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Smluvní strany 
1. Objednatel: 
.ZOologiclcá zahrada hlavního města Prahy. příspěvková organizace 
TČO:00064459,DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 

(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel: 
P & M bau. s.r.o. 
IČ:27629252,DIČ:CZ27629252 
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 oo 
zapsan 'r v Obch • · střiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042 
zast: ednatelkou 
tel.: 
bankovm spoJem: Komerčm 

(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva" nebo též „SoD"): 

I. Úvodní ustanovení 
1. 1. Účelem této Smlotwy je úprava právních vztahů vznildých mezi smluvními stranami při zhotovení clila 
specifikovaného v čl. II tyto smlouvy zhotovitelem. 

II. Předinětsmlouvy 

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo'') podle této Smlouvy je 
provedení stavby „EXPOZICE ŽAB" v areálu Zoo Praha dle zadávací dokumentace, která byla součástí 
zadávacího řízení, v němž zhotovitel podal nejvhodnější nabídku na plnění předmětné veřejné zakázky. 

ll.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doldady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (ve trojím vyhotovení). 

n. 3. Zhotm1tel se ,1,s1ovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší 
odborné kvalitě. 

lI.4. Při zhotovení díla se zhotm1tel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a 
vyhláškami ČUBP. 

III. Místo plnění 

III. 1. Místem plnění díla je Zoologická zahrada hl. rn. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 oo 
Praha 7. 

IV. Doba plnění 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a 
dokončené jej př'edat objednateli do 60 kalendářních dnů. 

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotmiteli zajistit ke splnění závazku dle bodu N.1 této smlouvy bezprostředně 
po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost. 
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,'ÍV.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného 
ťclila (,.přejímací řízení") vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany 
stvrdí předání dokončeného ch1a podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez 
výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podldadů nutných pro 
uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení. 

V. Cena za dílo 

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kzy,je provedení díla i veškeré náklady zhotovitele 
s tímto provedením ch1a spojené .. Cena ch1a se sjednává jako cena nejvýše přípustná zalrrnující veškeré 
náldady spojené se splněním předmětu veřejné zalcázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. 

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

2-499.727,21 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony čtyři sta devadesát devět tisíc sedm set dvacet sedm korun českých a dvacet jedna haléřů) 

524.942,91 Kč DPH 21% 

3.024.669,92 Kč včetně DPH 

Jednotlivé částí ch1a jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce 
zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součást této smlouyy. Nabídlcová cena je platná až do termínu 
dokončení díla sjednaného v bodě N. 1. této smlouyy. Jednotlcové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby. 

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za ch1o z důvodů chyb nebo nedostatlců 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledlcem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek: 

a) dojde-li vprůběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, palc 
bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů; 

b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpoldádaných změn oproti výkazu 
výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. yyšší objem jednotek prací zjištěné po odlcrytí 
konstrukcí, přeldádlcy nedoldadovaných inženýrských sít apod.) Případné změny budou oceňovány 
podle jednotlcových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přHohu č. 1 této smlouyy, 

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou 
nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit zjednotlcových 
cen obsažených ve výkazu výměr v přHoze č. 1 této smlouyy, bude stanovena podle cen URS, 

d) v rozsahu změny standardů yymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby. 

V. 5. Zvýšení ceny za ch1o a podmínky talcového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouyy v rozporu 
s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis. 

VI. Platební podmínky 

VI. 1. Daňový doldad - faktura bude zhotovitelem yystavena po dokončení a předání díla na záldadě soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. 

VI. 2. Zálohy objednatel neposl<ytuje. 

VI. 3. Faktura yystavená zhotovitelem bude nút 30 denní lhůtu splatností. Lhůta splatností se počítá od 
data doručení falttury objednateli. 

VI-4. Pokud se na dHe yysl<ytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na 
faktuře vedena v samostatném odch1u, který musí obsahovat odlraz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouyy). 

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce. 
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Záruční podmínky 

/ VII.i. Záruční doba éh1a činí 60 měsíců, začíná běžet dnem předání a převzeti dokončeného díla 
1i objednatelem. 
// 

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údrz'bu a 
obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad zhotovitelem. 

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou yyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou události nebo třeti osobou. 

VII-4- Zhotovitel neodpovídá za vady éh1a, jestliže tyto vady byly způsobeny použitim věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě·, že zhotovitel aní při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně Oze i elektronickou poštou) reldamovat, a to bezodldadně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce záruční doby éh1a sjednané v bodu VII.i. této smlouyy. 

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reldamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 
dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn 
zajistit opravu jiným subjektem na náldad zhotovitele (; přefakturování náldadů). Zhotovitel je povinen 
odstranit vady v přiměřeném termínu. 

VIII. Práva a povinnosti objednatele 

VIII.i. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přistup k místu plnění v rozsalm dohodnutém s 
provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, 
vody v rozsahu a s přHmnem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na 
záldadě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; 
zpravidla po dohodě se zhotovitelem. 

VIII.3. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace díla upravovat termíny realizace dfla a rozsah díla 
v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele 

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinnosti vyplývajících zjiných ustanovení této Smlouyy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

a) umožnit oprávněným pracovnflcům objednatele provádět průběžnou kontrolu éh1a včetně provádění 
zápisů do stavebního dem1m a předávat objednateli kopie zápisů, 

b) uhradit ze svých prostředlců veškeré škody, které svojí čínnosti způsobí v rámci zhotovení éh1a a to jalc 
na majetku vlastníka, talc i třetim osobám, 

c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi aje povinen zabezpečit jejich yybavení ochrannýmí pracovnímí pomůckami. 

d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci éh1a nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné yyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náldady s tim spojené nese zhotovitel. Stejně talc zhotovitel odpovídá za to, 
že k realizaci éh1a nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti 
nezbytná podle příslušných předpisů, 

e) zhotovitel při provádění éh1a provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucim vlivům stavby 
na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí 

f) zhotovitel povede o provádění díla stavební den.He, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnuti 
objednateli. 
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/:íx.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro 
!/ části díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel 

; ' a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
I 

!/ IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
i/ a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své 

činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznilcajících při provádění díla v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vznildých zjeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

IX-4- Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu 
zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelem provozované 
zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vzníkne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
vplném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani vpřípadě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respekiovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu 
pracovrn1ců zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní 
staveniště. 

X. Vyšší moc 

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se talc stalo 
vdůsledlm projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se poldádají okolnosti, které vznildy po uzavření 
smlouvy vdůsledlm stranami nepředvídatelných a neodvratitelných události mimořádné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum 
apod.). 

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen 
o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodldadně taková 
opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků. 

X-3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele 
se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinnosti o dobu, během které budou následlcy vyšší moci či 
důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se 
smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty 

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dHo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % 
z celkové ceny dHa, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu 
předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odldadný účinek. 

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a talcé při 
prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za lcaždou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení. 

XI. 3. Pro případ prodlení s úhradou faktury se Objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok zprodlení 
v zákonné výši. 

XII. Závěrečná ustanovení 
XII. 1. Za podstatné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí m1a ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zálcona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím 
plném znění, jakož i všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou souvisejících, ke kterému mťlže kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zálcona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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71 . 
//XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 

/ / souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v 
// registru SllJ-luv. S!111'-!vní ~any soul1~así _se zveřejně~~ této s"!louvy y plném ro~ .. ~hu včetně ,aso~?ích úd~jů 

/ / ve smlouve obsazenych ci poskytnutím mformace třetím osobam o teto smlouve cr podstatnych castech teto 
I/ smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

// aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy 
// nepovažují za obchodní tajemství. 

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit 
ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině. 

XIl.7. Smlouva obsahuje s stran záldadního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní 
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České 
republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a 
zhotovitelem přísluší soudu. 

XII. 10. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést, ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývajíc! z této smlouvy a v souvislosti s ní bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které 
vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce. 

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, 
přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně. 

VPrazedne V Praze dne .r · "'l . '19 

IČ': 

Přílohy: Př:Hoha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - tabulka zhotovitele 
Příloha č. 2 - Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha 
Př11oha č. 3 - Harmonogram 

- 5 -
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/,PITULACE STAVBY 

// ' ' / ,a: 

/ / 

" 
iidavalel: 

Uchazeč: 

Projeklanl: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

:cena s DPH 
' 

02 

Expozice žab 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

v CZK 

Zaklad daně 

2499727,21 

0,00 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

lé: 
Olé: 

IČ: 

DIČ: 

lé: 

DIČ: 

6.2.2019 

2 499 727,21 

VYše daně 

524 942,71 

o,oo 

3 024 669,92 i 



/ ,/ 

/ PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
! i 

/ ' 

/ 1ba: 

i )o: 

/ .Ídavatel: 

tJchazec: 

02 

Expozice žab 

Dal um: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

6. Z 2019 

L ___ K_od ____________ P_•-pi_• __________________ c_•n_a_b_•_z_DP __ HfCZKJ ___ ee_n_as_DP __ HrCZK _ __.1 

Náklady z rozpočtů 

02 Expozice žab 

Slr::in.i?,? 

2 499 727,21 

2 499 727,21 

3 024 669,92 

3 024 669,92 



//ci LIST SOUPISU PRACÍ 

' 
/ Expozice žab 

I 
KSO: 

/ /Mis1o: 

/ Zadavatol: 

Projok!ant: 

Zpracova1cl: 

Patmlmka: 

Cena bez DPH 

OP!- z1'1kl11dni 

snú:cml 

!cena s DPH 

Stril11111z.5 

CC-CZ: 

Datum: 

rC: 

DIC: 

Jó: 

DIC: 

JC: 

Dló: 

IÓ: 

OJC: 

Zdldad daró Sazba danň 

2 499 727,21 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

6.22019 

2 499 727,21 

Výšodam:) 

524 942,71 

0,00 

3 024 669,92 



-; -
Í ?ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Expozice žab 

,<ód dfJu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV- Práce a dodávky HSV 

3 - Svlslé a kompletní konstrukce 

6 -úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelně 

722 - Zdravotechnika - technologie filtrace 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

751 - Vzduchotechnika 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

781 - Dokončovací práce - výtvarné zpracovaní. malby, obklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 -Zařízení staveniště 

Onlum: 6.2.2019 

Projcklan!: 

Zpracavntc!: 

Cena celkem [CZKJ 

2499 727,21 

129 297,90 

8 639,04 

41107,23 

32 193,67 

46 484,54 

873,42 

2360 929,32 

3 364,06 

19194,66 

1 111 584.45 

5 289,09 

114614,74 

65 931,68 

10 128,81 

8493,Q4 

6 612,76 

208 983,44 

806 732,59 

9499,99 

5 000,00 

4 499,99 



i 
! 

/ 
i 

/ 1S PRACÍ 

/ Expozice žab 

/ 
/ }~1~: 

! 
Jl,1.Z~: 

I I ;c: Ty Kód 
I P 

1 Náklady soupisu celkem 

/ 
o HSV Práce a dodávky HSV 

Datum: 6.2.2019 

Projok!ant: 

Zpracovatel: 

Popis MJ Množství 
J,cena 

Cena celkem [CZK] 
[CZK] 

2499 727,21 

129 297,90 

~+• ...,.3"-----,'S=-v'-'ls"le=-· .,a"k"o"m"'m"•l•=-t""nf_ ko"""'"''"=kc„e,_ ___________________ ...., __ ..,.. ___ ,... ___ -,----~==-
K j311231115 /Zdivo z cihol pa!Ctlych ~~z cihel plných dl. 200 mm P ?ni 15, namaltuzost.eM smťlsi 5 MPa 

8 639,04 

i ! 0.,001 5195,16! m3 2078,46 

! m2 l e.aoo/ 745,52/ 6560,58 2 
K j

342241166 
f Pt/čky nebo pflzd/vky jcdro:lucMz clhot nobo Jj/čkovck pť!ICtlych na maltu MVC l'V:lbo MC lohtoných plných nclxl 

c......__.._1' ______ "1,p0o>l=l"'"'-'"'""'~='"'la'c,'"'hdl.290mmj290x140x65mml_,,14000m=m'-------------------'----'----~----"---------' 

D 6 

3 K 1612111111 

4 K )622211021 

5 M j2BJ76'122 

6 K )622211041 

7 M j2BJ76422 

D 9 
a K l!l62032254 

9 K j952003111 

TO K \9620-12321-Rl 

11 K j95502-1131 

12 K i97205-1341 

13 K j985312111 

D 997 --- ·-r 
14 K 1997013213 

15 K j997013501 

16 K /997013500 

17 K !997013831 

' 
D 998 

j 1B K i998011002 

' 

·-·· 
19 .. -. 
,o 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Zl 

2B 

29 

JO 

31 

32 

33 

34 

3S 

36 

D PSV 

o 711 
K /711321132 

M /11163155 

K 1998711102 

D 713 

K 1713121111 

M j2BJ76JOO 

' K \713141152 

M j2BJ76421 

K !998713102 

D 722 
K 722173236 

K 722173237 

K 722176114 

M 28615135 

K /7221a1212 

K /722213113 

K j722240126 

K j722240127 

K 1998722102 

' I( \R04 

.. ··-- - ··---. 
Vysprav ani i:ovrchu m:omitoných vni1fnlch ploch morolili~kých bc!orových oobo želo:zolxltonových konstrukt/ 

m2 44.700 261,131 11672.51 
roze!lenfm vispróvky ci')ztracona maltou comen1ovou col2P100M slňn 

QpravY. eovrchů .P.Qdlahv a osazování VfP.lní 41 107 23 

MortW kon!aktnlhozt1lopl1mf z polyslyrorovýchOOsak Mbo z kombimvaných desek na vnčjši slňny, tloušťky desek 
m2 14,500 545,451 79@,03 

fcs BO cb 120 mm 

dcsha z pciystyrénu XPS, hranapciodrtůhovt,a hladili p,vrr:h li 100nm m2 14,700 ssao1j 8252,97 

Mont."'!ž kon!aklnlhoznteplnnf z polyslyrcmvjch dcsok Mboz kombirovaných dcsck na vnčjší slňny, tloušťky desek 
m2 7'1001 740,631 sna.47 

rcs 160 00 200 mm 

dcsha z pciystyrcnu XPS, hran.i fX11ódroillovt,n hladili {X)Vrr:h li 100nm m2 14,892\ SDJ.241 7494,25 

Ostatní konstrukce c!J!@.ce bourání --··---- 3219367 . ,_ 
Bour;W zdiva mDl:dkJOOJVňho z cll'cl nebo tvdrnic z tvdrnic cementových, n.1 mO:l!u ccmcnlovou, objemu pfcs 1 m3 m3 1,300 933,521 12!17,59 

Bourdnl zdiva nOO.:dklOOJVéhoz tvdrnJcztracoOOho txldnónívčn1n0 vjplnóz betonu a vjzlu?o objemu cb 1 m3 m3 0.0101 5298,B6\ 370.92 

1aouránl zdiva z betonu pros10ho nadziik!adovO~ objemu ples t m3 m3 4,000j 2431,95/ 9727,80 

Bourání poolah kamenných b!?l pcxlklildniho lole, s jakoukoliv v)'plnf spdr z desek nebo mozaiky, plochy ples 1 m2 m2 13,00Jj 94,21 1224,73 

Vybourdnl otvorů vo stropech nebo klonbách ž~o:zobetorovjch bC.t cdstraronl poolllhy a násyl).l, p!ochy cb 0,25 m2, li. 

""' 7.000 392. 14 2744,98 
do 150mm 

S!Orka k vyrovndní ploch reproll!ovanllho betonu sllln, Uoušl'ky 00 2 mm m2 "'·"" 260,49 16827,65 

Přesun sutě 46 484 54 

1599,611 
Vni1ros111voništní OOprava s Ul i a vybouraných hmot vcd:lrovnO 00 50 m svis!o rutnó (nošením IXl schcdcch) pro bll'.Jovy 

' 15,071 24107,72 
a hal11 v~šk11 ntcs 9 cb 12 m 

Odvoz sUli II vybouran)'ch hmot na sktOdku nobo mo:zlskládku so slnicnfm, M vzdálenost cb 1 km ' 15,071 2$,751 3869,48 

Odvoz su!i II vybouraných hmo1 na sk!Odku nebo mo:ziskládku so s/olcnlm, na vzdálenost Plíplalck k conOza kaidý 

' 150,710! 10,541 1 588,48 
další i za,....,.,..I • 1 km o/es 1 km 
Poplatek za uložen/ slavobnlho odpadu na sklttc (skládkovnll) smťlsnllho stavebnil'll a ó:lmolifního zalfi~nčho cb 

' 15,071 1122,s1j 16918,86 
Katoloou.~~ kó:lcmJ29. 904 

Přesun hmot 873,42 
Plcsuo hmot pro lllmvy obtanskO výslavby, bycllonl, výrobu a sfu?by s rosoou svislou konstrukcí zdňoouz cihel, 2,B60 1

1 305
,
39

1! 
873

,
42 

tvllrnicnobokamonovcdlrovnaoopravnfvzdólcrnstcb100mpcoboo::JVyyyšj.y~es~6-"'~"-m-------~---~---~----~-------~ 

Práce a dodávky PSV 

JzolaEU?,roli vodě vlh kosti a P.IY.nům _____ , ---- -
/P;;;;lld"Jn1 lzolaco mostovek nall!radly a \moly za horka nátňrem asíal!om modifikovaným 

tak hydrdzdafnl z modi/ikovlllll:Jha asfa/lu 

Pfcsun hmot pro izolace proti vodó, vlhli osli a plyntim starovonj z hmolrosti pfcsurovanllho mrneriálu vcd:lrovna 
clO[!:!vní v.tddlerosl do 50 m v objek1cch v)'š~(l!es 6 cb 12 m 

Izolace tef!elně 
Monldl tepoJnll l.tolaco poolah roholoml, pásy, deskami, díle(, bloky (izolal:nl materiál ve specifikaci) kladenými vol nó 

J~rstvá 
dcsha XPS hltKiJrj, pavrch,\::.0,03411 50nm 

Montáž 1opoln0 Izolace sllcch plochjch roholoml, pásy, deskami, dilcl, bloky (Izolační matcríál vo spcc'1fikacl) 
kfado!!(m! volno dvouvrstvá 

dcsha z pdys/yfCnu XPS, hrana pciodriU.hová a hladkj, {X)Vtch li &mm 

Pfosun hmot pro izo!aco topolnll slanovený z hmolrosli pfcsurovančho mn1orh'Uuv00:1rovnd ti opravní vzdólerosl 00 50 
m v a~klcch v)'.šky_e!cs 6 m do 12 m 

Zdravotechnika - technologle filtrace ---·--·---·---· 
Pa1rubí z p!astov)'ch trubek pcvnO spojovaná lopenim D 50 x 5,6 

Po1rubí z plastových trubek pevró spojovaná lepením O 63 x 7, 1 

!Montáž po1rulll z plastových trub svatovaných polyfuzOO O Jjos 25 00 32 mm 

/~a vodavoon/ 1/aJr.ová PPR fDda PN 16 D 25mm dl 4m 

Ochrana ixitrubí !ormo!zo!al:nlml trubicemi z pňmvóho polyetylenu PE pfllopcnjmi v pffL'.:ných a p;x:lclných spoj leh, 
Uoušt'k11 l.to!aco cb 6 mm, vnltfnlho nrtiml!ru lznlacoON "fcs 22 cb 32 mm 

Armn1ury pflrubovázpňlnO klapky samoclnnó PN 16 cb 20o•c (L 10 117 616) ON 65 

Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulová DN 50 

Armatury z plasUckých hmol kohouly (PPR) kufovó DN 63 

Pfcsun hmol pro vnilfnf vcxi:lvod su1rovefly z hmotrostl pfcsL100v1100ho mrnnrhiJu vodorovná cbpravnl vzdólorosl do 
50 m v objpk1echvj~kY.J!ICS Seb 12 m 

Ood.ivka a mont;U eJqXll:IL'.:nf nádrže vtolnó obe1onovdn/ dlo spocilikaco Vil 

R.lrn,,,., 1-. o:; 

m2 

I 

I 

m2 

m2 

m2 

m2 

' 

m .. 
m 

m 

m 

m 

,,.,_ 

""' 
""' 
' 
'"' 

16,5001 34,45/ 

'·"''' 67152,24/ 

o,0-12j 1 009,29i 

9,000 24,21 

!1, 180 284,92 

16,500 59,14 

"'"" 454,08 

0,095 1 063,79 

7,000 1011,951 

25,0001 t 44Z97i 

16,00J 237,23 

10/XX/ 42,69 

16,00J 59.65, 
1,000 5894,42 

zooo 1240,10' 

13,00J 1550.43 

0,172 641,10 

1,000 480609,99 

2 360 929,32 

3 364 06 .. , 
568.43 

2 753,24 

42,39 

19194 66 .. , .. 
217,89 

2615,57 

975,81 

15284,33 

101,06 

111158445 ~" 
7003,65 

36074,25 

3795,68 

61J3.D4 

954,40 

5894,42 

24B0,20 

20155,59 

110,27 

480609,99 



I .· 

/ Kód 
I 

! /R05 

.'jRoo 
K /R07 ~-·· 

•K Roa 

, K ""' .. 
~ K R10 

I '3 K jR11 

"' K !Rt2 

45 K jRtJ 

46 K jR14 

47 K jRt5 

4B K jRt6 

49 K JR17 

50 K jR18 

51 K j721174005 

52 K !r.m74006.0SM 

53 K j721174005-R1 

54 K /n1174043.0SM 

55 K _ln12114.22 ...... 
7 D 25 

56 K j725211502 

"' K j725a226J2 

5B K 1998725102 

D 7 1 4 .. 
' 59 K {741371811 

"' M jE01 

61 M jED2 

" MjEOJ 

" M E04 

64 M jEDS 

fi5 M jEOO 

66 M ED7 

" M jEoa 

68 M jEll9 

69 M jE10 

70 M jE11 

71 M jE12 

72 MjE13 

7J M \E14 

74 M /EIS 

75 M E16 

76 K E17 

77 M EIB 

78 M jEtD 

o 751 ···- -;tj,Ťs1111133 79 

80 M \R01 

BI K \751398023 

82 M jR02 

113 K /751510012 

114 M jROJ 

85 K /998751102 

' 
o 762 .... „K. )762511254 86 

87 K !998762102 

D 763 ..... 
-·~--i76.1111333 

" 
89 K \998763102 

D 766 

' K !766622862 

' 

Popis 

Dodávka a mor.liU prosklonó slňny nadržo dle spocmkacc V/2 

OIXltlvka a montáž: dnové v pus li dle spcciliknco V/J 

Dodávko a montáž trysky dlo spccifik!JCO Vf4 

Dcdávka o monla.! trysky dle spcclnkilCO V/5 

Do:1.1vka a monlal (XIC!ml lávky dia spcdflkaco V/6 

l• ooávka a manlaž hladioovéhl phlpadu v o:,;paz:/ční nádrži dia specifikace Vf7 

Ocxlávka a monlá! akumu!atnf nádrla dia spcc/tiknco V/8 

Dcxlávka a monlill: obňhovóhačcrp.:idla dle spccllikaco V/9 

Ocdávko a mon!At plskovéln fiUrudlo spcc/fikoca V/10 

Oorltlvka a mont.U UV slorilizáloru dle spcclfiknco V/11 

DtxJ.wko a monlá.i: so1.15l.avy akvárií dia ~pocinkaco V/12 

Dodávka a monl.U: plct:orpavocl nádrlo dle specifikace V/13 

• 00.Wka a montá.! pamrnahJ čcrpodln dia spcciílkoco V/14 

• 00.Wkn a monW chladiče dia spocifikaco V/16 

!Polrubl z plastových I rub J:ciypropy/oravósvo:lnó (11!.!ató) • N 110 

Po!rubi knnalizOCnl svodnc Osma HT-Systóm ON 125 

Potrubí knnalizOCní svodrlé Osma HT-Syslóm ON 125 

Potrubí knnalizi!Čni pllpaJovncí Osmo HT-Systóm • N 50 

PodlalYJvó vpusti so svislým odlokom • N 5005'110 mll:i:kn neraz 13Bx13B 

2d ě ravotechnlka -_zanzovac __ p_řadm. tv 
/umyvndln keramická bílá bez výtokovýchnrmntur plipcvOOM na stdnu šrouby bez sloupu nobo kryl u na sifon 550 mm 

Bnlorlo umyvndlovó stojAnkovó klasickó bez výpusli 

Pfosun hmot prozalizovncf plcdmóly stnnovolly z hmotnosti plosumvaOOIYJ matorlálu vocbrovM OOpravnl vzdálorost 
do 50 m v obiokloch výš k v olos 6 00 12 m 

I kt Ee roJnsta ace - s nonrou d 
Domonlaž. sv/Udal OOZ zaclYJvttnl íunktrosU (00 suli) v bytových nebo spolcčansk}'Ch mis!l"llSlOCh modulovólll 
sy_stóm u bcdov}'J:h vcs!av_mi_ch 

Svf:tlabodovó 

Osvél/cnl tabvó /P66 

osvt':1/cn/ Jirdová zá/iv/r.ovó a1aw 

T/001/hovj spintJf. nebo vypiním, vtolnó p>lslrrjovó lfrnlico 

Bytavj, razvadač RMS, 4Bmo:fulů, IP54, včctnč p1~·cn1 sli'lvajlclr:h o/r.ruhů 

/ Vjzbrcj rruvadt':čc ~ ji sličo 

T/očl/lfovj splním nebo vyplním, včclnt': plislrrjovó /r.ralico /P66 

Pror.xlavj chránič 

Elclflrcinsta/OOnl lišty, blló, vč ctné Ir.o/vvn/ 

Kilbcl CYKYJ.rc1,5mm2 

Kilbcl C\'KYJ.rc2,5mm2 

MontáJ. lr.ilbc/ů doprúlczu &nm2 (vtcloo) 

Montá.2, wp:Jon/ a Ulfc:n!cnl vcxťíčů 

P(Xf(u.lnýmllft:r//)/ 

DOfY,NnmaJoriálu /JiJ stavbu 

Ptipcjon/ zo//1.00/, olivcnl, funlfčnl z/r.OW/r.y 

Výcll'.lzl rovizo • cena obsahuje kcmp!clnl rovlzl ~eoJnózprncovttnl zprdvy 

Syslóm au/om/Jlic/r.óho dcp::Juštt':nf vady, včolnó snlmOOc hladiny o ilfmatury oulomo/ic/r.ófn WplUŠ/Dnl 

Průlo/r.omčr, digili'l/nl, včclnt': napajcnl 230V 

Vzduchotechnika 
/Monhli~~iiátoru ullldlnllYJ nfzkoUnkllh:l potrulmilYJzdkloclnílYJ, prl1m0ru ples 300 00 400 mm 

Polnbli vonlilá/ardlo spcci/i/r.ncc V/15 

jMonl;ti osto!nft:hznUzcnl včtmcl mlfiky stOravO, pri"ilozu ples 0,10000 O, 150 m2 

Atypická 11iJSávncl mf/.2/r.n zabudovaná v do/r.araci 

Vzdt.l::ho!ochnlckó potrubí z pozlnl111vaOOh:l plochu ttyfhronnó s přírubou, průřezu ples 0,{)3 do0,07 m2 

Atypická vy{uhová šlt':rbina pro nastovcn/ praudónl vzduchu pa sir.lo, .labuGb\liJOO v dclforoci, vi!roió izdaco 

Pfosun hmot pro vzduch:llochnlkustoravoný z hmotroslí ptesun:ivanah:l malor/á/u vodorovM cbi:rnvnl vzdalorost 00 

100 l].':'..Cl.~~iYlli.P!~.1.2 oo 24 m 

Konstrukce tesařské --
PodlnhJvó kons1rukcc p:oklncbvóz drovošlllpkových d.:?sok OSB dvowrstvych fcpoílych na peron dr.U:ku 2x15 mm l 
P/esun hmol pro konstrukce tesalskó sl.orovolly z hmotnosti plosuravnOOIYJ materiálu vllQJrovM OOpravn/ vzdtilcnosl I 
do 50 m v ol?i.okloch vy!ky..P.tes 6 00 12 m 

Konstrukce suché vfstavb_y 
Plíf.kazo sl'ldraknrtonových desek s ros mu konstrukci z jodin:iu:hych OCll/ov}'ch profilů UW, CW jcdrodušo 
Oe!~~e,r.9QravnrouH2 li. 12.5 mm, pUtkn\J. 100mm nrom 75TJ U. 60mm, EI 30 Rw 45d8 
Ptcsun hrnci pro dlcvostavby starovon}' z hmotmsU plesuravilllóhJ mntor(dlu vocbrovM OOprnvnl vzdálenost cb 50 m 
v oblek tech výš k v olos t2 cb 24 m 

Konstrukce truhlářské 
• omontá.! okonnlch konslrukcf k op0Iovoomu pouliti vyvt':šonf k1í00I cUovóných mlxl plastových okenních, plochy 
otvoru les 1,5 m2 

MJ Množslvf 
J,cena 

Cena celkem [CZKJ 
[CZKJ 

k"' 1,00) 115452,00 115452,00 

k"' 1,00) 9063,BB 9003,88 

k"' 1,00) 
'""· mj 

6044,16 

k"' '"" 7B68,85j 15737,70 .... 
k"' 1,00,j "9'J.osj 14933,05 

k"' 1,00J 1J 130,99 13130,99 

k"' 1,00J 52542,61 52542,61 

k"' '"" 30326,42 60652,84 

k"' 1.CXXl 28347, 12 28347,12 

k"' 1,00) 41772,54 41772,54 

'"' t,00) '962>59 29622,59 

k"' 1,00J 16154,80 16154,60 

k"' 1,00) 5114,87/ 5114,87 

k"' 1,00J 128Ei70,51j 128670,51 

m 8,00J, 56<l,23j 4513,84 

m 10,00Jj 656, 13j 6561,30 

ks 1,00,j 742,40, 742,40 

m 5,00J 404,92! 2024,60 

'"' 1,00J 2661,161 21i61,16 

5 8 O 2 ,9,_9 
soubor t.OOlj 3544,ooj 3544,00 

soubor 1,00,j 17JJ,B2j 1733,82 

I 0,0171 "'"'I 11,27 

114 1 7 6 4, 4 

k"' 5,00J 78,31 391,5!: 

kos 3,000 1005,07 3018,21 

kos 1,000 2003,64 2003,64 

kos zooo 545,75 1091,50 

kos 3,000 122,46/ 367,38 

kos t,OOJ 17410,0J 17419,0J 

kos 11,CXXJ 178,16/ 1959,76 

kos 1,000 303,79 303,79 

kos t~IXID ""'-"I 10002,70 

m 2•000 50,73 1420,44 

m 6!\00'1 21'20 1313,00 

m 16!\000 2!1,31 5 4.22.35 

m 253,000 21,96 5555,88 

kos 16'00l 50,2B 8447,04 

kos t,IXID 552.3,B!lj 552.3,89 

ku, 1,000 2145,651 2145,56 

kos t,OO'J 2122,v2j 2122,92 

k"' 1,00,j 5396,17 5396,17 

kos 1,0001 30219,29 30219,29 

kos 1,000 104!l(J,54 10400,54 

65 931 68 
k"' '"" 786,16 1572,32 

kos ,oooj 117fi7,51j 2353M2 

k"' '"" '"'•"i 819,22 

kos zooo 2105,37 4210,74 

m 13,00J 983,68 12787,84 

ku, ,ooo 11305,47 22610,94 

I 0,107 3697,20 J95p0 

1012881 
m2 16,5001 sao.aoj 9583,20 

0,3231 ' I 1689,181 545,61 

8 493 04 ......... , ..... 
m2 a.BOO 925,841 8 147,39 

I 0,226 1529,431 345,65 

6 612 76 

ku, 6,00J 16,47 98,82 



Kód Popis MJ Množslvl 
J,cena 

Cena celkem [CZKJ 
[CZKJ 

{76666()("2 /_Mon!ni: d.-Dfn/ch kfidol dl'cvóílych nolXJ plast011ých otcvlravých do cx:c/ovózárlilnó IX)Vrclnvó tJpravcflych 

'"' ,ooo 71'1, 11 1428,22 

' jctlrokr/diovj:cl1, iiíl'k)' • .e!!?S 800 mm 

/!o11fi0054 dveře dfcv(mó vnillnl h/adlt.ó plnó 11t.lldló bez povrcl-ovó úpravy 1100x1!J70mm '"' 2.000 1296,27 2592,54 

M„j55.331s24 zi'llvbcil o:clovópro sódroJa1rton 1()() 1100/evó,pravó '"' 2,000 11!10,31 238D,62 

I K 1998766102 
Plcsun hmot pro konstrukce truhlólskó Slm1011cný z hmotnosti plcsuoovalllhJ materiálu vcxtir011M dopravní 

( 0,099 1137,01 112,56 . . vzdó!cnost d:J 50 m v obick!och v~~-~Y. o1cs 6 00 12 m 

o 767 Konstrukce zámečnické 208 983 44 , .... ..•.. .,.. .. 
/ocmcnlól slOn a pfitck pro zasklení svařovi'.lnych 385,36j / 95 K j767112B12 m2 ""', 1079,01 

96 K !ror&1011t M ontill d.-ef/ oc:o!cvých vcll:ltbvýchj!ldookrid/011ých bez nad!ivOUiku '"' 1,cmj 3 751,36f 3 751,36 

" M !55341156 dvuleocelovó cxteriérovóza/eponó 11t.l/dló !XXhc1!J70mm '"' 1,000 9682,74 !J682,74 

98 K j767&11112 Monlól ilulcmallckých dvoří p;:tSuvných, výšky d:J 2200 mm lincórnícil, š11ky ples 1(XX) cb 1800 mm '"' 2,000 7455,27 14910,5'1 

99 M j55J2!J10J dvefo aulooliJJiclt.ó vnój~/ poswnó /inolvnó, rám AJ prolily 38mm, zuSlt.lcnl dilhcrm izoJ~nl, 2 hlidló 1800:c22C0nm '"' ,ooo. 8846!J,52 176!13!1,04 
···- .. K„j167641soo 100 Oomonlá.ž d.-olnich zórubn/ odlczán/m od upcvrnnr, plochy dvel/ cb 2,5 m2 '"' ,ooo 226,99j 453,98 

101 K /767641805 O emonltů: dvolnichzárubnf odrczán/m od upevněn/, p!oc:hy dvof/ ples 2,5 d::14,5 m2 '"' ""' 274,89 519,78 

102 K j761'9':16701 Dcmontá.!: ostaln/chzámOCnických konstrukcí o hmo!rmll j!ldrotlivýcil clllů lm:anim do 50 kg kg 4-0,000 24,62j 984M 

103 K 1998767102 
Pfosun hmot pro zámcčnickó kons1rukce s1arovcný z hmotrmU plcsunovnnctio mntcriáluvocbrovna cbprnvn/ 

( 0,444 1417,00 629,19 

' vzdalonost d:J 50 m v obioklcch vViikv 1:1lcs 6 cb 12 m 

D 7 1 8 k č Do on ovac orá ca - "''tvam é znracován, mafbv, obkladv 806 732 59 

K 1781474115 
Mordál obkllldů vnittnfch stOn z dlaldic kornm/ckých lopoflych nox!bílnim !epidlom mn/oformátových h/lldkých ples 22 ' 104 m2 0,6!0 573,72j 367,18 
do25ks/m2 

705 M j59761039 abhladhcramiclt.Y hladlt.Y ples 2200 25hs/m2 m2 0704 374,711 263,80 

106 K 1998781102 Přesun hmot pro obklady keramickó slarovon)'z hmotJ'Qstl plcsurovnnóh:J materiálu vOOOrovM cbpravn/ v:ztláleJ'Qsl 
( 0,101 6o7,491 67,42 

' do 50 m v obiok!cch vVškv Ples 6 00 12 m ' 107 K jR19 Dlld.'ivkn n montá.i: soustavy nkvárií dle specifikace V/12 m2 35,cm1 9811,47! 3'13401,45 

108 M jR20 Mn/oriól lt. provr;dcl11 cxp::izitn/ clcharocc v nádli (po/yurC/an, /llminál. shclná /kEmim, pigmenty 11 luhy, balon, /~ani) m2 3'000 5713,!J!Jj 19998!J,65 

K la21 
Výtvnrnózpracován/ /ntorióru MVšlóvnickó tóstl (zdón/ a hrubá modi:llaco, e!oklroins!nlntn/ prác:o, finální mo:lolaco 

48,(XX)! 3237,351 109 betonu, barveni. patiMc:o, penetrace, armovani betonu, výmalba, ill'mován/ jX)dlnhy, beton.li a tvarO\lán/ pod/nlnvóho m2 155 392,BO 

' betonu, lnkovánf) I 

' M11loriól lt. providctli inlori~ rův$/évnichó ta.'.li (pmclracc, /várnice, urmilluro, clclrtroinstlllntnl mn/oriá/, bclonova 4'10001 2089,711 110 M \R22 m2 100306,08 
smé.s Oxa/ RM.Jigm'}!!IYJ,Oijva. ntJ/étovó hmolY,i bolar nafXX!uhu. 1/JJc/ ' ' 111 K j7B4121CXl1 jOškrallón/ malby v mistros!cch výšky cb 3,80 m m2 62,600 31,23/ 1955,00 

112 K j7B41B1101 Pcnotraco J)Jdkllldujcdronásobná zákllldn/ akryfálová v místrnstcch výšky 00 3,80 m m2 62,600 1',97j 937,12 

' Malby z malílsk)'ch sm~í otéruvzdorflych zn mokra dvojMSobnó, bílóza mokra olčruvzcbrnó v)'OOrně v mfstrnstcch 53,6001 75,741 113 K !784211101 
vVškv do 3.80 m 

m2 4052,09 

D VRN Ved[ejši rozpočtové náklady 9499,99 

D VRN1 Průzkumné, eodetlcké a ro aktové ráce 5 000 00 
/114 K jot3254!XXI !Dokumcntaco skutctm!l'O provodoni stavby '·"" 5(XX),00 5!XXl,OO 

D VRN3 Zařízen{ staveniště 4 499,99 
j1rnl K jroooo1000 !za11zcnl stavcnlšté 1.oooj 4499,991 4499,991 



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7 

IC: 00064459 • DIC CZ00064459 
ZOOPH/\HI', STAVEBNf ODDĚLENI 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci zhotovitele· (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanoveni vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkajlcí se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pří práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinní: 

1. zdržovat se pří plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, čí k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. pří přesunech v rámci areálu zoologické zahrady použlvat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovnlkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravnl trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd 
dopravnlch prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro 
návšlěvnlky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provoznlho odboru, 
popř. je zastupujlci pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvnlků (na
přlklad pěšlm doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před í 
za vozidlem). 

6. při plnění pracovních úkolů použlvat pracovnl oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jedno-
značné logo) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva a zákaz kouřeni v místech pří

stupných návštěvníkům či v místech návštěvnlkům viditelných. 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředíte! 

Potvrzuji vlastnoručnlm pod písem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jim budu důsledně řfdil a 
beru na vědomí, že při porušeni jeho ustanoveni mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 
(Za podřízené může podepsat jejích nadřlzený, který pak ručl za dodržováni ustanovení POKYNU všemi podří
zenými pracujlcímí v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

V Praze dne: .................. .. Jméno pracovníka: .................... .. Podpis: ......................... .. 
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