tomu, že nově sousední okna měla jiné parapety barevně či rozměrově (odlišný přesah nosu, odlišnou 
úpravu u ostění,,.).

0,00 354 987,91 354 987,91 74 547,46 429 535,37



ZL132 Změna č.8 - Elektro + přeložka internetu a TV
Změna projektu (změna č. 8) + požadavek investora ( přeložka internetu a TV vznikla z důvodů demolice 
budovy CH, přes kterou vedla optika do budovy D. Vícepráce spočívá v náhradní trase střechou přes 
budovu C do budovy D, kde jsme využili část existující instalace budovy C.

0,00 149 182,14 149 182,14 31 328,25 180 510,39

ZL133 neobsazeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZL134 Mediplyny - doplnění rychlospojek
Doplnění rychlospojek pro Dialyzační panely. Tyto rychlospojky jsou nutné z důvodu dodržení vysokých 
požadavků na čistotu dialyzační vody. Typ byl předepsán vybraným dodavatelem nemocnice - 
kompatibilita s vybranou technologií.

0,00 268 885,00 268 885,00 56 465,85 325 350,85

ZL135 Příslušenství k médi rampám
Požadavek nemocnice na doplnění vybavení médi ramp. Odlišné JC oproti podobné změně na PCHO je 
způsobeno odlišnou výbavou ramp. 0,00 486 332,55 486 332,55 102 129,84 588 462,39

ZL136 Změna č.9 - VZT Změna projektu (změna č. 9) + požadavek investora (dochlazování a větrání vybraných mistností.. 76 260,98 183 737,82 107 476,84 22 570,14 130 046,98

ZL137 D+M textilních výustí pro m.č. 121 pavilon G
Požadavek uživatele na způsob vyústění VZT. Místo pevných anemostatatů textilní vyústění s možností 
změny polohy pacienta při zachování komfortu využití VZT. 4 386,75 27 682,60 23 295,85 4 892,13 28 187,98

ZL138 Rampa u objektu G
Požadavek uživatele z důvodu bezproblémového naváženi zdravotnického materiálu (zejména pro 
dialýzu). 28 454,48 280 705,55 252 251,07 52 972,73 305 223,80

celkem 1 457 719,31 11 036 267,36 9 578 548,04 2 011 495,09 11 590 043,13

SOD bez DPH 412 950 537,00

Dodatek č.1 bez DPH 410 396 948,20

Dodatek č.2 bez DPH 417 002 198,12

Dodatek č.3 bez DPH 421 800 565,69

Cena víceprací dodatku D4 bez DPH: 11 036 267,36

Cena méněprací dodatku D4 bez DPH: 1 457 719,31
Cena celkem vícepráce - méněpráce bez DPH: 9 578 548,04

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4
Cena díla bez DPH: 431 379 113,73

DPH (21 %): 90 589 613,88

Cena díla celkem s DPH: 521 968 727,61

4,46%
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