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APARTMÁNY KOLLÁROVA 
Byty v centru Hustopečí 
 

PRAVIDLA KLIENTSKÝCH ZMĚN 
 

0. Základní info o klientských změnách 
Základní informace o klientských změnách, o možnosti či nemožnosti požadovaných klientských změn, podává 
zájemcům autorizovaný prodejce bytů, společnost Byty Domy Nemovitosti s.r.o., IČO: 01812114, prostřednictvím 
pověřených realitních makléřů.  
 
1. Uplatnění klientských změn 
Veškeré požadavky na změny budou projednávány se společníkem developerské společnosti Apartmány Kollárova 
s.r.o., IČO: 08696021, Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno Mgr. Pavlem Čáslavou – koordinátorem klientských 
změn (KZ), a to buď dle předchozí domluvy přímo na stavbě v Hustopečích, nebo v sídle společnosti v Brně, Zábrdovicích. 
Každá klientská změna bude zaprotokolována pod pořadovým číslem a mimo tyto změny jsou všechny ostatní změny 
neplatné a společnost Apartmány Kollárova s.r.o. za ně nebere odpovědnost. 
 
2. Zásady klientských změn 
Klient má právo požadovat pouze takové klientské změny (KZ), které nebudou zasahovat do nosných systémů, statiky 
objektu, do úrovní podlah, protipožárních opatření a budou bez jakéhokoliv dopadu do vnějšího vzhledu objektu 
(zásahy do fasády a vzhledu budovy). Všechny uplatňované změny budou v rozsahu vymezeném územním 
rozhodnutím a stavebním povolení a nebudou v rozporu s doporučenými normami v tomto oboru. 
 
3. Kategorie klientských změn 
Jednoduché klientské změny jsou prováděny bez poplatku s označením VS = výběr ve standardním provedení. 
Náročnější klientské změny jsou rozděleny do kategorií podle složitosti klientské změny, označených KZ 1- STANDARD, 
KZ 2, KZ 3 a jsou prováděny za finanční úhradu. 
 
3.1. Klientské změny bez poplatku 
3.1.1. VS – výběr ve standardním provedení 
Možnost záměn položek stanoveného realizačního standardu (dále RS, uvedeného v příloze). Tyto záměny jsou bez 
dopadu na rozsah výměry (např. obkladů), počet výrobků a beze změny ceny. 
 
3.2. Klientské změny za finanční úhradu 
3.2.1. KZ 1 – klientská změna 1 – STANDARD (poplatek 2.000,- Kč) 
Jedná se o klientskou změnu bez zásahu do dispozice: 

a) Změna sortimentu standardu vybavení bytu na tzv. nadstandard – NS (obklady, podlahy, koncové sanitární 
předměty apod.), které nemají dopad na změnu instalačních rozvodů a nevyžadující konzultaci s projektantem. 
Jedná se o výměnu kus za kus, tzn. bez dopadu na rozsah, výměru, počet, pouze změna jednotkové ceny za 
určitý výrobek. 

b) Drobné úpravy nevyžadující konzultaci s projektantem (např. záměna typu dveří – beze změny dveřního otvoru, 
změna výšky obkladů – doplnění obkladů). Tyto změny nevyžadují úpravu instalačních sítí, nepodstatný posun 
dveřních otvorů – bez zásahu do instalačních sítí, či zrušení dveří v příčce. 

3.2.2. KZ 2 - klientská změna 2 (poplatek 4.000,- Kč - pro úpravy do 10.000,-Kč) 
Jedná se o úpravy vnitřních dispozic domu, které klient požaduje, ale jsou bez zásahu do obvodových stěn, stropů, statiky 
objektu, protipožárních opatření, konstrukce podlah, svislých rozvodů všech energií a bez jakéhokoliv dopadu do 
vnějšího vzhledu objektu a společných prostor. Jedná se o: 

a) Úpravy na žádost klienta, jako jsou např. posun, prodloužení, zkrácení, zrušení příčky mimo standard, rozšíření 
o další otvor, možnost instalace klimatizačních jednotek (při dostatečném příkonu el.energie), příprava pro 
bezpečnostní systém apod. 

b) Úpravy instalačních rozvodů v bytové jednotce vyvolané dispozičními změnami. 
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c) Nestandardní řešení přípravy rozvodů pro instalaci kuchyňské linky mimo rozměrové modelové řady. 
d) Záměny povrchových materiálů obsažených v KZ 1. 

3.2.3. KZ 3 – klientská změna 3 (poplatek 10.000,- Kč - pro úpravy nad 10.000, -Kč) 
Jedná se o komplikované změny rozsáhlého charakteru, které vyžadují individuální přístup dle povahy a rozsahu 
změny.  
Samotné provedení dispozičních úprav je nutno řešit přímo s architektem určeným společností Apartmány Kollárova 
s.r.o. za úhradu v obvyklých cenách pro projektové práce. 
3.2.4. V případě, že klientská změna bude vyžadovat rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před dokončením, je 
klient povinen zaplatit všechny poplatky s tím spojené. 
 
4. Termíny uplatnění klientských změn - POZOR ! 
Termíny pro uplatnění klientských změn jsou průběžně k dispozici u Koordinátora KZ a mají vazbu na stav realizace prací 
na stavbě a později nemohou být přijímány. Pokud klient svůj požadavek na klientskou změnu osobně na pracovišti 
klientských změn neprojedná a následně neuzavře písemný souhlas s jím požadovanými změnami – změnový list, či 
neuhradí dohodnuté platby ve stanovených termínech, nebudou moci být klientské provedeny. 
 
5. Postup při projednávání, oceňování, realizaci a vyúčtování klientských změn 
5.1. Změny budou specifikovány v „Protokolu změn“ (dále jen PZ) – což je Zápis z jednání a pak ve Smlouvě o klientských 
změnách zohledňující požadavky klienta. V průběhu výstavby budou změny specifikovány ve stavebním deníku. 
Toto se týká všech kategorií KZ, tedy i kategorie bez poplatku. 
5.2. Před zahájením projednání každé KZ, klient uhradí na účet společnosti platbu  
 u KZ 1 = 2.000,- Kč (včetně DPH) 
 u KZ 2 = 4.000,- Kč (včetně DPH) 
 u KZ 3 = 10.000,- Kč (včetně DPH) 
na úhradu odborné technické pomoci spojené s projednáváním přípravy a realizace změny. 
5.3. Prostřednictvím Koordinátora KZ bude zajištěno následné projednání realizovatelnosti a provedeno ocenění 
požadovaných změn. Po posouzení a zpracování cenové nabídky, bude klient okamžitě vyzván k projednání této nabídky 
a ke konečnému vyjádření. 
5.4. V případě, že klient bude souhlasit s předloženým návrhem ceny (nebo její částí) příslušné klientské změny, bude 
do 10 dnů od předložení cenové nabídky sepsán „Změnový list“ (dále jen ZL), ve kterém budou uvedeny požadované 
změny klienta a celková částka těchto změn. Tento ZL po podpisu obou stran slouží současně jako závazná objednávka. 
Na základě podepsaného ZL má klient povinnost uhradit 100% dohodnuté ceny za KZ na účet společnosti nebo 
v hotovosti, a to nejpozději v termínu do pěti dnů od podpisu ZL. 
5.5. Na základě včasně provedené platby vydá Koordinátor KZ „Realizační příkaz“ (dále RP) k vlastnímu provedení 
klientské změny. 
5.6. V případě, že klient nebude souhlasit s cenovou nabídkou a od klientské změny z tohoto nebo jiného důvodu 
odstoupí, klientovi propadá poplatek. Odstoupení od požadovaných úprav dle protokolu změn je možné do 10 dnů od 
předložení cenové nabídky a bude písemně oboustranně potvrzeno formou zápisu. V případě dodatečného odstoupení 
klienta od ZL bude toto považováno za klientskou změnu a postup projednávání bude dle uzavřené SOBSK a těchto 
pravidel. 
5.7. Každá nově dodatečně požadovaná KZ bude posuzována samostatně dle těchto pravidel včetně finanční úhrady. 
5.8. Případné odpočty budou předmětem konečného vyúčtování. 
 
 
Investor: Apartmány Kollárova s.r.o., Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno 
Generální dodavatel: Stavební společnost Čáslava s.r.o., Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brn 
Koordinátor klientských změn: Mgr. Pavel Čáslava,  : 731 104 075, info@caslava-stav.cz 

 
Prodejce: Byty Domy Nemovitosti s.r.o., IČO: 01812114, office: Kalvodova 9, 602 00 Brno – Masarykova čtvrť 
Call centrum: Jana Špačková, 777 711 653, info@era-reality.cz 
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KONTAKTNÍ MÍSTA PRO ŘEŠENIÍ STANDARDŮ A KLIENTSKÝCH ZMĚN 
 
Generální dodavatel stavby 
Stavební společnost Čáslava s.r.o. 
Tomáškova 21, Brno 615 00 
 

 
 
Koordinátor klientských změn Mgr. Pavel Čáslava 
 : 731 104 075, info@caslava-stav.cz 
 
 
Koupelny Ptáček 
M-Palác, Heršpická 5a, 639 00   Brno          
obklady, dlažba, vybavovací předměty, umyvadla,  
baterie, sprchové kouty atd.   
Otevírací doba: Po-Pá 9:00 – 19:00 

                                                      

  
pan Michal Jirgala  
 : 724 841 702, michal.jirgala@ptacek.cz  
 
 
 
 
 

 
 
 
Podlahy Schenk  
Minská 132, Brno Žabovřesky 
plovoucí podlahy, lamino atp. 
Otevírací doba: Po-Pá – 7:00 – 16:00 

 

 
 
pan Pavel Pasztor  
 : 731 447 125, pavelpasztor@seznam.cz 
 
 
 
Sepos spol. s r.o. 
Křenová 19, 602 00 Brno  
interiérové dveře a kování 

 
 
Ing. Ludmila Soldánová 
 : 724 153 235, ludmila.soldanova@sepos.cz 
 

Upozornění: O klientských změnách je možné jednat až po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na vybraný byt. Sjednávejte 
si termín prohlídky v klientských centrech s pověřenými pracovníky telefonicky, nebo e-mailem s předstihem. Děkujeme. 


