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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informací týkajících se Změnových 

listů 1 až 5 na stavbu Přístavba jídelny a polytechnické učebny: 
Změnový list č. 1 

Změna je na žádost objednatele s tím, že má dojít ke zvýšení uživatelského komfortu.  

1. Žádám o sdělení k jakému zvýšení komfortu má dojít a proč dochází ke změně otevíravého 

světlíku na neotevíravý. 

2. Žádám o sdělení, proč dochází ke změně velikosti světlíku. 

3. Žádám o kopii sdělení, kterým byla žádost o změnu předána dodavateli 

4. Žádám o kopii projekčního řešení změny 

5. Žádám o sdělení, jakým způsobem byla ověřena oprávněnost navýšení ceny 

6. Žádám o kopii vyjádření TDI ke změně. 

Změnový list č. 2 

Změnový list uvádí, že změna je na žádost objednatele s tím, že se jedná o nezbytné dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku. 

Projekční změna byla zadána zápisem do stavebního deníku a pro změny byl zpracován dodatek 

k Projektové dokumentaci a Výrobní dokumentace. 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci  

3. Žádám o kopii Výrobní dokumentace 

4. Žádám o kopii předávacích protokolů výše uvedených dokumentací 

5. Žádám o sdělení ceny zhotovení výše uvedených dokumentací 

6. Žádám o kopie faktur za výše uvedené dokumentace 

7. Žádám o sdělení proč objednatel objednal tyto změny PD 

o Doplnění patek uvnitř a vně objektu 

o Zvýšení tloušťky litých potěrů 

o Změnu konstrukce střechy 

o Změnu materiálu tepelné izolace střechy 

o Změnu dvojskel za trojskla 

o Změna dřevěných dveří za hliníkové 

8. Žádám o sdělení, jakým způsobem byla ověřena oprávněnost cen nových položek 

9. Žádám o sdělení, jakým způsobem byla ověřena oprávněnost ceny zasklení trojsklem. Je zde 

zjevná cenová nepřiměřenost - odpočet zasklení dvojsklem 24 890, přípočet zasklení trojsklem 

71 880. 

Změnový list č. 3 

Změnový list uvádí, že změna je na žádost objednatele s tím, že se jedná o nezbytné dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku. 

Projekční změna byla zadána zápisem do stavebního deníku a pro změny byl zpracován dodatek 

k Projektové dokumentaci. 

Změna představuje doplnění fixní svěšené konstrukce nad mobilní příčkou  

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci  

3. Žádám o vysvětlení, zda tato konstrukce v PD chyběla, jednalo se o vadu PD?  

 

 

 

 

Změnový list č. 4 

 



Změnový list uvádí, že změna je na žádost objednatele s tím, že se jedná o nezbytné dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku. 

Projekční změna byla zadána zápisem do stavebního deníku a pro změny byl zpracován dodatek 

k Projektové dokumentaci. 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci  

3. Žádám o vysvětlení, zda doplňované konstrukce v PD chyběly, jednalo se o vadu PD?  

Změnový list č. 5 

Změnový list uvádí, že změna je na žádost objednatele s tím, že se jedná o nezbytné dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku. 

Projekční změna byla zadána zápisem do stavebního deníku a pro změny byl zpracován dodatek 

k Projektové dokumentaci a Výrobní dokumentace. 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci  

Změny jako celek 

Změny 1- 5 představují velký rozsah změn. Vzniká otázka, zda takto velký rozsah změn je ještě 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

1. Žádám o sdělení, která osoba soulad změn se zákonem přezkoumala a s jakým výsledkem 

 

Poskytnutí požadovaných informací: 

 

Změnový list č. 1 

3.  Žádám o kopii sdělení, kterým byla žádost o změnu předána dodavateli – zápisy z KD    

       zasíláme v příloze č. 1. 

4. Žádám o kopii projekčního řešení změny – dokumenty v příloze č. 2 

5. Bylo ověřeno TDI v rámci ZL – ZL v příloze č. 3 

6. Žádám o kopii vyjádření TDI ke změně – v příloze č. 3 

 

Změnový list č. 2 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn – viz zápisy z KD příloha č. 1 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci – zasíláme v příloze č. 4 

3. Žádám o kopii výrobní dokumentace - zaslána v příloze č. 5. a 6.  

4. Žádám o kopii předávacích protokolů výše uvedených dokumentací - viz zápisy z KD příloha 

č. 1 

5. Žádám o sdělení ceny zhotovení výše uvedených dokumentací   -  0 Kč  

6. Žádám o kopie faktur za výše uvedené dokumentace - žádné faktury nebyly 

 

Změnový list č. 3 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn – viz zápisy z KD příloha č. 1 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci – zaslány v příloze č. 7 

 

Změnový list č. 4 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn – viz zápisy z KD příloha č. 1 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci - zaslán v příloze č. 4 

 

Změnový list č. 5 

1. Žádám o kopii zadání projekčních změn – zaslány v příloze č. 8 

2. Žádám o kopii dodatku k Projektové dokumentaci – zaslány v příloze č. 8 

 

Změny jako celek 

1. Přezkum souladu změn se zákonem je součástí smlouvy TDI se zhotovitelem – příloha 9.  

 

Upozorňujeme, že v poskytnutých dokumentech byly v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

anonymizovány osobní údaje.  

 

 

 

 

 

 



Ohledně informací, požadovaných ve Vaší žádosti ze dne 30.4.2020 v bodě Změnový list č. 1 

v odrážce č. 1., 2., v bodě Změnový list č. 2 odrážka č. 7.,8. a 9., v bodě Změnový list č. 3. 

v odrážce 3., v bodě Změnový list č. 4. v odrážce 3., bylo dne 14.5.2020 vydáno Rozhodnutí o 

odmítnutí části žádosti č.j. 507A/2020, a to v souladu s InfZ. Uvedené rozhodnutí Vám bylo 

zasláno e-mailem. 

 

Veškeré přílohy poskytujeme vzhledem k obsáhlosti přes Úschovnu. 

 

 

S pozdravem 

 

 

  

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
elektronicky podepsáno 
 

 

 

 

 

 
                       

 

Přílohy: 

1. Zápisy z KD 

2. Příloha k ZL 1, bod 4. VD 

3. Změnové listy 1 – 5 

4. Revize PD 

5. Příloha A k ZL 2, bod 3 

6. Příloha B k ZL 2, bod 3 

7. Příloha k ZL 3 VD mobilní příčka 

8. Příloha k ZL 5  

9. E-mail – kontrola ZL AK Žižlavský 
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