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,,V projektu Vila Hodkovičky se zrcadlí motto ateliéru P6PA+Architects: “We think global, we stand local”. Mezinárodní tým 
uchopil projekt jako výzvu. Přináší nové trendy v bydlení, tzv. city housing, které je fúzí rodinného bydlení a bytových 
jednotek v kompaktní zástavbě. Projekt reflektuje aktuální dění na poli materiálů a velmi vhodně reaguje na kontext místa, 
spolu s enormním množstvím  zeleně v okolí, v Praze jevem nebývalým.”

Úkolem architekta bylo pracovat s hmotou, aby  dosáhl jednoduchého nadčasového designu. Byty byly navrženy tak, 
aby svou velikostí a dispozičním rozvržením nabídly nejvyšší možný standard bez zbytečných investic do špatně 
využitelných ploch. Veliký důraz jsme kladli na pojetí vnitřních domovních prostor, a propojení s exteriérem,  neboť se 
domníváme, že kultura bydlení nekončí dveřmi do bytu. Společné prostory, stejně jako bezprostřední okolí bytových 
jednotek (lobby, předzahrady, apod.) významně formují komfort bydlení, jsou řešeny z citlivých materiálů v doplnění 
o přírodní interiérové a exteriérové doplňky.

Součástí projektu je umělecká instalace vzorového bytu. Ten definuje volitelné standardy prodeje a poukazuje na designová 
řešení různých materiálů. Jednotka je koncipována ve stylu Freestyle s doplňky 80. let 20. století, vše je autenticky sladěné 
pouliční scénou přímo z Brooklynu. Hudebně byt podkresluje Retro Hip-Hop, na své si tedy přijdou všechny generace.

Martin Klejna, hlavní architekt
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Vážení klienti projektu Vila Hodkovičky,
na těchto stránkách naleznete veškeré informace týkající se procesu řešení klientských 
změn v developerském projektu Vila Hodkovičky.

V případě, že nemáte zájem provádět ve Vašem budoucím bytu jakékoli změny, bude Váš 
byt postaven ve standardním provedení a vybavení dle platné projektové dokumentace 
a standardů uvedených dále v tomto dokumentu.

V případě zájmu o individuální řešení interiéru Vašeho budoucího bytu, pro Vás rádi 
připravíme a zpracujeme klientské změny. Tyto změny můžete požadovat již od úrovně 
změn barevnosti či typů finálních povrchů a veškerého vybavení, přes změny rozvodů, 
až po změny dispozic.

Celým procesem klientských změn Vás provede Ing. Ondřej Blažek ze společnosti  
P6PA+ Architects s.r.o., která je i autorem a generálním projektantem Vily Hodkovičky.

Ing. Ondřej Blažek
S našimi architekty tvoříme silný tým, který je vidět ve výsledcích naší práce. 
Tým a dodavatelé, které řídím vykazují velkou kvalifikační, estetickou a efektivní sílu. 
Citlivé vnímání a návrhy architektů podrobuji analýze z pohledu zákazníka i v dalších 
důležitých kritériích jako je užitná hodnota, praktičnost a jednoduchost. Všechny fáze 
projektů doplňuji jasnou exekutivou, aby byly pro zákazníka dotaženy do detailu 
a v domluveném termínu a zúčastněné strany tak dosáhly nejvyšší spokojenosti.



Jsem spokojený 
se standardním 

vybavením 
a dispozicí bytu

Chci změnit pouze 
vybavení

Nemám svého 
architekta, chci si 

objednat architektonickou 
studii bytu.

Mám svého 
architekta, který mi 

vypracoval 
architektonickou studii 

bytu nebo zadání 
změn provedu 

sám.

Standardní vybavení 
nebo dispozice bytu mi 
nevyhovují, chci něco 

změnit

Není potřeba nic dělat, byt Vám bude 
dodán ve standardním provedení. Viz 

dále oddíl Standardy

Sepsání Smlouvy o dílo na klientskou 
změnu a Protokolu změn

Objednávka architektonické studie 
a její vypracování.

Provedení výběru ve vzorkovnách 
nominovaných dodavatelů 

standardního vybavení, závazné 
potvrzení výběru a odsouhlasení 

jednotlivých dílčích ocenění 
požadovaných změn ve vzorkovnách.

Schůzka 
s manažerem 

klientských změn

Chci změnit kromě 
vybavení také dispozici 

a rozvody instalací

Typ vnitřních dveří, kování, podlah, 
obkladů, dlažeb a/nebo zařizovacích 

předmětů v koupelnách

Sepsání smlouvy o dílo na klientskou 
změnu a protokou změn

Úhrada administrativního poplatku 
za zpracování změny typu KZ1 ve výši 

10.000,- Kč plus DPH.

Úhrada administrativního poplatku 
za zpracování změny typu KZ2 a KZ3 

ve výši 20.000,- Kč resp. 30.000 Kč plus 
DPH.

Provedení výběru ve vzorkovnách 
nominovaných dodavatelů 

standardního vybavení, závazné 
potvrzení výběru a odsouhlasení 

jednotlivých dílčích ocenění 
požadovaných změn ve vzorkovnách.

Odsouhlasení celkového ocenění všech 
požadovaných změn, podpis závazné 

Objednávky klientských změn a úhrada 
celkového ocenění změn.

Byt je realizován 
dle požadavků klienta.

Byt je realizován 
dle požadavků klienta.

Manažer klientských změn zajistí 
vypracování změnové prováděcí 

projektové dokumentace na základě 
předložené architektonické 

studie/zadání klienta a dále ocenění 
veškerých stavebních nákladů 

spojených s realizací této změny

Odsouhlasení změnové projektové 
dokumentace, celkového ocenění všech 

požadovaných změn, podpis závazné 
Objednávky klientských změn a úhrada 

celkového ocenění změn.

JAK POSTUPOVAT

proces 
klientských 
změn 
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Umyvadlo Laufen Pro S
Rozměry: 600x465x175 mm 
Značka: Laufen 

Umývátko Laufen Pro S
Rozměry: 450x340x175 mm 
Značka: Laufen 

Závěsné WC Pro S, SoftClose
Rozměry: 360x530x340 mm 
Značka: Laufen 

Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR
+ vtok Click Clack s keramickou zátkou 
Značka: Optima 

Ovládací tlačítko Grohe Cosmo plast
matný chrom 
Značka: Grohe 

Umyvadlová podomítková páková baterie Sofie SO101
Značka: Optima 

Sprchová podomítková páková baterie Sofie SO101
Značka: Optima 

Sprchové dveře Next posuvné
Čiré sklo, chrom profil
Rozměry: 1 000 mm
Značka: Huppe 

standardy bytu 
a výbavy 
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Sprchový set Optima Comfort
Rozměry: 650 mm 
Značka: Optima 

Sapeli Elegant Komfort
Rozměry: výška 220mm, šířka různá dle místností 
Značka: Sapeli

            PLNÉ              PROSKLENÉ              1/2 PROSKLENÉ 

Hlavová sprcha
Rozměry: d = 300 mm 
Značka: Grohe 

Dveřní klika Lusy
Značka: M&T 

Sprchový žlab vč. roštu a sifonu 
Rozměry: 800 mm 
Značka: Tece

Třívrstvá podlahová deska
Odstín dub, tloušťka 12 mm, vhodná pro podlahové vytápění, 
broušená, olejovaná

Dlaždice NEVA
Rozměr: 600x600 mm 
Značka: NEVA

            NEVA BLANCO       NEVA TAUPE              NEVA GRIS

1 2 3

standardy bytu 
a výbavy 
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Klient může požádat o klientskou změnu poté, co uzavřel Rezervační smlouvu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 
jejímž předmětem je budoucí převod vlastnictví bytové jednotky v rámci projektu Vila Hodkovičky (dále jen „Projekt“).

Klient je oprávněn požadovat změny pouze v bytové jednotce a případně pozemku souvisejícího s bytovou jednotkou, 
na kterou uzavřel Rezervační smlouvu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

Klientská změna je jakákoliv změna provedení bytové jednotky, která nepatří do standardního provedení a je  definována 
následujícím možným rozsahem: 

 změna typu materiálového vybavení bytové jednotky:
    obkladů a dlažeb
    podlahových krytin
    koncových sanitárních zařizovacích předmětů
    vnitřních dveří a kování
    výmalby atd.

 změna pozic instalačních rozvodů
    rozvodů elektroinstalace a slaboproudých instalací
    pozic vývodů pro osvětlení
    rozvodů vodoinstalace a kanalizace

 změna vnitřní dispozice bytové jednotky:
    změna příček
    dispoziční úpravy ve vnitřních prostorách bytové jednotky

Klient v případě zájmu o zpracování klientské změny uzavře Smlouvu o dílo se Zpracovatelem.

Změny vyžadující zpracování změnové projektové dokumentace nebo změnu stavebního povolení lze provádět pouze 
po odsouhlasení Hlavního projektanta a Developera Projektu.

Výběr nadstandardních materiálů a výbavy je možný provádět pouze u stanovených společností, které jsou určeny 
dohodou mezi Developerem Projektu, Generálním dodavatelem a Zpracovatelem. Seznam těchto společností (Partnerů 
pro klientské změny) je uveden dále v tomto dokumentu.

Klientské změny budou vybírány, projednávány a realizovány výhradně prostřednictvím Zpracovatele, a to buď na adrese 
jeho sídla, ve vzorkovnách partnerů pro klientské změny, případně na místě Projektu.

Klientské změny musí být z důvodu záruk zhotoveny pouze Generálním dodavatelem Projektu 
Standard bytové jednotky nelze snižovat resp. klientskou změnou nelze dosáhnout jakékoliv vratky finančních prostředků.

Bytová jednotka musí být kompletně stavebně dokončena. Bytovou jednotku nelze nechat ve stavu hrubé stavby 
či kolaudačního minima. Kompletním dokončením se rozumí dodávka a montáž všech podlahových ploch, keramického 
obkladu stěn, vnitřních interiérových dveří, sanitárních zařizovacích předmětů a koncových instalačních rozvodů elektro, 
slaboproudu, vody, kanalizace a topení.

Klient se zavazuje uhradit Zpracovateli za zpracování klientské změny poplatky dle ceníku uvedeném v tomto dokumentu.
Zpracovatel seznámí Klienta s cenami odpočtů standardních materiálů v den podpisu Smlouvy o klientských změnách 
se Zpracovatelem.

pravidla 
klientských 
změn 
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Náklady spojené se stavebním provedením klientské změny budou Zpracovatelem přesně oceněny a to na základě 
připočtení vybraného nadstandardního provedení a dalších nákladů souvisejících s provedením zvoleným klientem 
a odečtení standardního provedení, které by platilo bez klientské změny. Náklady na stavební provedení klientské změny 
uhradí klient na základě Objednávky klientské změny Generálnímu dodavateli projektu. Zpracovatel je prostředníkem 
pro Objednávku klientské změny mezi Klientem a Generálním dodavatelem Projektu.

Veškeré ceny jsou splatné na základě daňového dokladu – faktury do 10 pracovních dnů bezhotovostním převodem 
na účet Zpracovatele resp. Generálního dodavatele. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet. Všechny 
ceny uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám bude navíc přičteno DPH ve výši stanovené 
příslušným právním předpisem ke dni fakturace.

V případě, že Klient neuhradí poplatek za zpracování klientské změny ve lhůtě splatnosti, má se za to, že od svého 
požadavku odstoupil.

V případě odstoupení od uzavření klientské změny tzn. odmítnutím podpisu Protokolu změn či Objednávky klientské změny 
je Klient povinen ve lhůtě 5 dnů od odmítnutí podpisu uhradit veškeré již vynaložené náklady (např. činnost architekta, 
projekční činnost, přípravné práce apod.).

Zpracovatel si vyhrazuje právo odmítnout takové požadavky Klienta na provedení klientské změny jejichž realizace:
 je technicky neproveditelná, resp. je proveditelná jen s vynaložením nepřiměřeně vysokých nákladů;
 ohrozila by, resp. by mohla ohrozit, dodržení termínu výstavby bytu, resp. termíny realizace Projektu;
 je neuskutečnitelná z důvodu již provedených stavebních či jiných prací na realizaci Projektu;
 vyžaduje změnu stavby před dokončením nebo změnu podmínek stavebního povolení.
Takovou skutečnost je povinen Zpracovatel sdělit Klientovi bezodkladně poté, co ji zjistí.

Klient bere na vědomí, že klientské změny budou provedeny v kvalitě odpovídající právním předpisům a technickým 
normám, u kterých právní předpisy stanoví jejich všeobecnou závaznost. Případné kvalitativní požadavky jdoucí nad tento 
rámec zejména ve vztahu k vizuálním úpravám povrchů jsou možné jen na základě zvláštní dohody mezi Zpracovatelem 
a Klientem učiněné formou dodatku ke Smlouvě o klientských změnách.

Vlastnické právo přechází na Klienta v okamžiku plného zaplacení ceny klientské změny. 

pravidla 
klientských 
změn 
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Klientské změny jsou rozděleny podle charakteru a složitosti do tří kategorií označených KZ1, KZ2 a KZ3. Zpracovatel 
s Klientem projedná jeho požadavky, vytvoří Protokol změn a současně určí zařazení celé klientské změny do jedné 
kategorie, která je pro daný souhrn změn odpovídající, a to podle níže uvedené rámcové charakteristiky jednotlivých 
kategorií. 

Pro jednotlivé kategorie je stanovená výše poplatku za zpracování, který zahrnuje klientský servis Zpracovatele v rámci 
celého procesu klientské změny, sestávajícího zejména z přípravy Protokolu změn, vypracování všech požadovaných 
podkladů pro provedení kalkulace a Ocenění klientské změny, a dále vytvoření a kompletace podkladů pro realizaci 
klientské změny. 

V případě, že bude povaha změn vyžadovat projekční práce a/nebo projektové zpracování změn specializovaným 
projektantem dotčené profesní části stavby bytu (např. individuální změny silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, 
vody, kanalizace, topení apod.) a/nebo statické či jiné odborné posudky či úkony, dohodne před podpisem Protokolu změn 
Zpracovatel s Klientem konkrétní cenové podmínky a termíny, za jakých potřebné projekční podklady Zpracovatel zajistí.

KZ1 - výběr z variant nadstandardního provedení bytu bez změny dispozic tj pouze finální prvky

V rámci materiálového provedení standardního vybavení bytu koncovými interiérovými prvky určenými Developerem lze 
provést záměnu definovaného standardu provedení. Výběr z možností výběru materiálů je umožněn v rámci provedení 
obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, interiérových dveří a kování, finálních nášlapných vrstev (podlah), za Klientem 
preferovaný výrobek, který je sortimentem na trhu běžně dostupným u smluvních partnerů (podlahy, dveře, sanita, 
kuchyně) a je architektonicky slučitelný s projektem. Částku za zvýšení standardu vycházející z komplexního Ocenění 
klientské změny uhradí Klient Generálnímu zhotoviteli stavby na základě příslušné Objednvky klientské změny, jak je 
popsáno níže v těchto pravidlech.

KZ2 - klientská změna finálních prvků a instalačních rozvodů bez změny dispozic

V rámci této kategorie patří individuální řešení finálních prvků dle KZ1 a dále lze mj. realizovat jednoznačně definovatelnou 
změnu instalačních rozvodů, jako je například individuální provedení přípravy rozvodů pro instalaci kuchyňské linky 
či jiných posunů vývodů. Částku za zvýšení standardu a za změnu instalačních vývodů vycházející z komplexního Ocenění 
klientské změny uhradí Klient Generálnímu zhotoviteli stavby na základě Objednávky klientské změny, jak je popsáno níže 
v těchto pravidlech.

KZ3 - klientská změna finálních prvků, instalačních rozvodů a dispozic

Do této kategorie patří změny, které vyžadují individuální a komplexní přístup k jejich řešení a zpracování. Do této kategorie 
jsou zahrnuty veškeré individuální změny standardního vybavení za výrobky preferované klientem, provádění změn 
veškerých rozvodů instalací a změn vnitřní dispozice bytu. V případě, že změny dispozice mají vliv do svislých 
i vodorovných nosných konstrukcí či statiky bytu, je nutné posouzení autorizovaným statikem a schválení Generálním 
dodavatelem stavby. Částku za zvýšení standardu vycházející z komplexního Ocenění klientské změny uhradí Klient 
Generálnímu dodavateli na základě Objednávky klientské změny, jak je popsáno níže v těchto pravidlech. 

kategorie 
klientských 
změn 
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Základní ceník administrativních poplatků za zpracování klientských změn, služby architekta 
a projekční práce. Veškeré níže uvedené ceny služeb jsou uvedeny bez příslušné DPH.

typ klientské změny KZ1 KZ2 KZ3

úvodní konzultace, seznámení s procesem řešení změn, předání základní dokumentace

sepsání zadávacího Protokolu změn příslušného zvoleného typu klientské změny

vypracování celkového Ocenění požadovaných změn

vypracování Objednávky Klientské změny pro Generálního dodavatele

stavební dozor pro příslušný typ klientské změny

výběr jiného typu vnitřních dveří a kování bez možnosti změny směru otevírání, záměny otevíraných dveří 
za posuvné a/nebo změny rozměrů dveřních otvorů ve vzorkovně nominovaného dodavatele

výběr jiného typu obkladů, dlažeb a předmětů ve vzorkovně. Vše bez dopadu do změn stávajících instalací 
a/nebo dispozice koupelen

výběr podlah z celé šíře sortimentu nominovaného dodavatele

výběr jiného typu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů ve vzorkovně s dopadem do změn instalací 
či spárořezu

změna rozvodu elektřiny, vody, kanalizace, topení, chlazení, vzduchotechniky

výběr jakéhokoliv jiného typu vnitřních dveří a kování ve vzorkovně nominovaného dodavatele včetně 
možnosti změny směru otevírání, záměny otevíravých za posuvné a/nebo změny rozměrů dveřních 
otvorů

změna dispozice bez dopadu do statiky 

výběr na míru řešených interiérů koupelen z celé šíře sortimentu nominovaného dodavatele

změny dispozice s dopadem do statiky objektu, slučování nebo dělení místností

výběr jakéhokoliv typu vstupních dveří indivituální dodávka

poplatek 10.000 Kč 20.000 Kč 30.000 Kč

mimořádná Klientská změna (po termínu) kpl 50.000 Kč

ceník za zpracování 
klientských změn 
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Termín pro uplatnění klientských změn včetně provedení výběrů v jednotlivých vzorkovnách (dveře, obklady, dlažby, 
podlahy) je nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
s Developerem Projektu. V případě, že Klient nedodrží tuto  časovou lhůtu, bytová jednotka bude dodána ve standardním 
provedení, které  je uvedeno v tomto dokumentu. Pokud Klient svůj požadavek na klientskou změnu neprojedná v termínu 
výše uvedeném či z hlediska postupu realizace přijatelném a akceptovatelném a/nebo následně neuzavře Smlouvu o dílo 
se Zpracovatelem klientské změny nebo objednávku s Generálním dodavatelem Projektu a/nebo neuhradí stanovené 
platby ve stanovených termínech, bude byt realizován ve standardním provedení.

Klient je oprávněn uplatnit požadavky na dispoziční řešení či úpravy rozvodů pouze dle rozestavěnosti Projektu 
a dle podmínek Generálního dodavatele.

Zpracovatel je oprávněn po konzultaci s  Generálním dodavatelem Projektu stanovit možné individuální termíny 
s podmínkou, že Klient odsouhlasí a uhradí i případné práce související s odstraněním již provedených prací, nakoupených 
či objednaných výrobků a materiálů.

Uplatněním klientské změny se rozumí podpis Smlouvy o klientských změnách se Zpracovatelem.

Klient je povinen předložit Zpracovateli požadavky na klientské změny nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy 
o klientských změnách, kde o tomto bude sepsán Protokol změn. 

Zpracovatel posoudí požadavky Klienta a vyjádří se k nim z hlediska jejich proveditelnosti a sestaví Ocenění klientské 
změny (formou přípočtů a odpočtů) do 7 dnů od podpisu Protokolu změn;

Klient se vyjádří ke všem zaslaným materiálům týkajících se klientských změn do 7 dnů od obdržení od zpracovatele.

Potvrzením klientské změny se rozumí Klientem podepsaný Protokol změn a Objednávka u Generálního dodavatele 
Projektu.

Zpracovatel předá podepsaný Protokol změn a Objednávku do 7 dnů Generálnímu dodavateli a Developerovi Projektu 
v elektronické i tištěné podobě.

V případě, že s Oceněním klientské změny nebude Klient souhlasit, příp. se ve sjednané lhůtě nevyjádří (nejpozději do 7 dnů 
od předložení od Zpracovatele), má se za to, že od svého požadavku odstoupil. V tomto případě Zpracovatel předá 
požadavek na pokračování v realizaci ve standardním provedení.

Bytová jednotka dle zvoleného provedení či v případě ponechání ve standardním provedení bude Klientovi zhotovena 
do 90 dnů od jeho závazné objednávky klientské změny u Generálního dodavatele Projektu resp. do 90 dnů od informace, 
že Klient ponechává byt ve standardním provedení.

termíny a stopstavy 
klientských změn 
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WE THINK GLOBAL 
WE STAND LOCAL


