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D O D A T E K    Č.    1    K E   S M L O U V Ě    O    D Í L O  
 
 

č. objednatele SD/00819/2018/1                                    č. zhotovitele  8081082LLH/D1 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                        Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP xxxxxx xxxxxxx, 
  x.xxxxxxxxxxxxxx.xx , mob. xxx xxx xxx 
  Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx , tel. xxx xxx xxx,  
  mob.xxx xxx xxx 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxx xxxxxx)       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                      EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
kontaktní adresa: závod České Budějovice 
 Planá 72, 370 01 České Budějovice 

  
       zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxx xxxx, ředitel závodu Č. Budějovice 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxx xxxxx, PON závodu Č. Budějovice 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxx 
   
 IČ   45274924 DIČ     CZ45274924  
 obchodní rejstřík u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 
 bankovní spojení xx, x.x., xxxxxxx xxxxx x 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
(dále jen "zhotovitel")      
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Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění text bodu V. CENA a nahrazuje se textem 
novým, a to následovně: 
 

Znění dle původní smlouvy o dílo: 
 
V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
  
       9 312 454,48  Kč  bez DPH 
 
    1 955 615,47  Kč       DPH, tj. 21 %   
  

11 268 069,95 Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické 
podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči. Za správnost 
obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.  

 
 

Znění dle tohoto dodatku č. 1: 
 
V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení, nabídky 
zhotovitele a změnových listů č. 1 a č. 2, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle 
této smlouvy a činí celkem: 
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 Vícepráce dle ZL č. 1  91 220,40 Kč bez DPH 
 Vícepráce dle ZL č. 2  29 806,00 Kč bez DPH 
  

 Změny dle ZL č. 1 a 2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 
a činí celkem 1,29% z původní hodnoty závazku z výše uvedené smlouvy o dílo. 

  
              Nová cena: 
  
   9 433 480,88 Kč  bez DPH 
 
    1 981 030,98  Kč       DPH, tj. 21 %   
  

11 414 511,86 Kč      celkem vč. DPH 
 
               
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn, změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2, 
tvořícími přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje položkový rozpočet 
tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické 
podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči. Za správnost 
obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.  

 
 
Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v 
platnosti. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 
celého tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností se smlouvou a dodatkem souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu 
dojít. 

 



4 
 

  Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 
objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

 
Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1  
Příloha č. 2 – změnový list č. 2 
 

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě připojují obě strany smlouvy 
své elektronické podpisy: 
 
 
 
 
V  Táboře  dne 26.4.2019                                     V Českých Budějovicích dne 24.4.2019 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                                      xxx. xxxxx xxxx 
starosta               ředitel závodu České Budějovice 

 



Změnový list č.:1 
 
Název akce:       Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě  
 
Objednatel:      Město Tábor 
 
Zhotovitel:         EUROVIA CS a.s.  
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele :  8081082LLH 
   

Projektant: PDPS :     Geoengineering spol. s r.o. 
 

Projektant RDS   :     Geoengineering spol. s r.o. 
 
Stavební objekt/část stavby:  SO 201 Most TA-008 / příprava území 
 
Technický popis změny stavby: 
 
Evidenční list 201-1: 
Z důvodu kolize nadzemního vedení E.ON, CETIN a VO s výstavbou mostu je nutné tyto vedení po 
dobu výstavby svěsit a přeložit. 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:       0,00,- Kč bez DPH 
                                vícepráce:            91 220,40,- Kč bez DPH 
 
ZL celkem:              zvýšení ceny o:                     91 220,40,- Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: žádný 
 
Přílohy: 
- evidenční list změny stavby č. 201-1 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí:  
xxx xxxxxxx, 12.3.2019 (razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta:  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxxx xxxxxxx (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
Dozor investora: 
Eduard Chalupa (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 



 
 
 
 
 
 
 
 



Název a číslo stavby: číslo změny stavby

Název objektu:

Obsah: číslo příjemce

Krycí list: paré

0 Záznam o změně - počet stran A4 0 1 Dodavatel

2 AD

1 Grafické přílohy - počet stran A4 2 3 TDS

4 Investor

6 Další přílohy - počet stran A4 11

Zdůvodnění a popis  změny:

Dodavatel datum podpis

AD datum podpis

TDS datum podpis

Investor Ing. Pavel Stolař datum podpis

Změny během výstavby - krycí list vyhotovení číslo

Po dobu výstavby budou kabely VO ve správě technických služeb města Tábor mezi sloupy u mostu svěšeny a VO za mostem bude 
napájeno z jiného zdroje. Po dokončení stavby bude VO uvedeno do původního stavu.

SO 201 Most TA-008

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

1

9 312 454,48 91 220,40

Nadzemní vedení NN ve správě společnosti E.ON bude po dobu výstavby přerušeno a svěšeno. Objekty napájené přes dotyčné vedení 
jsou k síti připojeny i dalšímy vedeními - dodávka proudu do těchto objektů bude tedy zajištěna společností E.ON přenastavením 
rozvaděčů a jinými potřebnými úkony.

Nadzemní vedení CETIN bude po dobu výstavby přeloženo na nepoužívaný el. sloup v blízkosti stavby. Sloup bude jištěn přivázáním k 
silničnímu ŽB panelu. Přeložku provede společnost CETIN. Celková délka přeložky je 340 metrů. Po dokončení stavby budou kabely 
vráceny zpět do původní trasy.

Cena navrhované změny  
stavby

9 403 674,88

Evidenční list změny stavby

číslo objektu / 
číslo změny objektu

Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě

0,98%9 312 454,48

Celková změna 
stavby
v +/- %

Cena stavby dle smlouvy o dílo 
(bez rezervy)

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

201/1 201-1

Cena stavby dle 
předchozí změny

Nová cena stavby po změně celkem 

Z důvodu kolize nadzemního vedení E.ON, CETIN a VO s výstavbou mostu je nutné tyto vedení po dobu výstavby svěsit a přeložit.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

, Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 

201, Most TA-008, koryto, příprava území 

201, Most TA-008, koryto, příprava území 

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a. s. 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 1.3.2019 

 7 786 804,66

 1 635 228,98

 9 422 033,64

 7 480 652,77

 1,00

 7 786 804,66 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč 

Kč 

Kč 

ZBV č. 201-1 Svěšení a přeložení nadzemního vedení 

 91 220,40

 19 156,28

 110 376,68

Aspe 
3.6.2.4 

1 Strana: 

Čas: 14:25:34 24.4.2019 Datum: 

ZBV - celkem: 

Firma: EUROVIA CS, a. s. 



 

Aspe 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 

, Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 
201, Most TA-008, koryto, příprava území 
201, Most TA-008, koryto, příprava území 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Položky ZBV č. 201-1 

3.6.2.4 

2 Strana: 

14:25:34 Čas: 24.4.2019 Datum: 
Firma: EUROVIA CS, a. s. 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 
 81 Z01 Svěšení nadzemního vedení E.ON 

Z důvodu kolize nadzemního vedení NN ve správě E.ON s výstavbou mostu, je 
nutné kabelové vedení po dobu výstavby svěsit. 

 2,000  12 000,00  24 000,00 

Svěšení kabelů před zahájením prací a zpětné zavěšení kabelů po dokončení prací. 
2=2,000 [A] 

 82 Z02 Přeložení nadzemního vedení CETIN 
Z důvodu kolize stavby s nadezemním vedením CETIN je nutné vedení po dobu 
stavby přeložit. Celková délka přeložky je 340 m. 

 1,000  48 000,00  48 000,00 

Přeložení nadzemního vedení CETIN po dobu výstavby mostu. 
1=1,000 [A] 

 88 Z03 Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO 
Po dobu výstavby budou kabely VO ve správě technických služeb 
města Tábor mezi sloupy u mostu svěšeny a VO za mostem bude 
napájeno z jiného zdroje. Po dokončení stavby bude VO uvedeno do 
původního stavu. 

 1,000  19 220,40  19 220,40 

Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO po dobu výstavby. 
1=1,000 [A] 

Celkem  91 220,40 

Celkem za rozpočet  91 220,40 



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 1 

14:26:31 

Strana:

Čas:24.4.2019 Datum: 

 - Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 

Rozpis ocenění změn položek 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ - Základní řešení 

Číslo a název SO/PS: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území 

č. 201-1 201 - Most TA-008, koryto, příprava území Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 
cena za 
m.j. v 
CZK 

rozdíl cen 
celkem v 

CZK 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

CZK 

cena celkem 
ve změně v 

CZK 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

CZK 

méněpráce 
ve změně v 

CZK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nové položky 
 81 Z01. Svěšení nadzemního vedení E.ON  0,000  2,000  2,000  24 000,00  100,00 12 000,00  0,00  24 000,00 0,00  24 000,00

 82 Z02. Přeložení nadzemního vedení CETIN  0,000  1,000  1,000  48 000,00  100,00 48 000,00  0,00  48 000,00 0,00  48 000,00

 88 Z03. Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO  0,000  1,000  1,000  19 220,40  100,00 19 220,40  0,00  19 220,40 0,00  19 220,40

Celkem  0,00  91 220,40 91 220,40  0,00 91 220,40 0,00

Celkem ve změně  7 480 652,77  7 571 873,17  91 220,40  1,22 0,00  91 220,40

 7 480 652,77  7 571 873,17  91 220,40  1,22Všechny změny celkem  0,00  91 220,40

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Změnový list č.:2 
 
 
Název akce:       Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě  
 
Objednatel:      Město Tábor 
 
Zhotovitel:         EUROVIA CS a.s.  
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele :  8081082LLH 
   

Projektant: PDPS :     Geoengineering spol. s r.o. 
 

Projektant RDS   :     Geoengineering spol. s r.o. 
 
Stavební objekt/část stavby:  SO 201 Most TA-008 / příprava staveniště 
 
Technický popis změny stavby: 
 
Evidenční list 201-2: 
V místech naplánované výstavby nového mostu, provizorní lávky a chodníku pro pěší se nacházejí 
pařezy, které jsou s výstavbou v kolizi. Pařezy je nutné odstranit před zahájením prací. 
 
Evidenční list 201-3: 
Ve vyjádření ke stavbě mostu TA-008 vydaném odborem životního prostředí městského úřadu Tábor 
č.j. METAB 20355/2015/OŽP/Hor je stanovena podmínka pro provádění s číslem e) která se dožaduje 
dodržování normy ČSN 83 9061. Tato norma řeší ochranu dřevin a v článku 4.6 této normy se jako 
minimální ochrana živých stromů v prostoru stavby a v dosahu stavebních strojů požaduje ochrana 
stromů bedněním výšky min. 2 metry. Kmeny stromů v obvodu dočasného záboru staveniště a v 
dosahu mechanizace provádějící demoliční a zemní práce budou opatřeny ochranným bedněním do 
výšky 2 metry. Celkem se předpokládají ochránit 3 ks stromů. 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:       0,00,- Kč bez DPH 
                                vícepráce:             29 806,00,- Kč bez DPH 
 
ZL celkem:             zvýšení ceny o:                        29 806,00,- Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: žádný 
 
Přílohy: 
- evidenční list změny stavby č. 201-2 
- evidenční list změny stavby č. 201-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZL vypracoval stavbyvedoucí:  
xxx xxxxxxx, 12.3.2019 (razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta:  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxxx xxxxxxx (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora: 
xxxxxx xxxxxxx (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název a číslo stavby: číslo změny stavby

Název objektu:

Obsah: číslo příjemce

Krycí list: paré

0 Záznam o změně - počet stran A4 0 1 Dodavatel

2 AD

1 Grafické přílohy - počet stran A4 4 3 TDS

4 Investor

3 Další přílohy - počet stran A4 4

Zdůvodnění a popis  změny:

Dodavatel datum podpis

AD datum podpis

TDS datum podpis

Investor Ing. Pavel Stolař datum podpis

Změny během výstavby - krycí list vyhotovení číslo

Cena stavby dle 
předchozí změny

Nová cena stavby po změně celkem 

V místech naplánované výstavby nového mostu, provizorní lávky a chodníku pro pěší se nacházejí pařezy, které jsou s výstavbou v 
kolizi. Je nutné je odstranit před zahájením prací.

Celková změna 
stavby
v +/- %

Cena stavby dle smlouvy o dílo 
(bez rezervy)

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Evidenční list změny stavby

číslo objektu / 
číslo změny objektu

Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě

1,23%9 312 454,48 9 403 674,88

Cena navrhované změny  
stavby

1

23 230,00 9 426 904,88

SO 201 Most TA-008

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

201/2 201-2

Pařezy budou vytrženy rypadlem a odvezeny na kompostárnu Jarošovice.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

, Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 

201, Most TA-008, koryto, příprava území 

201, Most TA-008, koryto, příprava území 

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a. s. 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 2.3.2019 

 7 786 804,66

 1 635 228,98

 9 422 033,64

 7 480 652,77

 1,00

 7 786 804,66 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč 

Kč 

Kč 

ZBV č. 201-2 Odstranění pařezů 

 23 230,00

 4 878,30

 28 108,30

Aspe 
3.6.2.4 

1 Strana: 

Čas: 14:29:11 24.4.2019 Datum: 

ZBV - celkem: 

Firma: EUROVIA CS, a. s. 



 

Aspe 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 

, Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 
201, Most TA-008, koryto, příprava území 
201, Most TA-008, koryto, příprava území 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Položky ZBV č. 201-2 

3.6.2.4 

2 Strana: 

14:29:11 Čas: 24.4.2019 Datum: 
Firma: EUROVIA CS, a. s. 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 
 83 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Pařezy 

Uložení pařezů na skládce. 
T  6,500  1 800,00  11 700,00 

Spočteno dle dodacího listu, který je přílohou změnového listu. 
3,82+2,68=6,500 [A] 

Celkem  11 700,00 

1 - Zemní práce 
 84 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  790,00  790,00 

 89 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  1 480,00  1 480,00 

 90 112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  2,000  4 630,00  9 260,00 

Celkem  11 530,00 

Celkem za rozpočet  23 230,00 



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 1 

14:29:52 

Strana:

Čas:24.4.2019 Datum: 

 - Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě 

Rozpis ocenění změn položek 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ - Základní řešení 

Číslo a název SO/PS: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území 

č. 201-2 201 - Most TA-008, koryto, příprava území Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 
cena za 
m.j. v 
CZK 

rozdíl cen 
celkem v 

CZK 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

CZK 

cena celkem 
ve změně v 

CZK 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

CZK 

méněpráce 
ve změně v 

CZK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nové položky 
 83 014122. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO 

(OSTATNÍ ODPAD) Pařezy 
T  0,000  6,500  6,500  11 700,00  100,00 1 800,00  0,00  11 700,00 0,00  11 700,00

 84 112218. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ 
DO 20KM 

KUS  0,000  1,000  1,000  790,00  100,00 790,00  0,00  790,00 0,00  790,00

 89 112228. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ 
DO 20KM 

KUS  0,000  1,000  1,000  1 480,00  100,00 1 480,00  0,00  1 480,00 0,00  1 480,00

 90 112238. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ 
DO 20KM 

KUS  0,000  2,000  2,000  9 260,00  100,00 4 630,00  0,00  9 260,00 0,00  9 260,00

Celkem  0,00  23 230,00 23 230,00  0,00 23 230,00 0,00

Celkem ve změně  7 480 652,77  7 503 882,77  23 230,00  0,31 0,00  23 230,00

 7 480 652,77  7 595 103,17  23 230,00  0,31Všechny změny celkem  0,00  114 450,40

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:


