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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 15/SML1234/09/INV/007/SP 
Číslo zhotovitele:          
 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO  
k Rámcové smlouvě o dílo číslo objednatele 15/SML1234/INV/006/SP 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
  

Smluvní strany 
Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 

 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání č.1: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz /475 657 319;  
Zástupce pro věcná jednání č.2: Miroslav Nápravník, referent odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz 475 657 251 
(dále jen „objednatel“)  
a 
Zhotovitel:  
Obchodní firma/Jméno: ZEMPRA DC s.r.o. 

 
Sídlo/Adresa: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem 
Zastoupený: Martinem Černým, jednatelem společnosti 
IČO (RČ): 25480065 
DIČ: CZ25480065 
Bank. spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčím 

číslo účtu: 926282339/0800 
 

Zástupce pro věcná jednání: Martin Černý, jednatel společnosti 
E-mail/telefon: martin.cerny@zempra.com, tel: +420 606 490 671 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504 
(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
(dále jen „zhotovitel“)  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.  
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zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a článku II. Rámcové smlouvy o dílo číslo 

objednatele 15/SML1234/INV/SP, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 1.6.2015 
(dále jen „Rámcová smlouva" nebo také „RS“), tuto  

 
PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO 

 
 

I. 
Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „SPZ Triangle - odstranění podzemních 

objektů“ – na pozemcích – Gonvarri“ 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme 

a zaplatí cenu díla. 

3. Přesná specifikace díla: odstranění podkladů z betonu prostého, bourání základů 

z betonu prostého, odstranění stávající kanalizace, odstranění původních topných 

kanálů, zpětné zásypy včetně hutnění, odstranění asfaltů, drcení betonu, odvoz na 

skládku, skládkovné. 

4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 10 dnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po dni dojití 

písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

3. Provádění díla bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději následující pracovní den po 

předání a převzetí staveniště.  

4. Místem plnění je Strategická průmyslová zóna Triangle.  
  

III. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena ve výši 147 175,46 Kč (slovy 

stočtyřicetsedmtisícstosedmdesátpět korun českých a čytřicetšest haléřů) bez DPH. 

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/70886/2019/INV/VZ-

INV/64.uvedené v nabídce příkazníka ze dne 28.5.2019. 

2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky na uzavření Prováděcí smlouvy 

s názvem „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů“ – na pozemcích – 

Gonvarri vzniklé oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz  
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3. výměr jednotkovými cenami dle aktuálního ceníku URS se slevou ve výši 65 % dle 

uzavřené Rámcové smlouvy, uvedené v nabídce zhotovitele. Oceněný Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je přílohou č. 2 této Prováděcí 

smlouvy.  

4. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na cenu díla se bude 

vztahovat přenesená daňová povinnost podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, takže zhotovitel bude fakturovat bez daně 

z přidané hodnoty. 

IV. 

Právní ujednání 

1. Práva a povinnosti  smluvních  stran výslovně neupravená touto Prováděcí smlouvou  se  

řídí  Rámcovou  smlouvou  a platným  právním  řádem  České republiky, zejména pak 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku  a Zákona. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy 

budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo 

smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející 

větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové 

smlouvě. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto rozhodnutím dne 
29.5.2019. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

5. Tato Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 
zqucy6i/na e-mail: martin.cerny@zempra.com. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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VI. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 30. 05. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

V Děčíně dne 30. 05. 2019 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Objednatel 
Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček 

Hejtman 

Zhotovitel 
ZEMPRA DC s.r.o. 

Martin Černý 
 

jednatel společnosti 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (Živnostenský list) 
Příloha č. 2 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr (rozpočet) 

 
 
 



Údaje platné ke dni: 30. května 2019 03:36 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 19995

Datum vzniku a zápisu: 23. ledna 2004
Spisová značka: C 19995 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo: Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
Identifikační číslo: 254 80 065
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zemědělský podnikatel
zaměření:
a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství 
a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, 
rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných 
na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.
b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za 
účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat 
k tahu a chov sportovních a dostihových koní.
c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, 
pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)
d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zěmědělské výroby včetně 
výroby potravin z ní.
f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích 
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
oprávnění k hornické činnosti v rosahu ust. § 2
písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
         c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
         d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich 
dobýváním
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3
písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování 
nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum 
ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu;
b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně 
úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, 
s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků;
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné 
lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání 
staveb;
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

  MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969
Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň
Den vzniku funkce: 14. ledna 2016

Počet členů: 1



oddíl C, vložka 19995
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Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje 
tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:
Společník: MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969

Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



ROZPOČET
Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o.

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9

D 1 Zemní práce 420 501,32 147 175,46

1 K 221 113107134 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 500 mm m3 120,650 1 400,00 168 910,00 21,0 490,00 59118,50

3 K 001 9972111111R Svislá doprava suti m3 120,650 283,00 34 143,95 21,0 99,05 11950,38

4 K 001 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 265,430 150,00 39 814,50 21,0 52,50 13935,08

5 K 001 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 265,430 45,00 11 944,35 21,0 15,75 4180,52

6 K 001 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 166,670 11,50 82 416,71 21,0 4,03 28845,85

7 K 001 181951102 Úprava pláně tř. 1 až 4 se zhutněním m2 97,370 10,40 1 012,65 21,0 3,64 354,43

8 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,650 15,20 1 833,88 21,0 5,32 641,86

10 K 013 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 265,430 125,00 33 178,75 21,0 43,75 11612,56

11 K A01 99822301R Přesun hmot pro pozemní komunikace t 265,430 178,00 47 246,54 21,0 62,30 16536,29

Celkem 420 501,32 147 175,46

Cena dle koeficientu 0,35


