
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby:  
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 
 

Číslo zm ěny:        9 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice 

Datum:  18. 6. 2018  

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Týká se části stavby:  
SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnit řních prostor – Nový stav 

Odkazy na technickou zprávu: 

 na výkresy:  

 na rozpočtové podklady: Návrh  rozpo čtu generálního dodavatele ZL 9  

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: 

Popis změn: 
V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: 
SO-02 Zateplení obálky budovy, pol. 696-713, 715-719), položky jsou v rozpočtu popsány jako hliníkové 
dveře (D06). Ve skutečnosti se jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v 
projektové dokumentaci. Jednotlivé bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé 
z položkového rozpočtu (List - Popisy – Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky 
v souladu s uvedenou specifikací a přílohou projektové dokumentace (Výpisem výplní otvorů č. v. 35), ze 
kterého jsou jednotlivé výplně a požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Dle 
vyjádření zhotovitele uvedená jednotková cena zohledňuje okna nikoliv dveře, jedná se pouze o formální 
chybu v popisu jednotlivých položek. Ve zjišťovacích protokolech provedených prací budou položky 
fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů dle výrobní dokumentací.  
V rámci realizace stavby bylo provedeno podrobné zaměření výplní otvorů, nízké okenní parapety budou 
v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., §26 bod 5 navýšeny na požadovanou výšku (min. 850 mm od 
úrovně podlahy). Navýšení se provede 100 mm nadbetonávkou na zašalovaný parapetní panel. 
Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: nepředvídatelné práce 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení 
změny pokrývající výše uvedený popis. 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček 
 

 
 

                                                                                                    razítko, podpis    



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o zm ěnu) 

Identifikace stavby:      
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 

Číslo zm ěny:      9 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice  

Datum:      18. 6. 2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 9 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Položkové rozpo čty viz  příloha  

Počet listů příloh:     4  
 
 
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o  -333 452,87  (bez DPH) 
 

(slovy): třistatřicetřitisícčtyřistapadesátdvěkoruny české bez DPH 

zvýšení ceny o  4 506 904,34 Kč (bez DPH)     

snížení ceny o  - 4 840 357,21 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ing. Pavel Hrstka 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:      
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 

Číslo zm ěny:             9 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice 

Datum: 26. 6. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: V rámci 
smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: SO-02 Zateplení 
obálky budovy, pol. 696-713, 715-719), položky jsou v rozpočtu popsány jako hliníkové dveře (D06). Ve 
skutečnosti se jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. 
Jednotlivé bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (List - 
Popisy – Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou 
projektové dokumentace (Výpisem výplní otvorů č. v. 35), ze kterého jsou jednotlivé výplně a požadované 
technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Dle vyjádření zhotovitele uvedená jednotková cena zohledňuje 
okna nikoliv dveře, jedná se pouze o formální chybu v popisu jednotlivých položek. Ve zjišťovacích protokolech 
provedených prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů dle výrobní 
dokumentací. V rámci realizace stavby bylo provedeno podrobné zaměření výplní otvorů, nízké okenní parapety 
budou v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., §26 bod 5 navýšeny na požadovanou výšku (min. 850 mm od 
úrovně podlahy). Navýšení se provede 100 mm nadbetonávkou na zašalovaný parapetní panel. 
 
Počet připojených listů:   Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 4 506 904,34 Kč (bez DPH) prodloužení lhůty o  0 kalendářních dní 

snížení ceny o -4 840 357,21 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena 
díla po zm ěně 

26 851 918,97 Kč 
(bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

236 dnů od předání 
staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: nepředvídatelné práce 

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, datum, razítko: 
Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města 
 
Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic 
 
 
Ing. Jakub Karmazín, TDS 
 
 
Autorský dozor stavby: 
Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. 
Ing. Jakub Karmazín 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Za zhotovitele: 
na základě plné moci p. David Barteček  
 

 
 
 
 

 

 


