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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 2. 2021
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:
500022222/0800
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a
1.2 Zhotovitel:

Colsys s.r.o.
sídlo:
Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupený:
Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Václav Roubal
IČO:
14799634
DIČ:
CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:
II.
Úvodní ustanovení
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž
předmětem je rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových a
laboratorních prostor Katedry veterinárních disciplín FAPPZ (dále jen „Dílo“).
2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti
prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy a k nutnosti provést další vícepráce a
neprovádět méněpráce související s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci
tohoto článku dodatku.
III.
Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve
Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné
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z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly,
že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o
další dodatečné stavební práce, služby a dodávky a některé práce, služby a dodávky neprovést.
3.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou
součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3 se prodlouží termín
provedení Díla dle čl. II., odst. 1) Smlouvy, a to o 14 dnů. V souvislosti s výše uvedeným
prodloužením termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na úpravě časového
harmonogramu postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy tak, že původní časový
harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla
uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna v zcela v
souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3.4. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je
realizována souladně se Smlouvou a ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na
charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 2 podmínky
ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou
nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů
souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a
dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení
nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní
hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá
charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
3.5. V souvislosti se změnami dle odst. 3.4. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že
celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a
dodávek, které nebudou s ohledem na tyto zněny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty
závazku.
3.6. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku
je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 1 podmínky ustanovení
§ 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. Smluvní
strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné
změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
3.7. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) činí
částku ve výši 859 903,96 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce)
činí částku ve výši 654 585,01 Kč bez DPH.
Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy nově činí částku ve výši 14 044 263,95 Kč bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše
přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
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Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem
stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených
víceprací Objednateli.
3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.
IV.
Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše
citovaného zákona.
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 1, 2, 3
b) Příloha č. 2 – Časový harmonogram.
4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.
V Praze dne

V Kladně dne

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
Colsys s.r.o.

podepsal
Ing. Jakub Digitálně
Ing. Jakub Kleindienst
2021.05.10
Kleindienst Datum:
15:59:27 +02'00'

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Hlavinka
Datum: 2021.05.10
Hlavinka
18:14:29 +02'00'
……………………………………………………………

…………………………………………………………
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

Stránka | 3

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika
telefon: +420 312 278 111, e-mail: kladno@colsys.cz
IČ: 14799634, DIČ: CZ14799634, OR: Městský soud v Praze, odd C., vl. 902
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.účtu: 0200240009/2700

www.colsys.cz

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
O OMEZENÍ DODÁVEK Z DŮVODU ŠÍŘENÍ NEMOCI
COVID

Název stavby:

ČZU - rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových
a laboratorních prostor Katedry veterinárních disciplín FAPPZ

Společnost COLSYS s.r.o., IČO:14799634, zastoupená Václavem Roubalem, prohlašuje, že
pro realizaci uvedené stavby z důvodu nouzového stavu a opatření vlády proti šíření nemoci
COVID 19 dochází k omezení dodávek, prodlužování termínů dodávek a omezení v
nasazování pracovníků z důvodu karantén. Díky tomu tak došlo u jednotlivých subzhotovitelů k
velkým časovým skluzům v dodávkách (viz přílohy). Tento stav má vliv na realizaci stavby a
posunu harmonogramu souhrnně o 14 dní.

Dne: 4.5.2021
Za Colsys s.r.o.:
…………………………
Václav Roubal
ředitel divize Komplexní dodávky

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001
CERTIFIKACE NBÚ
OSVĚDČENÍ ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ČOS 051622 (AQAP 2110)
ČLEN HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

Příloha č. 2
ČZU FAPPZ ‐ Harmonogram prací

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Činnost
Předání a převzetí staveniště
Demontáž nábytku
Demontáž podhledů a kazet
Demontáž obkladů a dlažeb
Bourání příček
Bourání potěrů
Výkopy
Montáže profesí ‐ ZTI, elektro silno a slabo, VZT, chlazení, MaR
Zhotovení podkladních betonů
Hydroizolace
Vyzdívky příček
Betonové mazaniny
Podhledy SDK
Dlažby a obklady
Malby
Kaučukové podlahy
Instalace chladících a potravinářských zařízení
Instalace dveří + oken
Instalace horizontálních žaluzií
Instalace kuchyňky
Ukončení stavebních prací
Předání a převzetí staveniště
Vyklizení staveniště
Datum

Začátek Konec
‐5.
‐1.
1.
7.
1.
14.
1.
14.
1.
21.
8.
21.
8.
41.
8.
77.
43.
56.
43.
56.
50.
70.
57.
77.
57.
77.
57.
77.
71.
84.
71.
84.
64.
84.
78.
84.
78.
84.
71.
77.
85.
91.
92.
98.
+1.
+5.

Převzetí staveniště
‐5. ‐4. ‐3. ‐2. ‐1.

1.

17.2.

Dny realizace od převzetí do předání staveniště
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

90.

16.5.

1

2

3

4

5

Prodloužení termínu
6
7
8
9 10

11

12

13

14

30.5.

Předání staveniště
+1. +2. +3. +4. +5.

