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česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

ev.č.35/100/2017 

DODATEČK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

,,Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu" 

(dále jen „dodatek") 

1. Smluvní strany

česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na základě 

IČ: 
DIČ: 

(dále jen „Objednatel") 

pověření 
49370227 
neplátce DPH 

o a
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Masák & Partner s.r.o.
se sídlem: Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
koresp. adresa: Gogolova 228/8, 118 01 Praha 1 - Hradčany 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň 
č.účtu: 250257845/0300 
IČ: 270 86631 
DIČ: CZ27086631 

(dále jen „Zhotovitel") 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). 

Z. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), dne 20. 12. 2017 
dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 8.3.2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě. 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byla vyvolaná změna územního rozhodnutí (ÚR) z legislativních důvodů. 
Schvalovací procesy dotčených orgánů státní správy a správců sítí (DOSS) sloužící jako podklad pro 
schválení změny územního rozhodnutí stavebním úřadem mnohdy překročily obvyklé i závazné lhůty 
pro vyjádření, což je riziko objednatele. Podle původního předpokladu zhotovitele nebylo ani možné, 
z důvodů na straně DOSS, vyřizovat stanoviska DOSS souběžně ke změně územního rozhodnutí a ke 
stavebnímu povolení. 

Konstatuje se proto, že zhotovitel v souladu se smlouvou oznámil na KD č. 23 dne 23. 8. 2018 
nesoulad harmonogramu způsobený nemožností výkonu souběžné inženýrské činnosti v územním a 
stavebním řízení a aktualizovaný harmonogram doložil dne 6. 9. 2018. Tato skutečnost má za 
následek prodlevu jak při zahájení projednání stavebního řízení, tak i při vlastním vypsání veřejné 
zakázky na generálního zhotovitele stavby. 

Uvedená prodleva byla využita k provedení optimalizací projektového řešení ve stupni dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby (dále též DVZ) z důvodu dodržení disponibilních zdrojů objednatele. 



Některé optimalizace pak měly za následek nové řešení některých částí dila (tj. jejich 
„přeprojektování") a zvýšení nákladů Zhotovitele. Jedná se o změny zejména v části technického 
zařízení budov označované jako HVAC (Heating, ventilation and air conditioning, tj. topení/chlazení/ 
/klimatizace) s dopadem na část měření a regulace a statického řešení. Stávající řešení HVAC 
s akumulaci energie vzniklé při provozu pro její případné využití splňovalo veškeré požadavky na 
budovu s téměř nulovou spotřebou energií. Nové řešení s využitím regulace otáček oběžného kola 
čerpadel na systém Otevřený ventil a s vynecháním akumulačních nádob a provedením dalších 
propojení mezi zařízeními HVAC, aby mohla být energie dynamicky využita v místě kde je právě 
potřeba, šetří navíc další provozní náklady, viz popis úsporného opatření v Dopisu Zhotovitele ze dne 
8. 10. 2018, který je přílohou č. 1 dodatku a jehož součástí jsou odborné popisy optimalizací.

Původní harmonogram s termínem odevzdání DVZ pro odsouhlasení zadání MF ČR byl dodržen, a 
proto bude alikvotní část této dokumentace uhrazena po podepsání dodatku. 

Účelem tohoto dodatku je: 

a. upřesnění textace doby plnění podle skutečně prováděné inženýrské činnosti,
b. upřesnění lhůty pro výkon inženýrské činnosti v územním a stavebním řízení,
c. rozdělení plnění ve stupni DVZ pod písm. Sa. v Příloze č. 1 smlouvy na část k využití ke

schválení zadání MF ČR a na část dokončení DVZ po provedené optimalizaci,
d. rozdělení plnění ve stupni DVZ pod písm. Sb. v Příloze č. 1 smlouvy na část BIM modelu před

optimalizací a po provedení optimalizace,
e. úprava ceny a termínu dila pro realizaci úsporného opatření „přeprojektováním" části díla ve

stupni DVZ v souladu s ustanoveními v čl.14.2 a 20.2.1 písm. b) a
f. aktualizace BIM Execution Pian (BEP) pro stupeň DVZ, který se stává přílohou č. 2 dodatku.

3. Úprava doby plnění

Čl. 5.2. Smlouvy se mění následovně: 

5.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla 

I 
II

Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části díla ve lhůtách stanovených touto Smlouvou 
následovně: 

Části dí/a Termín 

a) Souborné řešení stavby I. Do 50 kalendářníéh dnů od data uzavření smlouvy. 

b) Souborné řešení stavby li. Do 85 kalendářníéh dnů od data uzavření smlouvy. 

c) Souborné řešení stavby li. {dopracování 4. Do 30 kalendářníéh dnů od zadán{, viz bod 4.2 zápisu 
varianty) zKDč.10 

d) Zpracování projektové dokumentace pro
Do 60 kalendářníéh dnů od odsouhlasení souborného 
řešení stavby li., ve znění dopracované 4. varianty, 

změnu územnfho rozhodnutí (DZUR) Objednatelem. 

e) Výkon inženýrské činnosti v územním
Po dobu 240 kolendářní(h dnů od podání první žádosti 
DOSS o vydání stanoviska ke změně územního 

řízení
rozhodnutí. 
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f} Zpracování projektové dokumentace pro

vydáni štovebnlho povoleni (DSP}

g) Výkon inženýrské činnosti ve stavebnfm

řízen{ vč. případného zajištění štanoviska

vodoprávního úřadu

h) Zpracováni projektové dokumentace pro

zař/zení staveniště a zajištění štavební jámy

i) Výkon souvisej/cf inženýrské činnosti ve

štovebnf m řízeni

j) Zpracování DVZ pro účely s(hválení zadání

MFČR

k) Zpracování dokumentace na výběr

Zhotovitele štavby se stanovením

požadavků na výkon nebo funkci vč.

provedení optimalizace projektového řešení

I) Provedení informačního modelu štavby

{BIM) v DVZ

m) Dokončení BIM modelu štavby v DVZ vč.

provedení optimalizace projektového řešení

n) Spolupráce při výběru Zhotovitele na
provedeni stavebních proci

o) Výkon autorského dozoru

p) Zpracování variant konceptu řešení

interiéru vč. výtvarně -ar(hitektoniékého
návrhu

q) Dopracováni vybrané varianty konceptu

řešení interiéru

r) Zpracování dokumentace pro výběr

dodavatele prvků interiéru

s) Certifikace kvality budovy SBToo/CZ

Do 90 kalendářnléh dnů od data odsouhlaseni 

souborného řešení stavby li., ve znění dopracované 4. 

varianty, Objednatelem. 

Po dobu 150 kalendářníéh dnů od podáni prvni žádosti 

0055 o vydáni stanoviska ke stavebnímu povolení. 

Do 90 kalendářníéh dnů od data odsouhlasení 
souborného řešení stavby li. ve znění dopracované 4. 
varianty Objednatelem. 

Po dobu 180 kalendářnféh dnů od podání první žádosti 
D055 o vydáni stanoviska ke stavebnímu povolení. 

Podle protokolu o převzetí této dokumentace 
Objednatelem. 

Do 20 kolendářní(h dnů od vydáni posledního stanovisko 

dotčeného orgánu státnl správy ve stavebním řízeni. 

Podle protokolu o převzetí této dokumentace 
Objednatelem. 

Do 20 kalendářnléh dní od předloženi dokumentace na 

výběr Zhotovitele stavby podle čl. 5.2 písm. k) Smlouvy. 

Po dobu 120 kalendářníéh dní od počátku lhůty pro 

podání nabídek no Zhotovitele stavby. 

Po dobu 730 dní od zahájeni stavby (DPS) po odštranění 

vad o nedodělků Zhotovitelem stavby. 

Do 55 kalendářniéh dnů od data uzavřeni smlouvy se 

Zhotovitelem stavby. 

Do 14 kalendářnféh dnů od rozhodnutí Objednatele 

o vybrané variantě interiéru.

Do 120 kalendářnf(h dnů od data uzavřeni smlouvy se 

Zhotovitelem stavby min. 50 kalendářnf(h dni od předání 

DPS Zhotovitelem stavby jako podkladu pro dokumentaci 

interiéru. 

Do 50 kalendářnléh dnů od data vydáni kolaudačnfho 

rozhodnutí stavby, nejdéle 30 kalendářníéh dni od 

odstranění vad stavby mající vliv na certifikaci budovy. 



4. Další úpravy smlouvy

V souladu s čl. 3.11 Smlouvy Objednatel požaduje po Zhotoviteli provedení nepředvídaných 

služeb za účelem „přeprojektování" části díla ve stupni DVZ pro realizaci úsporného opatření. 

Cena za nepředvídané služby bude hrazena v souladu s čl. 7.2.10 Smlouvy. 

Příloha č. 1 Smlouvy- Kalkulace ceny díla se mění následovně: 

Předpokládaný 

Části předmětu plněn( poče t Jednote k Výše DPH 

podobu 21% 

prováděn( d(la 

1. Souborné řešeni stavby I. 55 9 600 1175 16 677 116 2 

2. Souborné řešení stavby
1 119 200 235 032 1354 232 4 

li.

2a. Souborné řešení stavby 
580 000 12 1800 70 1800 

li. (dopracování 4. varianta)

2b. Zpracování a úprava 
Fakturace dle 

projektové dokumentace 
986 000 207 060 1 193 060 čl. 7.2.10 

pro změnu územního 
Smlouvy 

rozhodnutí (DZUR) 

2c. Výkon inženýrské 18 1600 38136 2 19 736 
činnosti v územním řízení 

3.Zpracovánfprojektové
dokumentace pro vydání 11 192 000 2 350 320 13 542 320 40 
stavebního povolení

3a. Úprava PD pro vydání 
Fakturace dle 

684 000 143 640 827 640 čl. 7.2.10 
stavebního povolení 

Smlouvy 

4. Výkon inženýrské
13 9 9 000 2 93 790 16 92 790 5 

činnosti ve stavebním řízení

4a. Zpracování PD pro 
70 000 14 700 84 700 zařízení staveniště a 

zajištění stavební jámy Fakturace 

dle čl. 7.2.10 
4b. Výkon související 

50 000 10 500 60 500 
Smlouvy 

inženýrské činnosti ve 
stavebním řízení 

5a. Zpracování DVZ pro 
1678 800 352 548 2 03 1348 6 

účely séhválení MF ČR 
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Sb. Zpracováni DVZ 

s provedením optimalizace 

Se. Dokončení BIM modelu 

vDVZ 

Sd. Dokončení BIM modelu 

v DVZ po optimalizaci 

6. Spolupráce při výběru

Zhotovitele na provedeni

stavebních proci

7.Zpracovánívybrané

varianty konceptu řešení

interiéru, architektonický

návrh

8.Zpracovánídokumentace

pro výběr dodavatele prvků

interiéru

9. Certifikace kvality

budovy SBToola

10. Autorský dozor

Celková cena díla 

11a. Hodinová sazba 

Hlavnlho projektanta či 

Zá�upce hlavnlho 

projektanta za 

nepředvídané služby 

11b. Hodinová sazba 

o�atníéh členů týmu za

nepředvídané služby

100hod. 

S00hod. 

559 600 117 516 677 116 2 

Fakturace dle 

458 000 96 180 554 180 čl. 7.2.10 

Smlouvy 

1119 200 235 032 1 354 232 

l 119 200 235 032 l 354 232

559 600 117 516 677 116 

1 399 000 293 790 l 692 790

1 399 000 293 790 1 692 790 

1 399 000 

4 476 800 

30989600 

120 000 

400 000 

293 790 1 692 790 

940 128 5 416 928 

6 507 816 37 497 416 

25200 145 200 

84 000 484 000 

4 

4 

2 

5 

5 

5 

16 

100 

*) Cena díla podle nabídky ze zadávacího řízení je 27 980 000 Kč bez DPH a tato částka je 

použitá pro výpočet částí díla alikvotně podle uvedené hodnoty s výjimkou částí 

fakturovaných dle čl. 7.2.10 Smlouvy. 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 



5.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží 

Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 

5.4. Součástí tohoto dodatku je příloha: 

č. 1 - Dopis Zhotovitele Objednateli ze dne 08 10. 2018, vč. cenové nabídky, návrhu 

Optimalizace schématu zdrojů, návrhu Optimalizace statického řešení a Optimalizace 

stavebních úprav. 

č.2 - BEP (BIM Execution Pian) pro stupeň Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

V Praze dne 1 5 -10- 2018 

Za Zhotovitele: 

V Praze dne 15 -10- 2018 

Za Objednatele: 

PhDr. Radek Haubert, 

vrchní ředitel správní sekce, 

na základě pověření 
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Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert 
Jankovcova 1518/2 
170 04 Praha 7 

Vážený pane řediteli, 

V Praze dne 8. 10. 2018 

rádi bychom s dokončováním projektové fáze DVZ předložili existující možnosti optimalizačních nástrojů, které 

mohou posunout jakost nejen projektové dokumentace, ale nakonec i celého díla o stupeň výš. Pro současný 

projekt Nejvyššího kontrolního úřadu se jedná zejména o optimalizaci statickou a energetickou. 

Současná projektová dokumentace je zpracována do technicky funkční a plně provozu schopné podoby. 

Doprovodně k dokumentaci je také vypracována projekční nadstavba • BIM model, čímž se snižuje mfra 

budoucích kolizí a komplikací ve fázi realizace. Dokumentace je tak vyhotovována ve vysoké informační kvalitě, 

kterou je možné v současnosti od naprosté většiny, zejm. zpracovatelů technologií TZB vyžadovat. 

Vzhledem k typu a velikosti objektu je vhodné zamyšlení zejména nad potenciálem budoucích provozních úspor. 

Ty mohou plynout z nadstandardního přístupu k projektování TZB. Jedna z možností je využití služeb 

energetických specialistů a získat řešení, které se u 99% projektů kvůli své náročnosti na zpracování nevyskytuje. 

Důvodem této proporce je nedostatek takto erudovaných subjektů, jejich časová vytíženost a také obecně absence 

schopnosti energetického zhodnocování objektu jako celku a nikoliv per partes (po profesích). 

Jednou z dobrých metod jak docilovat vysokých úspor je tzv systém „Otevřený ventil". Zjednodušeně se dá říct, že 

se jedná o nastavení pracovního prostředí jednotlivých zařízení tak, aby se maximálně využívalo jejich potenciálu 

- tedy vytvoření optimálních fyzikálních podmínek, při kterých se dramaticky mění (zvyšuje) účinnost čerpání a

přeměny energií. Druhou podmínkou je vyloučení zásob. akumulace, která má vysokou energetickou ztrátovost.

Deky spolupráci s takovými specialisty na dalších projektech máme indície k možné úspoře úspoře v rozmezí 10-

15% spotřebovávaných médií (zejm. elektrická energie). Podrobněji viz pffloha Optimalizace schematu zdrojů.

Potenciál investičních úspor lze reprezentovat např. na části statického řešení, kde dle přílohy Optimalizace 

statického řešen( lze odhadovat úsporu v hodnotě 5-10% stavebně konstrukční části. Podotbněji viz přlloha. Vybraný 

rozsah optimalizace lze plně provést a komplexně zapracovat do projektové dokumentace až v následujícím stupni 

(dokumentace pro provedení stavby - OPS) 

se: sfdlc:m Roosc:vc:ltova 39/ 575, 160 oo rraha 6 - Bubc:nc:č, zapsaná v obchodnlm rejstffku Mhtského soudu v rrazc:, spisová značka C 95239, ICO: 270 866 31 

korespondenční adresa Gogolova 118/ 8, 118 oo J>raha I • Hradčany, tel: +420 233 341 951, t,420 230 234 560, email: lnfoC!lmasak•partner.com 



Potenciál úspor lze dále hledat v části architektonicko-stavebniho řešeni, kde dle přílohy Optimalizace - návrh

u 

o 
stavebních úspor lze odhadovat investiční úsporu zejména v navrženém standardu. Podotbněji viz přlloha o 
Vzhledem k složitému inženýringu a posunutí předpokládaného termínu získáni pravomocného územního 
rozhodnutí, máme za to, že vzniká prostor pro optimalizaci a žádáme tak o posouzeni možnosti optimalizace, O včetně rozsahu případného zapracování. 
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se sídlem Rooseveltova 39/ 575, 160 oo rr;iha 6 • Dubenc,č, zapsaná v obchodnlm rejscHku Mčstského soudu v rrue, splsov:I značka C 95139, ICO: 170 866 JI 

korcspondenčnl adresa Gogolon n8/ 8, 118 oo Praha 1 • Hradčany, tirl: +410 133 341 951, +410 130 134 560, email: lnío(lllmasak•partncr.com 
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Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert 
Jankovcova 1518/2 
170 04 Praha 7 

CENOVÁ NABÍDKA 

v,..... 

fRI LOHA- 1 / 1 

V Praze dne 08. 10. 2018 

dodatečných projektových prací k akci "Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu" 

Vážený pane řediteli, 

v úvodu cenové nabídky bychom rádi zrekapitulovali dosavadní průběh, který nás k následující cenové nabídce 

přivedl. 

Cenové nabídce předcházely společné diskuse, v rámci kterých jste vy jako objednatel trval na prověření 

efektivnosti a hospodárnosti předloženého řešení DVZ, pokud tato přinese větší úsporu, nebo přijatelnou dobu 

návratnosti. Takovýto požadavek je pádný a umožnil nám prověřit případné technické i cenové optimalizace. 

Z nich jsme vybrali několik, které je možné považovat za doporučitelné vzhledem k úspoře vstupní investice 

a/nebo provozních nákladů. 

Z profesních pohledů se jako nejzajímavější nabízí úspora v rámci: 

1) statického řešení

- oponentní posudek na celkové statické řešení stavby se zaměřením na investiční úsporu (viz přlloha

Optimalizace statického řešen()

2) stavebního řešení

- optimalizace spojovacího krčku, optimalizace dispozičního řešení, optimalizace skladeb konstrukci

(podlahy i podhledy) se zaměřením na investiční úsporu (viz přlloha Optimalizace - ndvrh stavebních

úspor)

3) energetického řešení

- oponentní posudek na energetickou koncepci objektu, návrh úpravy schematu energetického modelu

objektu, úprava všech dotčených schemat (UTCH, MaR, ESlL, VZT ... ) koncepční dopracování pro

zadání do soutěže se zaměřením na provozní úsporu (viz pffloha Optimalizace schematu zdrojů)

4) koordinace TZB

se sfdlem Rooseveltova 39/ 575, 160 00 Praha 6 • Bubeneč, zapsaná v obch0dnlm rcjs1f(ku Mhuklh0 soudu v Praze, spisová značk:1 C 95139, ICO: 170 866 JI 

lcorespondenčn( adresa Gogolova 118/ 8, 118 00 Praha r - Hradčany, tel: +410 133 341 9,1, t,po 130 134 560, email: lnfo@mas.1lc-p;,.rtncr.com 



- koordinace všech výstupů optimalizací do výsledné dokumentace

Vzhledem k složitému inženýringu a posunutí předpokládaného termínu získání pravomocného územního 

rozhodnutí, máme za to, že v rámci naší spolupráce vzniká prostor pro možnost optimalizace. 
Na základě proběhlých společných jednání si na závěr dovolujeme předložit cenovou nabídku k nově uvažované 

části dle Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2017, včetně návrhu lhůt pro jejich dokončení. 

u 

o 

o 

o 

o 
Cenová nabídka dodatečných projektových prací vychází z parametrů daných Smlouvou o dílo, konkrétně 

z odstavce 3-n. (nepředvídatelné služby), který dále odkazuje na výši hodinové sazby uvedenou v příloze č.1 

Smlouvy o dílo. Hodinová sazba Hlavního projektanta či Zástupce hlavního projektanta za nepředvídané služby je 
dle SoD ve výši 1.200,-. Hodinová sazba ostatních členů týmu za nepředvídané služby je dle SoD ve výši 800,-. o 
Odhadovaná náročnost výše zmíněných projekčních prací byla stanovena následovně: 

1) Úprava statického řešení - vč. BIM model

Hlavní projektant 55 hod. 

Ostatní členové týmu 45 hod 
Celkem 

2) Úprava stavebního řešeni

1.200,-
800,-

36.000,-
66.000,-
102.000,-

vzhledem k formátu smlouvy D&B je možné úpravy dělit na ty zpracovatelné neprojekčním způsobem a na zbylé 
převážně drobného charakteru zapracovatelné bez úplatně 

Celkem 

3) Úprava energetického řešení - vč. BJM model a koordinac

Hlavní projektant 185 hod. 
Ostatní členové týmu 95 hod 

Celkem 

4) koordinace TZB
Hlavni projektant 

Ostatní členové týmu 

Celkem 

Doba zpracování 

15 hod. 
50 hod 

7 týdnů od zadání 

1.200,• 
800,-

1.200,• 

Boo,-

o,-

222.000,-

76.000, 
298.000,-

18.000,-

40.000, 
58.000,-

Celková cenová nabídka dodatečných projektových prací a inženýrské činnosti činí 458.000,- Kč bez DPH 

Žádáme tedy o posouzení naší cenové nabídky a případný posun časového harmonogramu podle výše zmíněného. 

S úctou 

Ing. arch. Jakub Masák 

Jednatel společnosti 
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Optimalizace schématu zdrojů NKU 

NKU - stávající zapojení zdrojů tepla a chladu: 
Propojení zdrojů tepla a chladu se spotřebiči zdrojů tepla a chladu a s vnějšími systémy zdrojů 
tepla a chladu (vzduchem chlazené/ohřívané výměníky, zemní vrty) je realizováno pomocí tzv 
,,Termohydraulických rozdělovačů", které současně mají plnit i funkci akumulačních nádob. 
Použití těchto navržených systémů v žádném případě nezajistí: 

a. Požadované teplotní parametry pro okruhy spotřeby. A pokud to přesto bude
požadováno, budou muset být zařízení (vlastní stroje) provozovány na mezních hodnotách 
vlastních parametrů teplot, průtoků - termohydraulické rozdělovače degradují jak vstupní, tak 
výstupní teploty médií ze zdrojů a jsou provozovány trvale s výpočtovým průtokem medií. 

b. Ekonomický chod chladicích/vytápěcích zdrojů - tento systém zapojení neumožňuje
regulovat parametry vstup/vystupujících médií tak, aby stroje pracovaly v optimálních
provozních stavech.

c. Oběhová čerpadla nejsou v systému MaR připojena tak, aby bylo možné pomocí vnějšího
signálu z řídícího systému regulovat otáčky oběžných kol čerpadel. Oběhová čerpadla budou
tak provozována buď na „výpočtové parametry zima/léto" nebo pomocí „vnitřních
optimalizací parametrů vlastních čerpadel", kdy čerpadlo si „odhaduje, simuluje" nějaké
vnější stavy - ptůtoky, diferenční tlaky. Na druhé straně se připojené vnější armatury snaží
takto vytvořený diferenční tlaky zmařit „škrcením průtoku" médií.

Řešení - optimalizace: 
Ad 

a. Zrušit termohydraulické rozdělovače a jejich funkci nahradit řídicím systémem MaR
tak, aby pro veškeré spotřebiče byly k dispozici vstupní teploty medií o stejné
hodnotě jako teploty vystupující ze zdrojů. Jejich akumulační funkci nahradit
akumulací do rozvodů, požadovaný minimální průtok zajistit propojovacími bypassy
na koncích větví- těmito propoji se bude regulovat i akumulace.

b. Regulovat systémem MaR množství a teplotu médií do strojů tak, aby stroje
pracovaly v optimálních provozních režimech/diferenčních tlacích mezi výparníkem
a kondenzátorem. Navíc upravit systém tak, aby při malých spotřebách bylo možné
systémy provozovat jak paralelně, tak v sériovém zapojení.

c. Oběhová čerpadla regulovat na systém Otevřený ventil viz:
http://www.ingmatejicek.cz/publikacni-cinnost/
Článek: ,,Hydraulická stabilita soustav s čerpadly s řízenými otáčkami oběžného
kola."

Výše jsou popsány jen ty základní úpravy, které dle mých provozních zkušeností je nutné 
realizovat, aby byl budoucí provoz maximálně efektivní. 



Orientační ekonomický propočet 

Spotřeby tepla a chladu objektu 
-zimní období na vytápěn
-letní období na chlazeni
-rok

970MWh 
I OOOMWh 
l 970MWh/a

Spotřeba elektrické energie za rok na provoz systémů (vytápěni, chlazeni, vlhčení, větrání) 
cca 465 MWh/a 

Konzervativní odhad úspor 
Uspořitelná elektrická energie 
Konzervativní cena za MWh (v čase) 
Odhad roční úspory 
Navýšení investičního nákladu realizace 
Navýšení ceny zpracováním optimalizace 
Návratnost při min. úspoře el energie 

I O -15% ze stávajících energií 
46,5 - cca 70 MWh/a 
3.000,-
cca 140.000-210.000,-(prům.175.000) 
cca 500.000,-
cca 300.000,-
cca 6 let (5,7 let) 

Závěr: Dle mých zkušeností s dlouholetou realizací zakázek formou EPC (Energy 
Performance Contracting) pro firmu ENESA a.s., je hrubý odhad úspory provozních 
nákladů dle mých doporučení, v našem případě elektrické práce, cca 10 až 15%/rok. 
Nárůst investičních nákladů se ve většině případů vrátí za S až 7 roků. V tomto případě se 
dá předpokládat, že ta doba bude ještě kratší - není potřeba demontovat/rušit původní 
zastaralé systémy, co v případě EPC je nutné. 

Ing. Karel Matějíček v.r. V Praze 8. října 2018 
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Oponentní posudek NKÚ 
stavebně- konstrukční optimalizace 

Možnost optimalizace se týká statického řešení dvou budov označených G a H. 
Objekt G bude mít dvě podzemní a pět plných nadzemních podlaží plus dvě 
výrazně odstoupená nadzemní podlaží. Projektovaná hloubka založení je v 
úrovni 181,89 m n.m. Objekt H bude mít jedno podzemní a šest nadzemních 
podlaží. V této budově bude umístěna knihovna a archiv KPS, a tudíž únosnost 
podlah musí být 5ti násobná oproti prostor administrativy. Toto zatížení bude 
přeneseno do základové spáry. Projektovaná hloubka založení je v úrovni 185,00 
m n.m. Oba objekty budou v úrovni prvního podzemního podlaží spojeny krčkem 
délky 16,0 m. 
Objekt H je založen hlubině na pilotách opřených či vetknutých do skalního 
podloží (GT8). Objet G bude založen plošně na základovou půdu převážně 
tvořenou štěrkopísky (GT4), lokálně na půdu terasovitých písků. 

Optimalizace předloženého statického řešení ve stupni DVZ může probíhat 
jedno nebo více stupňově: 

1) prověřením pt"1vodního záměru a jeho vhodnosti a technické
správnosti

2) prověřením možných oblastí úspor a jejich vyhodnocení
Jednostupňové zahrnuje pouze část 1), vícestupňového pak části 1) a 2). 
Doporučujeme vícestupňové řešení. 

Rozsah možných úspor v rámci návrhu je možné mimo jiné hledat 
v následujících kategoriích: 

1) možnost koncepční změny- návrh na úsporu při změně zadání
2) možnost objemové úspory v ocelové výztuži
3) možnost objemové úspory v konstrukčním betonu
4) možnost systémové změny - změna způsobu provádění díla (zejména

kladení výztuže)
S) možnost prověření základových poměrů v předloženém projektu
6) další možnosti dle oponentního zpracování...

Vzhledem k objemu zakázky cca 540 - 580 mil. by se z našeho pohledu 
předběžně mohlo jednat o úsporu cca 5-10 mil. v rámci stavebně konstrukčního 
řešení. 

V Praze dne 8. 10. 2018 S pozdravem 
Ing. Milan Polák 
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INFORMACE O PROJEKTU 

NKU • Nejvyšší kontrolní úřad Vlastník projektu 
1Název projektu 
Adresa projektu 
IPoloha projektu 

Generální projekt stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 
Holešovice, Praha 7, Česká republika 
so•o5•2s.6"N 14•21·00.4"E 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

Fáze 
Datum 

Předáni zadáni projektu den podpisu SOD (předpoklad 5.10.2017) 
Souborné řešení stavby I do 50 kalendářních dnú od data uzavření smlouvy 
Souborné řešení stavby li do 85 kalendářních dnú od data uzavření smlouvy 

Souborné řešeni stavby li (dopracováni 4. varianty) 
do 30 kalendářních dní od zadání, viz bod 4.2. zápisu z KD č. 
10 

Zpracování projektové dokumentace pro změnu územního do 60 kalendářních dnú od data odsouhlasení souborného 
rozhodnutí (DZUR) řešení stavby (ve znění dopracované 4. varianty) Objednatelem 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního do 90 kalendářních dnú od data odsouhlasení souborného 
povolení (DSP) řešení stavby (ve znění dopracované 4. varianty) Objednatelem 

Zpracování dokumentace na výběr Zhotovitele stavby {DVZ) se do 20 kalendářních dnů od vydání posledního stanoviska 
stanovením požadavků na výkon nebo funkci dotčeného orgánu státní správy ve stavebním řízení 

Zpracování variant konceptu řešení interiéru vč. výtvarně - Do 55 kalendářních dnú od data uzavření smlouvy se 
architektonického návrhu Zhotovitelem stavby 

Dopracování vybrané varianty konceptu řešení interiéru 
Do 14 kalendářních dnú od rozhodnutí Objednatele o vybrané 
variantě interiéru 

Do 120 kalendářních dnú od data uzavření smlouvy se 
Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele prvků interiéru Zhotovitelem stavby min. 50 kalendářních dní od předání OPS 

Zhotovitelem stavby jako podkladu pro dokumentaci interiéru 

Aktuální fáze - DVZ. 

Účastníci 
Formát výstup 

modelu pro BIM

NKU/M&P není vyžadován 

NKU/M&P není vyžadován 

NKU/M&P nenl vyžadován 

NKU/M&P není vyžadován 

NKU/M&P není vyžadován 

NKU/M&P IFC 2x3 

NKU/M&P , I IFC2x3 

NKU/M&P není vyžadován 

NKU/M&P . 

NKU/M&P -

Před zahájením každé další fáze dle výše uvedeného harmonogramu projektu bude BEP zpracován pro další stupeň PO a v průběhu prací může být po dohodě 
aktualizován I BEP na probíhajícím stupni PDII 



P.Č Člen týmu 

1 
Správce stavby 

2 
Zástupce Správce stavby 

3 Cenový manažer 

4 
Technický dozor stavebnlka 

s 
Geotechnik 

6 
Technik prostředl staveb 

Technik prostředí staveb• 
7 elektrotechnická zařízení 

8 BIM koordinátor 

P.Č Role v projektu 

1 
Zástupce objednatele 

2 
Investiční referent 

3 
Programové financování 

4 Specialista IT 
s Specialista bezpečnostního řešeni 

6 
Odborník pro BIM 

7 
Odborník pro LCC 

8 
Administrátor VZ na GD 

:=) c:::J c:) CJ C=:J 

KONTAKTY 

ČLENOVÉ TÝMU SPRÁVCE STAVBY: PM6 s.r.o. 
Jméno a příjmení Dosažené vzdělání {škola, obor, titul} Délka praxe GSM, e-mail 

Vít Červený ČVUT Fakulta architektury, Ing. ČKA č.2593, 17 let 
603 553 818; 
v.cerveny@12m6.cz

Radek Záloha ČVUT Fakulta stavební PS, Ing. 
ČKAIT IPOO č. 735 173 494;
0011760, 10 let r.za1oha@pm6.cz

Kateřina Kolářová VUT, Fakulta stavební PS, ing. 20 let 

Jan Matela ČVUT Fakulta stavební PS, Ing. 
ČKAIT I POO č. 
0007441, 20 let 

Vojtěch Ježek ČVUT Fakulta stavebn, PS, Ing. 
ČKAlT č. 0001751, 
20 let 

Petr Šafář ČVUT fakulta strojní, Elektrotechnika, Ing. 
ČKAIT č. 0011546, 
15 let 

Petr Antonin ČVUT Fakulta elektrotechnická, Ing. 
ČKAIT č. 0601316, 
13 let 

Ing. arch. Jakub Murla 
ČVUT Fakulta archi1tektury, ČVUT Praha, 

ČKA č.4507, 11 let 
Ing.arch. 

OBJEDNATEL - zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad 
Jméno a Příimení Funkce Zaměstnavatel GSM, e-mail 

Ing. Vladimír Bednář vedoucí odd. investiční výstavby 
724 216 496; 
vladimir.bednar@nku.cz 

Ing. Irena Aschenbrener odd. investiční výstavby 
601133 452; 

Nejvyšší kontrolní IRENA.ASCHENBRENERía>NKU.CZ 

Ing. Milan Bílek odd. investiční výstavby 
úřad 724 007 042; 

MILAN.BILEK{<i)NKU.CZ 
Ing. Jan Mareš odd. informatiky Jan.Mares®NKU.cz 
Ing. Jaroslav Matuna odd. bezpečnosti Jarostav.MATUNA@NKU.cz 

Ing. Štěpánka Tomanová člen Odborné rady pro BIM OSVČ 
603 418 424; 
tomanova@ifc.cz 

doc. Ing. Renáta Schneiderová vedoucí Katedry ekonomiky řízení ve ČVUT Praha, 
Heralová, Ph.O. stavebnictví Fakulta stavební 

Mgr. Lukáš Kohout advokát 
Mgr. Jan Dáňa - 602 372 586; 
advokát lukas.kohoutf@dnnartners.cz 

C) c::J c:J CJ c::J c=, c::J CJ c:::J � c:J CJ c::J C=1 c:J 
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ČLENOVÉ TÝMU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA: Masák & Partner s.r.o. 
P.C ČlentÝmu Jméno a příjmení Dosažené vzdělání (škola, obor, titul} Délka praxe GSM, e-mail 

Hlavní projektant /projektant 1 Ing. arch. Jakub Masák ČVUT v Praze, Architektura, Ing. Arch. 24 let 
777 121 003; 

1 masak@masak-partner.com 
Zástupce hlavní projektant Ing. arch. Jaroslav Svěrek ČVUT v Praze, Architektura, Ing. Arch. 27Iet sverek@masak-partner.com 

2 /projektant 2 
Autorizovaná osoba metodiky 

3 SBToolsCZ Ing. Jiří Tencar ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ph.O. 14 let 
4 Energetický specialista 
s Projektant požární bezpečnosti Ing. Jan Jonák VUT v Brně, Fakulta chemická, Ing. 22Iet 

Statik Ing. Ivan Němec 
ČVUT v Praze, Konstrukce a dopravní 

30Iet 
6 stavby, Ing. 

Projektant elektrotechnických 
Ladislav Vazač Úplné střední s maturitou 36 let 

7 zařízení 
8 Projektant technických zařízení Ing. Tomáš Kostkan ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ing. 12Iet 

Komunikace se zadavatelem Ing. arch. Miroslav Kouba ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ing. arch. lOlet 777 864 737; 

9 kouba@masak-oartner.com 

BIM koordinátor Ing. Jan Luštický VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. 7Iet 737 355157; 

10 lustickv@masak-oartner.com 

Koordinátor dat Ing. arch. Veronika Sýkorová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ing. arch. 10 let 
605 860829; 

11 
sykorova@masak-partner.com 

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE: K4, a.s. 
P.Č Funkce Jméno a příjmení Odbornost Zaměstnavatel GSM, e-mall 
1 kontaktní osoba příkaznlka Ing. Pavel Kahoun obchodní manažer K4, a.s. 541126 658; 

pověřená osoba příkazníka 
Bc. Vladimír Mílek osvědčení koordinátora BOZP na staveništi osvl

541 126 624; 
2 jednat milek@k4.cz 



Modelová struktura / pojmenování 

Základní pravidlo (Kód projektu)-( Kód objektu)-(Kód modelu)-(Název výkresu) - (Stupeň revize).přípona 

NKU G_AS Půdorys 1.NP-R 01.pln 
Seznam objektů 

Objekt Označení 

Objekt G G 

Objekt H H 

Parter p 

Stavební objekt 
Stavební objekt 1 (G + H + vnitřní parkovací stání) SO.01 

Stavební objekt 2 (parter) SO.02 

Stavební objekt 3 (vjezd z ul. Komunardu, areálové dopravní řešení) SO.03 

Profese 
Model Označení 

Model dopravní infrastuktury Dl 
Architektonický model (stavební část) AS 

Model zeleně LS 

Model zařízení staveniště zs 

Model VIT vrr 

Model splaškové kanalizace KS 

Model dešťové kanalizace KD 
Model rozvodů vody VOD 

Model UTCH UTCH 
Model vedení silnoproudu SIL 
Model vedení slaboproudu SLA 
Model PBŘ (SHZ, ZOTK, PHP, •.. atd.) PBR 

Statický model SS 

Společné datové prostředí (CDE) 
Umístění 
CDE spravuje zhotovitel (ZHOT). Koordinátor dat ZHOT, případně jiný člen týmu určený pro komunikaci se 
zadavatelem přiděluje přístupy konkrétním osobám. 
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SEZNAM MODELŮ KOORDINACE 

MODEL MODEL PROFESE 
KOORDINACE 

VÝSLEDEK 
ZE DNE 

ŘEŠENÍ KOLIZE AUTORIZACE 
NÁZEV NEBO CESTA K 

MÍSTU AUTORIZACE 

pozn*) v rámci stupně DVZjiž koordinace modelů probíhat nebude. Koordinace proběhla v předchozím stupni {DSP}. 



I fcx. Jm6nGprvlw 
2 fix. Ulllkálnl 1D pn,ku 
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6 -
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2 fix. U-lnllOp,vku 
3 fo, Zallld6n! do objet.lu 
4 lil<. kód skladby 
5 ......,._pot,,davky 
6 min V<Mef\11 """8bnl nepnitvutnooc R'w 
7 min PoUmi odOlnotl 
8 _,,. ...... 
9 min Odolnootvůěi -,-

10 -

11 Skladba 
12 Uml<linl 

t!.m,J:;!fil 
I flll. Jm6nopn,lw 
2 fix. Unikálnl 1D pMu 
4 fix. Zalildinl do objektu 
3 kód� 
s Aldlilel<lc!,ioU poiadavky 
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7 ffllU. --1 
8 11W\. Patami-
g, -

10 -

11 Uml<lenl 
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I rix. Jm6noprvlw 
2 fot. U- JD pn,lw 
4 r ... Zallllllnl do objektu 
3 Kelci llkJedby 
5 --Tn1 

6 """'· -�lopl•
7 ..... --
8 � Slilor, 
9 -

10 Skladba 
11 Umlllěnl 

L';M'j'j!mr:m, •n::□ 
1 fUL Jm6nopMu 
2 li,. U...WIDpn,l<u 
7 lix. Zallld6nt do oqel<lu 
3 flll. Typdvell 

4 Ílll. Prah 

5 �lpanetu 
6 Samozavtrae 

8 �poůdavky 

9 fix. ei..n1n1 
10 lix. Olevtnivosl 
11 lix. ZArubeň 

12 """· PoUml-l 
13 """· VA!"'18 -loml neprůzvub,osl Rw 
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15 Osazenlprvlw- TEXT --....1=:..;=:..,:;;;;;::::::;;::"'----._ ,D.1.4,&ESLA 
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4 ria. 2:-.ldooi,jot!!u TEXT 
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8 TWP"Vfllni TEXT DSP(uzmlni bybylob'eba zmtnitOSPJ 
9 �I...., TEXT DSP ("9 zmini by bylo b'eba zmtnit DSPJ 
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5 Typ betonu 
6 pladpoklad Šlf\a ' vy!ka dtllla 
7 p/edpoltlad Procento vyzlufeno 
8 Umlolint 
9 Hl'llQtoost V'/itu.t.e 

1 r ... J""'1a prvku 
2 r„ u ...... w 10 ptvl<U 
3 , .. Zallid<lnl CIO ot,jeklú 
4 Qbiem prvku 
5 Typ betonu 
6 p/edpolů,1<1 Šlf\a I ,ý!ka .· dtll<a 
7 plvdpoklad Procenlo vyttu!enl 
8 Umlll6nl 
9 Hmolnosl v/zlúto 

1 Ílll Jmolno prvku 
2 í'-,. Unll<álnf IO PMW 
3 r„ Za\Ndin& do olljetllú 
4 Qbiem ptvku 
5 Typ betonu 
6 p/edpoklad šill<a, vy!ka délka 
7 p/edpol<Jad Procento vyzlufonl 
8 Umlstinl 
9 Hmotnost ..;ztute 

lildUJ.íí:.!W 
r.. J-prvlcu 

2 r ... Unil<álnl IO prvku 
3 r„ Zallid<lm do abfeklu 
4 ()l)jem prvku 
5 p/edpoklad Šilt.a I vjll,a I dtlka 
6 mu,. Pevnoolnl lNda 
7 Pam::hova uprava 
8 Umlstinl 

1 r,, Jm6no pr;lu.l 
2 r ... Unil<álnl IO l)<'llu.l 
3 r ... Zallfdinl do obfeklú 
4 CJl,jempMu 
� plodpoklad S,ll<a vy!ka , délka 
6 mir,. Pevnostní 1/ida 
7 Povram6 uprnva 
8 Umlllin& 

1 fot. Jm6no p<VÍW 
2 r„ Unilullnl IO pr;ku 
J fit. Zat/idinl do obfeklú 
4 p/edpoklad Šllt..a 
5 SIUl)el\lhnosb 
6 06flaopáry 
7 Umlstinl 

1 r„ Jm6noprvku 
2 fot. UnilullnilOPf\'l<U 
3 flJ[ Zathděnl do obioJ<tu 
4 Oqoml)l\'1lu 

5 Typ betonu 
6 pladpoklad Procenlo vyzlu!eni 
7 lpú&<&b u!o!en, na horizon(jlnl koe 
8 r„ Pobil •lupnu 
9 ph,dpOklad Sklon 

10 Umstinl 
Wwmwltut 

1 r,, Jm6no pr;ku 
2 fu.. Unol<lltní IO p<Vku 

l-�-
3 r,, lallidini do oo,eklú 

4 Tedlnotog,o p<OYedenl 
5 pladpoklad 06"8z6po< 
6 p1„p,, !,>d Prof,,.,.• 
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°"""'1la -pl9Ý6iik a iemnict, kotev 

8 Malali6túpor 
Q Ma-1 vypln6 mezl dpDnlmi 

1D Umltlinl 

1 r11. Jmh>pr,lw 
2 fía. u..iu1tnr ro pr,1ru 
J ftx. z.atlldffll do objek1u 
4 °""' 
5 Prům« 
8 ot,jem betonu 
7 TyptlelDnlJ 
8 ph,dpatlad Pn>canlo vyilufenl 
u Umlsltnl 
JD'· uc ,gu: m1nlUZ1l'!'EU I• 
I fa. Jm6nopr,ku 
2 fa. Unil<itnl 1D prvku 
3 fut, Za1tldinl do otavel>nl objelilu 
4 p/edj)oldlld Sounmný et. pllkon 
5 p/edpol<Jad ot,jemový pŇlolt vzdud1,J � 
8 p/lldpolllad Objemový prulok vzduchu -
7 r ... �itinl ,ednotl<y 
B r ... Zlll<ledOYý r6m jednOlky 
9 min. M<ld1anid<á stabi11a l)l'tll VZT jeclnotlly 

1D min. Thnost J)IAttt VZT jednoll<y 
11 mi'I. TffllOSI obloku Mru 
12 min. TepelnA Izolace pltil6 VZT jednotky 
13 nw,, Fal<lot � mostů l'l'ilt VZT jednollly 
14 max. Hladina aluJst,d,.6ha � L do prGIIOIU 
15 \lyt,jl-(vym,jen� 
18 min. ů6nnostZZT 
17 p/vdpol<b,d lli"'-1 vyil<a / hloubka 
18 Umlat6nl 

rm:ir@, ,j�mu , 
1 filc. Jm6noptvlw 
2 fot, UniUtnl 1D prvku 
3 fix. Z.0111-1 do ol>j6tu 
4 fll. Vybavenosl (vystrojeni► 
5 pfedpol<Jad Topný výkon 
6 p1eGpolded Chladlá výkon 
7 p(edpokJed Objemový PŇlol< vzdud1u 
8 max. H_,. alust,d,.6ha výkoou 
9 p/adpoldad Šlll<a/vyilui/hlo,,bk.a 

10 Umlat6nl 
i.i.EM?t·M4iM@fiifit 

1 fi.t. Jm6no pr,lw 
2 f11. Unou1n1 ro pM.u 
3 fix.. Zal/1-1 do objel<lu 
4 Maleri,II 
5 p/adpoldad Dimenze (Illka, vyl.la prúm6< ) 
6 Izolace l)'p (maieri$1► 
7 12"1ace lloutll<a 
B P<>Ulnlochmla 
9 Umill1ffll 

1 fut. Jm6noJ)<Vlw 
2 li•. Uni<itnl 10 prvku 
3 ÍII. Z.Ollldtnl do olljeklu 
4 Malendl 
5 p!udpoklad Šlll<a I výil<a I hbmka 
6 pledpotlad ()t,jemový pŇlolt vzducru 
7 Vyt>a, ..... 1 (vyslrojonl) 
8 umt116nl 

tmfrli-UffiAtl·ii 2-1,1; 

l_ 
1 Íll. Jm6no prvku 
2 Íll. u„u1n; 10 pr,tuJ 
3 foi:. Zatlid6nl do obftklu 
4 MatariAI 
5 p/adpoldad Cisté pniloalá plod,a 
6 V)'bavenosl (vystrojeni) 

_7 pl-bd $111<a/,,jib/_hlou!Jb 
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, fo, 
2 fo, 

3 , .. 
4 r ... 

� 
B pledpgkl.ld 
7 

1 fox 
2 r.. 

3 r.. 
4 p/odpoklad 
5 plcdpoldaó 
6 
7 

1 '" 
2 r„ 

J r,, 
4 p/1,dpQklad 
5 pledpoklad 
6 mu 

7 

:U-Ji 
:ooklad 

1 fiL 
2 fix. 
3 fu.. 
◄ pf9dpoklad 
5 
6 � 
7 nwne,j 

8 pl,odpoWld 
9 mu. 

IO min. 
11 pllldplllad 
12 

1 fiL 
2 fiL 
3 fu.. 
◄ �
s ph,dpoldad 
8 mu. 
7 
B min. 
9 pf1ldpoklad 

10 

Jin4no p,vlw 
Unikálm ID pivku 
Zattl�nl do oo,ektu 
PoUm, odolnost 

NaJ)OtCfl ovlid.1in, 
Sillcl I V'lika I hloubl>..1 
Umisltnl 

Jméno prvku 
Uniltatnl 10 prvku 
ZaUid6nl do ot>tektu 
Š1ll::.a I vjika / hSoublul 
()bfemo--, pn'.,tok vzduchu 
Vyba,enos1 (vyslrojenll 
Umlst6nl 

Jméno pr,lw 
un,1<a1n, ID P<'{ku 
2"1/iděnl do obp,Uu 
Šolka I yYlko' hloubl<a 
Objeme--, pt\ltok 
Aku,uck, utlum v ok?avol()'Ch �smeth 
Umlst"1, 

Syo1érno-,é feienl ( 

J-..pr,lw 
UnilaMnl 10 pr,lw 
Zalilclinldooqel<lu 
El. p/lkoo 
Chladi>'o 

�parametry 
ROZNh�výkonll 
v,,t,e,.-(�I) 

__,.........,Yikonu 
t:ianr-1 
Ali\• lvylka I hloubb 
Umlsltnl 

Jmtnapn,kU 
IJnMtni ID pr,lw 
ZatflcMnl do ot,jel<lu 
El. pllkon 
Cllladk:I Y/kon 
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Umlsltnl 
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1 Ílll. Jm6nopr,lw 
2 fiL UnMwlllPpr,lw 
3 fiL Zallldin4doot,jel<lu 
◄ TypZ84llllni 

� EJ. pllkon 
B max. � lll.utti6ho llaku L(1 ml 
7 �(...,.....,iJ 
B � Dop,-,lvilu
9 � Objom 

10 � CJbjemovy pŘIIOI< 
11 plwdpclliN Šllka / výka I hlaullb 
12 Umllllnl 

1 fiL Jm6nopr,lw 
2 !lx. Untitnj 10 pr,lw 
3 fu.. Zallldinl do Dbjoklu 
◄ �I 
5 � Oimenze 
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4 �\11-1 
5 p/,,clpolůad ot,jenl 
6 \/\lt>a-1 (vystrojenlJ 
1 � �pn)lat. 
a Jndpglwd Allblvylkafhloulll<a 
11 Umlldnl 
aO.t!■·l'I I DtV-Od 

1 fr&. Jmtnap,vlw 
2 n.. Unil<AWIOP<Vku 
3 r,._ Z.l�nl do olljektu 
4 Male<W 
5 p/edllOl<lad Dimenze 
8 min. l.mlace 
1 UmlSllnl 
n(t prvky 

S)'SIMICM hlienl (adhllcl) 

1 fix. Jm6nop,vlw 
2 fix. Unik61nl 10 pMu 
J ÍIL ZallMMnl do objektu 
4 .,,..,_. Vytlon 
5 ""' .. Zlrllly 
6 Vnilhll mawrilll 
7 max. AlcUlllcký vyl<on 
8 pledpokl-.t -.,1 .... ,-
9 Umltlltl 
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J ÍIL 
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6 nllll-
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1 flL 
2 fu<. 
J fix. 
4 min. 
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B � 
9 fix. 

IO 
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12 fix. 
13 � 
14 
15 max. 
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,-�•betvy 
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� ... ,11en, YW111k61nl plOChy 

llanNnl,adalytka 
TffdaWliace 
Ktytl 
Oellgn 
l:llkalvýtu I hloubl<a 
Umlllltll 
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3 lia. Zallldlftl do olJjoltlu 
• Typ 
5 � Ot,jomowj průtolt 
8 � Plll!on 
7 pladpolllad Alllial'lýtka/hla<lbta 
8 Uiqtl6nf 

1 f1.1. Jm6nopMU 
2 lia. Unikétnl 1D pMU 
3 lia. Zallklinl do olljok1u 
4 Typ 
5 � 
8 --�r 
7 pladpolllad ěllbl'lýtka / hioullka 
8 llmltlinl 

1 lia. Jm6nopMU 
2 fix. Unik61nl 1D pMU 
3 lia. Zallldtnl do olJjoltlu 
• Typ 
s --� 
6 pndpoklad A111<a1.;,1u,..,._ 
7 Umllllnl 

f-1Afflls6liHl,FihfBii® 
1 fix_ Jm6nopMU 
2 fix. UnMlnl 1D pMU 
3 llx. ZallldlnldoolJjoltlu 
4 pladpolllad Plll!on 
5 Technalogie 
8 min. Doba:mlol,y(Yydrt) 
7 M:lwllllclridA� 
B pi'ocllpolJM $lib I vjlka I liaubb 
9 Umllll6nl 
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2 fix. UnM!nl 1D pmw 
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4 � ěl/ka/výllul I hloulilal 
s Uiqtlfnl 

., ... .idMj,MIJ 
2 liL �IDpMU 
3 li&. � do olJjok1u 
4 pledpoldad VjilaM�I 
_$ Umltlfnl 

h-4,,1,IM•IEtiRG:i 
fiit. -·- Jm6nopMU 

2 fix. Uflik61nl1Dpwu 
3 fiL ZdldlnldoolJjoltlu 
4 Typ 
5 pllldpolilacl Tllcla� 

llmltlinl -

1 k Jm6nopmw 
2 fix_ LlniUlnl 10 pr,tw 
3 lia. �ldoalljek1ll 

Jm6nopMU 
Unikttnl 10 pMU 
Z&!/ldlnl do olJjoltlu 
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pledpoldad !HIia I -,&u I hlolblul 
Umflltnt 
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POUŽITÝ SOFTWARE 

PROFESE SOFTWARE VERZE DOPLŇKY NATIVNÍ FORMÁT IFC 

Stavební část Archicad 21 bez doplňků .pln lFC 2x3 (převodník MEP) 

v průběhu projektu budou dolněny použité 

lZB Autodesk Revit MEP 2018 rodiny/families a verze převodníku IFC .rvt IFC 2x3 (převodník MEP) 

Statika Scia englneer 16 bez doplňkO .esa IFC 2x3 (převodník MEP) 

Rozpočet Callida- euroCALC 3 bez doplňků .xc4 speciální převodník 

=:=i c::::; CJ I ' c::J c::::J C:=J c::J CJ � c::::J c=, c:J c:::::J c::::J c::J CJ c:=J c:::i I l '--
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SOFTWARE - POZNÁMKY 

SOFTWARE POPIS DATUM ŘEŠENÍ 

Archicad popis problému* 07.07.18 popis fešení 

Revit popis problému* 08.07.18 popis fešenf 

pozn*) příkladné položky 

poznl) seznam bude doplňován během zpracování DVZ. Sledovány budou jen závažné problémy ovlívňující efektivnost spolupráce, pflpadně termín odevzdání 



POŽADAVKY EIR 

PROFESE FÁZE POPIS POUŽITÍ PŘÍKLAD K POUŽITÍ 

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU DVZ Informační podklad pro cenové zhodnocení -

MODEL ZAAíZENÍ STAVENIŠTt DVZ Informační podklad pro přípravnou část realizace stavby -

Informační podklad pro cenové zhodnocení statické části 3D geometrický model členěný na podlaží 

STATICKÝ MODEL DVZ během výběrového řízení, podklad pro navazující stupeň + základní materiály (beton, ocel, ... ),
projektové dokumentace (OPS) formát IFC 2X3
Informační podklad pro cenové zhodnocení stavební části 

3D geometrický model členěný na podlaží 
během výběrového řízení, podklad pro navazující stupeň 

ARCHITEKTONICKÝ MODEL (stavební část) DVZ projektové dokumentace (OPS), závazné vyjádření 
+ základní materiály, definice podlaží -
podle konstrukce (desky), resp. na

stavebního standardu dle hierarchie dokumentace, včetně 
"čistou" podlahu, formát IFC 2X3

dodržení parametrů umístění z UR z roku 2018 
Informační podklad pro cenové zhodnocení části prostředí 

3D geometrický model členěný na podlaží 

TZB MODELY DVZ 
staveb během výběrového řízení, podklad pro navazující 

+ základní materiály, definice zařízení -
stupeň projektové dokumentace (OPS), vyjádření stavebního 

podle profese, formát IFC 2X3
standardu dle hierarchie dokumentace 

CERTIFIKACE BUDOVY DVZ 
Vyjádření úrovně komplexní kvality budov v souladu jak s 
principy udržitelné výstavby tak sociálních kritérií 

-

HARMONOGRAM (4D MODELING) DVZ Aktuální harmonogram projektu výstavby požadován až ve fázi OPS 
Informační podklad pro cenové zhodnocení (zejména 

NACENtNÍ DVZ minimálného požadovaného standardu) během výběrového 
řízení 

Koordinace statického, architektonického modelu s modely 
3D geometrické modely k prověření kolizí 

KOORDINACE BUDOVY DVZ trasování jednotlivých profesí vůči 
TZB 

konstrukcím stavební části 
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