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N*íže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 Olse sídlem:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPFbanka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené:

dále jen jako „Objednatel"

pro vpbrow činnosti dle teto Smlotrop znstotipene piikaznikeni (I O/ / /!)$),

a

zhotovitelé na základě společenské smlouvy ze dne 9.5.2019

„VISTORIA - TREPART - ZNOJEMSKÁ"

VISTORIA CZ a.s. - vedoucí společník1.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod $p. zn. B 45S1

se sídlem: Povol učni 767/25, I I0 00 Praha I

IČO: 25110977

DIČ: C/25110977
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íng. Karlem Prajcrem, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahv

jehož idcnUfikocc bude provalena zopisem do stivocbinlio deníku v den předáni 
o pi rozčil siiiuenisic.

na straně jedné

registrované dle ustanovení $ 94 zákona é. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu
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bankovní spojení: UniCredil BankCzech Kepublic, as.

Číslo účtu: 5250221028/2700

zastoupená: Ing. Ivanem Neničeni, statutárním ředí teleni

dále jen jako „Zhotovitel"

TREPART s.r.o. - vedlejší společník2,

se sídleni: Pištékova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

zastoupená: Pavlem Pátkem, jednatelem

Jiřím Křemenů kem, jednatelem

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O Dli O

k provedení demoličních prací na stavbu č. 43769 Umělecká škola Znojemská;

U' vuyslii § 2l>86 a misi. Ziikorui č. 89/2012 81’., obcuriikcho ziikomka

dále jen jako „Smlouva"
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registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 206689
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ČÁST 1.: OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL z\ PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

1.1.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

1.2.

1.3.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni

1.4. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

1.5.

1.6.

Adresou pro doručováni písemnosti Objednateli je:1.7.

adresa dalové schránky: 48ia97h;ě)

e-mailová adresa: posta^praha.eu;b)

0 poštovní adresa: Mariánské náměstí ZH, 110 01 Praha 1.

1.8. Adresou pro doručováni písemností Zhotoviteli je:

<0 adresa datové schránky; anefcna;
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Písemnosti Se považují za doručené i v případe, že kterákoliv ze Smluvních stran její 

doručení od mílné či jinak znemožní.

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisu (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto 

smlouva o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu či úpravu stavbv nebo její části (etapv).

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna 

vůči druhé Smluvní straně zásadně písemné ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí 
z prodlení. V takovém případe lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně 

s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovití den.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. 

K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, neni-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. 

K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v lakovém případě 
nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření 

jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, 
přičemž v lakovém případě se k lomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření 

Smlouvy, přihlíží.

Ucel Smlouvy

Účelem léto Smlouvy je provedení demoličních prací stávajících budov na pozemcích 

určených pro následnou výstavbu stavby č. 43769 Umělecká škola Znojemská, a to 

řádně a včas.
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b) e-maílová adresa: vístoria^vistoria.cz; nebo r yg lov o (<• v istoria.cz

0 poštovní adresa: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1.

1.9.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízení

2.1

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

2.2.

<’) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

<') oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 10. 10. 2019.

d)

e)

0

g)

2.3,
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Zá v az n ý m i pod klad y p ro u z a v ře n í (é to Srn I o u v v a p rov ed e n i jej íh o p řed met u (d á I e j e n 
jako „Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný firmou 
BOMART spol s r.o. se sídlem Chřadni 65, 140 00, Praha 4, IČO 25091905, 

zakázkové číslo 005/2018 (dále jen jako .Soupis $ výkazem výměr").

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze 
v rámci České republiky, přičemž lálo změna musí byl písemné oznámena Objednateli 

nejméně 10 dnu před její změnou.

Rozhodnutí odstranění stavby ze dne 8.1.2019 pod č. j. P4/162300/18/OST/RAPR 
vydané odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 se sídlem Antala 

Staška 2059/80 b, I40 46 Praha 4;

Smlouvaje uzavřena na základě užšího zadávacího řízení ve smvslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále jen jako 

„ZZVZ"), k veřejné zakázce „Slavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční 

p rá ce " (l N V / U R/0U01 /19), u veřej něnéh o ve Věsí n i k u v e řej n ý c h za ká ze k pod 
evidenčním číslem zakázky Z2019-012630 (dále jen jako „Veřejná zakázka"), a 

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2132 ze dne 7. 10. 2019, jímž Objednatel rozhodnul o 

výběru Zhol ovit cle.

Zholoviiel od Objednatele při uzavření tělo Smlouvy převzal Projektovou 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat 

technickou část předané Projektové dokumentace nej později do 15 kalendářních dnů

projektová dokumentace bouracích prací slavbv s názvem „stavba č. 43769 

Umělecká škola Znojemská, projekt demolic", zpracoval projektant

BOMART spol $ r.0., se sídlem: Chřadni 65, 140 00, Praha 4, IČO 25091905, v 

únoru 2018, pod č. zak. 005/2018 (dále jen jako „Projektová dokumentace"); a

vistoria.cz
istoria.cz
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ČÁST II.: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbo jsou:

číslo slavbv: 43769

název stavby; Umělecká škola Znojemská

Príkazník pro výkon inženýrské a další činností

2.2.

2.3. Príkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

2.4.

Projektant pro výkon autorského dozoru

2.5,

2.6. Projektant vykonává autorský dozor.

ČÁST III,: PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1

3.2.
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Identifikace Přikaznika Stavby bude provedena zápisem do stavebního deníku v den 

předání a převzetí staveniště, (dále jen jako „Příkázník“).

Príkazník vykonává činnost na základe objednávky, jejíž číslo a datum uzavřeni bude 

uvedeno zápisem ve stavebním deníku v den předání a převzetí staveniste.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladu a teto 

Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělku převzít a zaplatit 

z a n ěj d á l e sjed n a n o li Ce n u.

Dílem jsou demoliční práce 11 stavby č. 43769 Umělecká škola Znojemská, jejíchž 

předmětem je demolice stávajících tří objektů a části stávajícího již nefunkčního 

teplovodu na pozemku stavbv.

A li torem Projektové dokumentace je I) BQM A RT spol s r o. se sídlem: Ohrad ní 65, 
140 00, Praha 4, IČO 25091905, DIČ 25091905 (dále jen jako „Projektant").

ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 

zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovčxlnost Objednatele za správnost 

předané Projektové dokumentace.
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3.3. Dílo důle zahrnuje i

<0

b) náklad v na zřízení staveništi* včetně potřebných energií a přístup na staveniště;

<)

d) fázi realizace stavby ;

projednáni záboru veřejných prostranství a jejich úhrada;e)

ř)

g)

h)

i)

i) náklady škody;

k) zajištění péče o Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;

I)

m)

3.4.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanovení ke změnám Díla

4.1
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a test v materiálu, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řád v, 

zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata.:

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

uložené ornice, případný nu (né biologické rekultivace a likvidaci nebezpečného 

od pad li;

zajištění pasportizace stávajících objektu (pasport a dokumentace výchozího 

stavu) a dokumentacestavu dotčených staveb;

navracení pozemku do původního slavii, ij. zarovnání nerovností zeminou na 

nivelelu okolního terénu, zachování stávajícího oplocení.

veškeré potřebné průzkumné práce ve

náklady na

náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahové dle 

manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelu pro stavby, 

jejichž investorem je hlavní město Praha.

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo 

provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě,

projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným 

v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou 

veškeré stavební práče, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez 

ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové časti.

projednání dopravních opatření a jejich realizace;

na pojištění Díla a odpovědnosti za

vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při 

realizaci Díla, zejména ochrana stávajícího vodovodního řadu a části 

teplovodu;
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4.2.

Smluvní změny Díla (před melu Smlouvy) jsou následující4.3.

<^)

b)

<)

4.4

a)

b)

<) vedla k významnému rozšíření Díla.

4.5.

a)

b)

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Stránku 10/30

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést dokud nebude provedena smluvní 

změna Díla podle dále uvedených pravidel.

lakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž 

za takovou změnu se považuje změna Díla, která by

změna Díla, která podminuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, 

a která zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná 

změna"); wbo

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 

nebo

změna Díla, která podminuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, 

a která zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná 

změna");

stavební práce, dodavky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 

podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) 

s touto přílohou;

Smluvili strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové Ceny 

stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto 

postupem:

přičemž Zhotovitel se tím to zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázáni 

charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 

příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 

dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízeni, pokud bv zadávací 

podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace Ceny podle 

Smlouvy neobsahuie, budou jednotkové oceněny ve shodně (totožné) 

scénovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak 

v cenách v místě a čase obvyklých.

změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně 

sjednaném rozsahu, a která není nezbytné nutná (dále jen jako „Z mé na malého 

rozsahu"),
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Neodkladná změna

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.1l.

4.12.

Odkladná změna

4.13.
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Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci dílčí a kalkulaci Ceny 

Neodklad né změny Přikaznikcm, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn 

Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem 

na dopracování.

Zhotovitel ve spolupráci s 1’říkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu 

Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") 

a tuto specifikaci, která musí být pode psán a Přikaznikcm a Projektantem, předlož)

Smluvili strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné 

změny uzavřou dodatek k této Smlouvu, kterým provedou stanovení ceny 

Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základe Návrhu neodkladně změny, 

přičemž se má za to. že jeji rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz 

ustanoveni £ 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu 

tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, připadne přímo 

Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně 

provedených stavebních prací. dodávek a služeb (tzv. měřeny kontrakt). Změní-li se 

rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně 

písemně uvědomit Objednatele.

Objednatel po posouzeni Návrhu neodkladně změn v udělí souhlas $ jejím provedením 

prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná 

k uzavření Smlouvy a dodatku) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo 

upřesněni, přičemž Objednatel pak takový Návrh neodkladné z měn v opětovně 

předloží Objednateli k udělení souhlasu.

Zhotovitel ve spolupráci s Přikaznikcm a Projektantem provede určení rozsahu 

Neodkladný změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné zménv") a tento 

návrh, který musí byt pod op sán Přikaznikcm a Projektantem, předloží Objednateli kc 

schváleni.

Zhotovitel po provedení Neodkladně změny zpracuje a předloží Příkazníkovi 

Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné 

i množstevní správnosti i určení cenv podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li 

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník 

Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 

změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla 

a kalkulaci cenv Neodkladné změny svým podpisem.
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4.14.

4.15.

Změna malého rozsahu

4.16.

4.17.

4.18.

MÍSTO PLNĚNÍ5.

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.o.l.

ČÁST IV.: CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

6.1.

ZÁKLAD NÍ CL NA DÍl.A 8L.Z DPH 13 909 .122,78 Kč

DPI l 2 920 999,78 Kč

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 16 830 522,56 Kč

Stránku 12/30

Objednateli, který pro vede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla 
a kalkulaci cen v odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k tělo Smlouvě 

jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku 

jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na 
výzvu Objednatele povinen odstranit.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku 

a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být 
nižší než 15 % původní cen v Díla (viz ustanovení § 222 od st. 4 ZZVZ) a zároveň nižší 

než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku (;wzn. kr ibii uzímrcm činí

tento limit 149.224.000.- Kč).

Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet 
hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené 

v předchozím odstavci.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci cen v odkladné 
změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, ureí cenu 

Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.

Celková cena za zhotoveni Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. teto Smlouvy je stanovena 
v souladu s oznámením zadavatele o vyberu dodavatele veřejné zakázky ze dne 

10. 10. 2019 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výší:
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6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

/./.

Stránku 13/30

Cena ctíki cena obsahuje veškeré dá klad v spojené s provedením předmětu Smlouvy. 

Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů/ a to až do doby spínání Smlouvy.

Zbývajících 10 % základní Cen v Díla bude tvořit smluvili pozastávku - zádržné (dále 

jen jako „Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez 

vad a nedodělků.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající 

se předáni a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel |e povinen stavební práce, dodávky a službv fakturovat samostatně dle 

objektu budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a 

to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců 

- provozovatelů), pokud není pouze jediný správce.

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dam, neboť při jaté 

stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu 

nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení $ 92c

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 

stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plněni. Zhotovitel je povinen 

uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavbv, Kontrolní číslo 

vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře Pokud faktura nebude obsahovat 

Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena 

Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní póza stávka". DPH 

z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně 

formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálnědovýše^O % 

základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci 

a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 

dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 

prací a dodávek v Členění dle specii i kace s uvedením jednotkově ceny, množství 

a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 

uskutečněného zdanitelného plnění.
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7.8.

7.9. adresu

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

originálu, v‘dne originálu7.10.

7.1l.

7.12.

evidenční číslo dunového dokladu

bankovní spojení Zhotovitele

datum v vstavení daňového dokladu

datum uskutečnění zdanitelného plnéní

rozsah a předmět fakturovaného plnění

číslo Smlouvy

Stránku 14/30

zákona č, 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon 

o dani z přidané hodnoty ale budu použil standart ní režim - daňové doklady budou 

obsahoval i výši dané z přidané hodnoty.

Veškeré faktury budou vystaveny

Objednatele:

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 

Termín úhrad v se rozumí dun odpisu platby z učtu Objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mil veškeré náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti 

požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

ú d a je Objed na tc le, s íd 1 o, IČO, D l C

údaje Zhotovitele, sídlo, ICO, DIČ

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního 

tnesta Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo 

lungmannova 35/29, 110 UO Praha I - Nové Město.

Veškeré přílohy k vystavovaným ta klu rám musejí byt v 

podpisu a razítek obou Smluvních stran.

odeslány na

Konečná faktura bude vyslavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 

„Protokolu o předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených 

Smluvních pozastávek. bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude 

dokončeno bez vad a nedodělku. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude 

Objednatelem uhrazena DPI í z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky 

budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělku", který 

bude podepsanv oběma Smluvními stranami.

ve dvojím vyhotovení a
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číslo <1 název stavby

fakturovánoii částku ve sležení základní cena, DI’H a cena celkem

7.13.

7.14.

ČÁST V.: LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ8.

Lhůta pro předání Staveniště: 7 kalendářních dnu ode dne doručení výzvy k plnění.8.1.

Lhůta pro zahájení realizace Díla: 15 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.8.2.

Lhůta pro dokončení Díla: 120 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace Díla.8.3.

8.4.

H.5.

Stránku 15 z 30

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

Objednateli bez vad a nedodělku.

O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Obiednatel povinni sepsat protokol, v jehož 
závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých 

důvodu.

razítko a podpis oprávněné osobv Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální 
a věcnou správnost faktu rv.

V případě, že faktura nebude vyslavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se začne počítat nová Ihuta splatnosti dnem doručení opraveně či 

oprávněně vystavené fa klu ry.

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSIO)

Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovil soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve 

formátu \ml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal 
p r< »jek t i»v< »u d < »k u m en t a c i, z j i sto v ac í proti »k< >1 v, převed ené r< »z p< »Č I v, k on I ro I n í 

rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi 

na CD, DVD nebo USB flash disku.

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
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ZMĚNY LIIÚT PLNĚNÍ9.

9.1.

a)

b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plněni.

9.2.

ČÁST VI.: PROVÁDĚNÍ DÍLA

POVINNOSTI OBJ1 DNATI-l 110.

10.1.

10.2.

10.3.

PO V1N N O ST l ZHOTOV [ T H 111.

11.1.

11.2.

11.3.

Strónk.i 16 z 30

Objednatel ju povinen řad ne a včas provedené Dilo převzíí a včas hradit Zhotoviteli 
jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v dus led ku plnění Smlouvy.

věcné vymezení důvodu nemožností plnění a

Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany 

Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo 
zavinění obou Smluvních stran, přičemž lakové prodloužení je podmíněno 

neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožností plnění Objednateli. 

Oznámeni musí obsahovat

Prodloužení Ihútv plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost 

plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemné oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu po tom, co nastane.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, 
rovnosti mužů a žen, princip nediskriminacc a dbát ochrany životního prostředí.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na Svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 

jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedeni Díla, zejména 

mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, 
či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní Se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, 

a poskytne Zhotoviteli informace polřebne pro řádné prováděni Díla.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě 

určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná 

prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečně okolnosti, které mají vliv na plnění 

Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nej později do pěti pracovních dnů ode dne, 

kdv tak múze učinit. K oznámeni přiloží odpovídající důkazy.



Si,ivhi*iUmělecká škoh Znqvmská; rte mul i čni pr/iiT

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

H.8.

H.9.

II.10. prostoru Staveniště a okolí,

11.11.

11.13. Zhotovitel souhlasí s tím. že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

Stránku 17/30

Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím 

řízení Veřejné zakázky plněni část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodu a za 
předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým 

Podzhotovitelem a současné až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Zholovilel pověřil realizací hlavních Činností při provádění Díla osob v, které jmenovitě 
určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná 

pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením 

pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle teto Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených 

lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného 
ČSN* l;N ISO. Veškeré materiále a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel lak, aby 

odpovídaly platným technickým normám.

Zhotovitel bude při sve činnosti minimalizovat negativní dopad v ze sve stavební 
činnosti na okolí.

Zhotovitel se bude při sve činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými 

podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 

Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánu.

11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do Ihúly 

stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat 

na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li 
s nimi dílo Objednavatelem převzato.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v 
neprodlené odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TD1) a autorský 

dozor projektanta (AD), případné výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní 

předpis.

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako 

,,1’odzhotovitel"), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Pod zhotovilelské schéma), 

přičemž za výsledek lechlo činnoslí, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, 
odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího 

souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, 

než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzholovitelské schéma). V případě 
pochybností o uděleni souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
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Z hotov Hul se zavanuje dodržovat platební povinnost vůči svým pod7hotovi(elum.11.15.

11.18.

11.19.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA12.

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

12.2.

Kontrolní dnv*

12.3.

12.4.

12.5.

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinní se zúčastňovat kontrolních dnú.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své pod z hotov i tele.

12.8.

Stránku 18/30

Zhotovitel se zavazuje, že až clo dokončeni a předáni Díla bez vad a nedodělků bude 

mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

Zhotovitel Se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem 

Objednatele.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však Ix týdne.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před 

jeho konáním.

Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 
(TDI.•"('!)$).

11.14. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele

11.17. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záboru veřejného 

prostranství a dopravních opatření spojených s realizaci díla (D1R + DIO).

Povinnosti Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle 

manuálu kodilikujícího standardy tvorby informačních panelu pro stavby, jejichž 
investorem je Objednatel.

11.16. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k léto dokumentaci se zavazuje akceptovat, 

lest lize se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, 

musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace 

a $ Autorským dozorem. Zhotovitel předloží loto projednání Objednateli 
prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.

Kontrolních dnú se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci 

technického dozoru a autorského dozoru).



Si,ivhi*ič Umělecká škoh Znqvmská; rle mul i čni pr/iiT

12.9.

Zásady kontroly

12.10. S m lu v n í $t r a ny $ ta n o v u j i ty to z ása cl v k on t ro I y p ro v á děni D i la:

a)

b) Kontroly dle Projektové dokumentace.

SPI-CH ICKP PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ14.

základě14.1.

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

Stránku 19 z 30

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisu osobami/ které tuto podmínku splňují.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou 
kvalifikací.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 

těch n o I og i c k ých postu p u.

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla 

(uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd )

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknuti třetích osob v době 

realizace Dila i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné 

vniknuli Iřetích osob na Staveniště a 5 tím související následky.

Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladu: odběr elektrické 
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby 

elektřiny, odběr vody pak přes vlastni instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno 

a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončeni 
prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu práci, kontrola 

Časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanoveni případných 

nápravných opatřeni a úkolů.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, 

s maximálním omezením siření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla budu předáno na 
předávacího protokolu.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady v vdanými v průběhu stavebního řízení a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.11.

STAVEBNÍ DENÍK15.

15.1.

Stránku 20/30

O předáni o převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán 
předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnu od provedení Díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré 

nákladv a škody, které mu tím vznikly.

Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 

jménem.

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební 
deník").

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni Díla hradí 

Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odborné místo a měření odběru médií. 

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše 

uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobů úhrady za 
jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a (o v souladu 
spožadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 

ekologický)ni a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon lunkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případné činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, 

za bezpečný přistup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, 

hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za 
bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu Se Svými potřebami, Projektovou 

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními 

předpise.



Sizivhnč Umělecká škoh Znqvmská; rle mul i čni pr/iiT

15.2.

15.3.

15.4.

a)

b)

<)

ti)

e)

0 seznam nebo o<1 volá v kv na doku ment v a doklad v ke stavbu;

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;8)
zřízení, provozovaní a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.h)

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Stránku 21/30

průběhu

osobám

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamu do 
Stavebního deníku;

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v

o dokumentaci staveb").

č. 16 vyhlášky 

platném znění (dále jen jako „vyhláška

Zápisv do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel 
je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsal v ten den, kdy nastaly 

nebo nej později následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení $ 157 stavebního 

zákona a přílohou Č. 16 vyhlášky o dokumentaci slaveb. obsahoval také následující 
iklaje:

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště' Stavební deník v souladu 

$ ustanovením £157 zákona č. 183/2006 Sb„ stavebního zákona, v platném znění (dále 

jen jako ..stavební zákon"), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci slaveb.

Zhotovitel je povinen zajistil přístupnost stavebního deníku kdykoliv v 

pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. 

Originál zápisu je Zhotovitel povinen předal Objednateli po provedení Díla. První 

kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie 
zůstává Zhotoviteli.

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob 

o p rá v n ěn ý ch za Objcd n a tc I c p ro v á d é t z á p i s y d o sta v eb n í h o d e n í k u s u v ed e n i m 

jejich kont a klů a podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením 

jejich kontaktů a podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

le-li na Díle vykonávána lunkce technického dozoru stavebníka jako občasná, 

iu Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně míormovat o skutečnostech, které
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PŘEDÁNÍ z\ PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA16.

16.1.

16.2.

16.3.

*) označení Díla;

b) označení Objednatele a Zhotovitele Oíla;

<) Číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;

o zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;

soupis případnýche)

0 datum a místo sepsání zápisu;

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

h)

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

i) termín vyklizení Staveniště.

16.4.

16.5.

16.6.

Stránku 22/30

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkcí technického 

dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 

písemně výzvy Zhotovitele.

wžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby 

se osoba vykonávající lunkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu 

podle předchozího odstavce.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 

norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol 

sepíše Objednatel a bude obsahoval;

seznam převzaté dokumentace;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejimá a 

vad a nedodělků;

Objednatel převezme po dokončení Dílo v rozsahu projektové dokumentace a 

Souhlasu rozhodnutí $ odstraněním stavby.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 

nutné.
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ČÁST VIL: ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE Z\ PODZHOTOVITELE17.

17.1.

17.2.

ZÁRUČNÍ z\ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY18.

Záruka na Dílo

ib.t.

18.2.

Vzhledem k charakteru Díla, tj demolic? stavby, není na Dílo poradována záruka.18.3.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU19.

19.1.

19 2.

19.3.

19.4.

19.5.

Stránku 23/30

Zhotovitel nese odpovědnost púvodee odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických čí jiných škodlivých látek na Stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 

Díla, bez ohledu na zavinění.

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 

operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 

pořádku atd.

Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 

taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena 
laktura dle platebních podmínek obdobný.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

Dílo má vadv, jeslliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovilele / 

poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by 

Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v lakovém případě povinen v podzholovitelské 
smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly 

plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Pod z hotov i tele v dalších úrovní 
podzholovitelského řetězce.

Zhotovitel odpovídá za Vadv díla, které má Dílo do dobv předání. Dílo musí být 

předáno a převzato bez vad a nedodělků.

Prostřednictvím poddodavatele není zhotovitel oprávněn plnit lunkci člena 
realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí.
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ČÁST Vili.! ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE20.

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Stavcbne-inontážní pojištění Díla

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Pojištění křížové odpovědností

20.9.

Stránku 24/30

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebiiě-montážní 

pojištěni se 7avažuje Zhotovitel předat Objednateli ncjpo7ději ke dni u7avřeni léto 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradil originálem nebo úředně ověřenou 

kopí) pojistky vydané pojistitelem.

S ta vebně-mon tážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 

7 a majetkovou a nemajetkovou ú]mu vyniklou pnému (Ob]ed na telí či (ret í osobě) 
v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.

platnosti ode dne 

o převzetí díla bez

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištěni obecně odpovědnosti v 
účinnosti léto Smlouvy do alespoň 14 dnu po podpisu Protokolu > 

vad a nedodělku.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistně smlouvy zahrnující Pojištění obecné 

odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nej později ke dni uzavření 

této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně 
ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí 

odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební čí

Pojištění obecné od po věd nosí i musí zahrnovat pojištění od po věd nosí i Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli éi třetí osobě) 

z vý konu podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat S ta vebně-mon tážní pojištění v platnosti ode dne 

zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělku.

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění 

stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
ve výši 5.000.000 Kč (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění").

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu 

podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 

alespoň 5.000.000 Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti").
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20.1U.

FINANČNÍ ZÁRUKA ZA 1’ROVÁDFNl DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY21.

Finanční záruka za rádné a včasné provádění Díla

21.1. Bankovní záruka na provedení díla nebudu požadována

SMLUVNÍ SANKCI22.

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

22.1.

22.2.

22.3.

Smluvní pokuty

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Stránku 25 z 30

Objednateljeoprávněn účtovatZhotoviteli smluvní pokutu ve v vši 1.000.- Kč za každý 

i započatý den prodleni $ vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen 

smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu vu v vši 1.000,- Kč 7a každý 

i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční v ad v nebránící užívání Díla 

a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel jc oprávněn účtovatZhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

i započatý dun prodlení $ nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen 

smluvní pokutu uhradit.

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatněni 

na vůli oprávněné Smluvní sírany.

Objednatel ju oprávněn účtoval Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 7 Ceny díla 

za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena 

a Zhotovitelem uhra7ena taktura ve Ihútě stanovené v teto Smlouvu.

Uplatněním smluvní pokulv nebo úroku 

z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z

7 prodlení nejsou dolčena práva 

odpovědnosti za Vadu díla.

Podmínka pojištění krizové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné 

podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění 

pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není 

obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

montážní práce na pojištěném Díle na základě písemně smlouvy uzavřené se 

Zhotovitelem - I'od 7 hotov i tel).
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22.8.

22.9.

ČÁST IX.: OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

OSTATNÍ USTANOVENÍ23.

Závazek k řešení sporu ze Smlouvy a Salva tors ká klauzule

23.1.

23,2.

23.3.

23.4.

nejvvšší

Změny Smlouvy

23.5.

23.6.
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Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výší do 5.000,- Kč 

za každé |udnollivé porušení povinnosti stanovené toul o Smlouvou a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztáhli je-li se na lakové porušení jiná sankce 

podle tohoto článku.

Úrok i prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 

předpis v ke dni počátku prodleni Objednatele s úhradou faktury za každý i započaly 
den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na lom, že v rozsahu, ve kierem to připouští právní 
předpisy, je místné příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

Smlouvv.

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva 

a povm nosů plynoucí z této Smlouvy třeli osobě.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z léto Smlouvy zásadné 

smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporu tykajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě 
příslušného soudu v České republice.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 

náležitost, je nebo Se stane neplatným nebo ne vymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelným od ostatních ustanovení léto Smlouvy a laková neplatnost nebo 

nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymáháte! nost 

jakýchkoliv ostatních závazku z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této 

Smlouvy nahradil formou dodatku k teto Smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným 

závazkem, jehož předmět bude v nejwšší možné míře odpovídat předmětu 

p u vod n í h o od d ěl i le I n ého zá v az k u.

TutoSmlouvii mohou Smluvní síran v změnil pouze íormou písemných dodatku, které 

budou vzestupné číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek léto Smlouvy
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23.7.

a)

b)

<) vedla k vwnamnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

Smluvní sírany mohou ukončil smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.23.8.

Smluvní vzlah lze také ukončil23.9.

a)

b)

23.12.

Stránku 27/30

a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva 

výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

písemnou výpovědí Zhotovitele s l měsíční výpovědní dobou, a to v případě, 
že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy 

nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plněni nebo 
uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; 

nebo

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně,

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 

Smluvili straně.

23.11. Tě) ní to ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku 
stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnil. Podstatnou změnou závazku 
ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 

v ustanovení $ 223 ZZVZ.

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtovaní nákladů, 
které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

písemnou výpovědí Objednatele s Iměsíční výpovědní dobou, a to i bez 
uvedení důvodu,

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na 

způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž 

zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada 

škody).

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové Stavební práce, 
dodávky a služby, ktere vedou k řádnému dočasnému přerušeni provádění Díla 

(tzv. zakonzervování stavby).
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Ostatní ustanovení

23.15.

ZÁVHU ČNÁ USTANOVÍ NÍ24.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

24.1.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole
04

24.3.
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Smluvní strany ve smy slu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve 7není pozdějších předpisu, berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí 

$ poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.

23.14. Smluvní strany shodné prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podlesích pravé a svobodné vůle určitě, 
vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodiv o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní sírany berou na vědomi, že lato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujed mívající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 

že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisu. Ochrana osobních údajů 

v této Smlouvě obsažených $e řídí límlo nařízením.

Smluvní strany výslovné souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (Cl;S) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího 

podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečností 

uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504

Práva Smluvních stran vyplývající z léto Smlouvy či jejího porušení se promlčují 

ve lhůté 10 let ode dne, kdy právo mohlo bvt uplatněno poprvé.

23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dní uzavření 

Smlouvy věděly nebo vědět mu sel v. a kieré jsou relevantní vy vzlahu k uzavření 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytl v ve Smlouvě, nebude mít 

žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana 

informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 
úmyslné uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu 
smlouvy.
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Platnost účinnost a uveřejnění Smlouvy

24.4.

24.5.

24.6.

Doložka schválení Smlouvy

24.7.

Pří lob v Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:24.8.

příloha č. I Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s v v kazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Podzholovitelske schéma

příloha č. 3 Smlouvy: Pian kontrol a zkoušek

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele
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zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením $ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, ze uzavření Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prah v usnesením ě. 2132 dne 7. 10. 2019.

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona c. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících 

důvěru”), do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, ncjsou-li součástí 

jediného elekt r<»nickéh<» d<»ku mentu (I j všech sam<»staI ných $ouborů I v<»řicich 
v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

\a důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určil v, 
že tímto způsobem uzavřely Smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), věznění pozdějších předpisů, 

přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru 

smluv těž Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez 

zbytečného odkladu uvědomit.



Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce

V Praze V Praze

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ing. Karel Prajer Ing. Ivan Nemoc

ředitel odboru investičního statutární ředitel

Magistrátu hlavního města Prahy VISTORIA CZ a.s.

Podej >sáno elekl roi i ick 1/

Podepsáno elektronicky
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společnosti

.VISTORIA - TREPART - ZNOJEMSKÁ"

Ing. Karel“1““”?“'
Pr^í^r Datum: 2019.11.15
riajCI 10:11:29+01’00'

na základě společenské smlouvy

Ing. Ivan*?*-
Němec ^X'4
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příloho č. I Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupi? s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



13. 3 2019

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH 13 909 522,78

Cena s DPH CZK 16 830 522,56v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Razítko

Objednavatel

Datum a podpA itko Datum a podpis Razítko
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DPH základní 
snížená

Kód 
Stavba:

VISTQRIA CZa *
Ra.nlučr; 767C5 11000 Orana 1

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

IC 
DIČ.
IC. 
DIČ

IČ
DIČ

25110977 
CZ25110977

KSO. 
Místo

Zaktad daně
13 909 522,78

0,00

CC-CZ 
Datum

IC
DIČ

Výše daně
2 920 999,78

0,00

REKAPITULACE STAVBY
43769
Demolice Umělecká škola Znojemská opr.1

Datum a podpis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
KM: 43760

Demolice Umělecká škola Znojemská opr.1Stavba:

Místo: Datum: 13 B. 2010

Kos Cena tez DPh CZ<| !>na« C^r (CZK)

Náklady z rozpočtů 13 909 522,78 16 830 522,56

11 115 97350 13 450 328.42demolice

ostatní Přípravné prače 509 759.80 616 809,30

sítě Odstraněni Inženýrských síti na pozemku 1 209 489.08 1 463 481 79

Vedlejší rozpočtové naklady 1 074 300 CO 1 299 903. COVRN

sv»-» tz.:

Zadavatel
Zhotovitel:

Odstraněni budov a zpevněných ploch na pozemku 
0 310*91,310*92,310*93,310*113

Projektant 
Zpracovatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

13 8 2019

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka.

11 115 973,90Cena Dez DPH

Cena s DPH CZK 13 450 328,42v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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dph základní 
snížena

Stavba
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1

Objekt.
demolice * Odstraněni budov a zpevněných ploch na pozemku 
č.310/91,310/92,310/93,310/113

CC-CZ: 
Datum

IČ
DIČ:

IČ.
DIČ:

KSO 
Místo

Základ dané
11115 973.90

0.00

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše dané
2 334 354.52

0,00

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

KOd dílu • Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 115 973,90

1 - Zemní práce 540 595.27

767 - Konstrukce zámečnické 45 860.80

787 - Dokončovací práce - zasklívání 9 132,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 262 393,95

997 • Přesun suté 4 257 991.26
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Zadavatel.
Zhotovitel.

Projektant: 
Zpracovatel.

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1

Objekt.
demolice - Odstranění budov a zpevněných ploch na pozemku



SOUPIS PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu celkem 11 115 973,90

540 595.27D

1 65.030 301 CO 19 565 00

S5.000

2 65,030 532.CO 34 583.00

3 M2 178 .CO 11 570.00

4 M2 469.030 34.90 1636810

469,003

5 469,030 99,20 46 524.80

469.OCO

6 469.030 41.20 19 322 80

469.QC0

165,030 60,20 9 933.00

8 53.030 206.00 10 918 00

9 589210 262 CO 154 373.02

w 539.210

10 K 162701109 M3 5 892,100 20,20 119 023.42

11 M3 61.80 36 413.18

12 563,210 95.CO 53 504.95
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Zadavatel.

Zhotovitel.

A12
612
C12
D12

26.0CO
13.OCO 
4.003

53.OCO 
112.000 
166.0CÚ

12.530 
3O.5CO
9.440

37.7CO
90.170
17.740 

132.0CO
3.0CO

23.9CO 
176.640 
22.403
9.440
Ú.6C0 

20.003 
52.440

66QCO
65,030
66QCO

36.003
13.003
4.003

53,003

25.640
5.120
6.703

40.403

Projektant: 

Zpracovatel.

AS
B5
08
D8________

K 1162701105

AS

E12
F12
G12
H12
112 
Ji 2
K12
L12
M12
N12
012
012 
012
R12
$12

589210
589,210

K
■/v

A7
67
07
D7
67
F7

K |l13i0?33i

167101102
A11_______

K |l74101101

z.' 
vv 
■/v 
z.' 
vv
•A'

■A

V".' 
vv 
A' 
V".'

V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A'

Zemní práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 2C0 mm 
tučně
"živice nad ochranným pásmem vodovodu*65_____________
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 103 mm 
tučné
"živice nad ochranným pásmem vodovodu’65
Odstraněni podkladu živičného tl 103 mm ručně
"živice nad ochranným pásmem vodovodu’65 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 2C0 mm 
strojně pi přes 200 m2
"ži7ice"469__________________________________________
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 103 mm 
strojně pl přes 200 m2
"živíce" 469
Odstraněni podkladu živičného tl 103 mm strojně pl 
pres 203 m2
"ži7ice"469__________________________________________
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 2CO mm 
strojně pl do 53 m2
"‘chodníčky’
"objekt SOOV36
'objekt S002’13
"spoj.krče kSO03"4
"MezísouČet: ‘A7-B7-C7
'terno/'112
"Celkem: "A7*B7*C7*E7
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 153 mm 
strojně pi do 53 m2
"‘chodníčky’
'Objekt SOOT36
"objekt SOD2M3
"apoj.krček SO03"4
'Celkem: 'A8*B8*C8_________________________________
Vodorovné přemístěni do 100CO m výkopku/sypaniny z 
horniny tř 1 až 4
"pro žasypySSBSI
Pňplatek k vodorovnému přemístěni výkopkďsypaniny 
z horniny tř. 1 až4ZKD1QCOm přes 10X0 m________
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
"pro zasypy"589.21___________________________________
Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypanlnou 
se zhutněním
"‘objekt SC03"
"základové pasy "25.64
'spojovací krče“ zokiao/'5.i2
"kolektor ÚT ’6 7
"MezísouČet: ’A12*012*C12
-objekt $002'
"patky vc podklad ni ho betonu"12 53
"Šachta monolít'X.5
'spojovací krcc“ zakiao/'9.44
"kolektor ÚT'37 7
"MezísouČet: ’E12*F12*G12-H12
'objekt SO01 patky .c pcdkiadnino betonu"l7.74
"monolit.kolektor—smžene patro’132
"základ pro výtah’3
'kolektor jT'23 9
"Mezisouóet: ’J 12»K12’L12*M12
"venkovní terasy se schod/'112’0.2
"venkovn í vstupy .uchody’47.2’0.2
"základy ocel koe šnury na ptádlo"0.6
"základy zídky terasy"20
'MazittvtóCt: ’0i 2-P12*C12*A12

M3 |

M2 |

M2 |

M2 |

M2 |

M2 |

M3 |

1
K |l13i0?122

A1________
K |l13107130

/■ A2
K |l13107142

/■ A3
K |l13i0?222

A4________
K |l13107230

A5
K |l13i0?242

A6________
K |l13107322

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1

Objekt.
demolice - Odstranění budov a zpevněných ploch na pozemku

M2 |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

T12 203.5COA'

563,2 lOA' U12

13 M3 26.COO 327 CO 0 502.00

w A13 26.003

42 M2 347.CO
A'

43 K 2.COO 500.CO 1 C03.007679C6101R KUS

44 K 7679C6102R KUS 2.COO 500.CO 1 C03.00

9 132.62D

45 12G.40D 7D.8O 8 949 1 2

46 M2 3670 183.50

6 262 393 95D

14 M3 512 037 683.CO 349 721 27

512.037A'

15 996.CO 4 910 397.40M3

16 K 981511101R M2 981,076 455.CO 446 339.58

981,076A'

17 40.S9D 3 240 .CO 132 807.60

18 98.75D 2 450 .CO 241 937.50

19 126.380 1 370.CO 173 140.60

4 257 991.26D

20 75.40 266 284.53T

A20 2 68076$
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A16
K |981511116

K 1174101102

i 9
K |sB1D11415 

A14
K I981D11714

A15
615
C15

O18
E18
F15
G18
his_______

K |981513116

Aia
618
C18

A19
B19
C15

1 354.003
3584.160
4938,150

12G.40D
126.403

13.803
13.503
14.0CO
22,403
21.240
57.640
0.603

20.003
126,380

12.533
9.920

22,450

15,840
18.500
34.340

767
1767112812

A42

019
E19
F19
G19
H19
119
J19
K19
U9

25.640
8.603
3,750

40.993

17.740
56.560
3.003

76,303
98,750

45 860,80
43 863 80

"po zpevněných plochach'469’O.4*53'O.3
"Celkem:
"A12*B12*C12-E12-F12-G12-H12-J12-K12*L12*M12*01 
2-Pi2<i2*Ri2*T12
Zásyp v uzavřených prostorech sypanlrvou se 
zhutněním
"po zpevněných plochách nad ochran, paumem vodovodu 
tučné "65’0.4

W
A'
A

A 
w
A'
A 
w

w
A' 
A 
w 
A' 
A 
w 
A' 
A 
w 
A' 
A 
w 
A'

D
K

Konstrukce zámečnické
Demontáž stěn pro zasklení svařovaných
'spojovací krcky'<l 03*5.5)’8
Odstraněni ocel.kce z trubek na šnury na prádlo do 
šrotu___________________________________________
Odstraněni ocel.kce z trubek a lackluzastřešni 
přístřešku odřezáním do šrotu

Dokončovací práce • zasklívání
Vysklivání stěn krčku a střešních konstrukci 
netmelenych
"spojovací ktčeky"(10.3*5.5)*5________________________
Demontáž zastřešení přístřešku PVC krytinou vlnitou

Přesun suté
Vodorovné doprava sutí $ naložením a složením na 
skládku do 1 km________________________________
"'odpady kategorie O" 
540.4*114 7.088*691.0*2.28
'•odpady katcgonc N’

126.4CO
5.000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Demolice budov zděných ng MC nebo z betonu pódii 
konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním 
'Objekt SO03’9 39’15.58'3.5
Demolice budov ze železobetonu pódii konstrukci do 
25 % postupným rozebíráním_______________________
"objet SO02'1354
"objekt SOCH "3584.15
'Celkem: ’A15*615__________________________________
Ruční demontáž asfaltové střešní krytiny s azbestem, 
vč stabilizace nebezpečného odpadu. Baleni odpadu. 
Transport k místu naloženi odpadu do přepravního 
pros
(26.2'13*9.36’15.6*13.4’36.9)_________________________
Demolice konstrukci objektu z betonu prostého 
postupným rozebíráním
"‘objekt SC03"
"zbkladově pasy "25.64
'spojovací krcek zakiady*pociiaha’5 12*3 48
"kolektor ÚT'3 75
"Celkem: "A17*B17*C17
Demolice konstrukci objektu z betonu železového 
lěžkou mechanizaci________________________________
'•objekt $002'
"patky vc podklad ni ho betonu"12 53
"Šachta monolit'9.92 
'Mozisouset: ’A18*Bi8
"‘objekt SCCH"
" patky vč. podkladního betonu’17.74
'monollt.koicktor'5S.$6
"zaklad pro vytah'3 
"MezísouČet: 'D18*E18*F18
'Čolkem: 'A18*618*D18*818*F18_____________________
Demolice konstrukci objektu z betonu prostého těžkou 
mechanizaci
"‘objekt SCC2"
'spojovací krcc“ zakiady*pociiaha’9 44*6 4
"kolektor ÚT'18 5
"MezísouČet: 'A19-019
'•objekt $031' 
"kolektor ÚT'13fi
"MezijouČet: ’D19
'venkovní zídky u tcras"50’0 35’0 8
"venkovní terasy se schodý'112'0.2
"venkovn í vstupy .uchody’47.2’0.45 
'Mozisouset: ’F19*G19*H19
"základy ocel koe šnury na ptádlo"0.6
"zbklady zídky terasy"20
'Celkem: 'A19*619*019*F 19*G 1 9*h 19*J19-K19

M3 |

I 3 531.625

M2 |

M3 I

M3 |

997
K ls®7DC6512

•A'

787
K |7873CO834R 

■A A45________
K |7873CO835R

A17
617
C17
D17

K 1981513114

A' 
VV 
A'
A.' 
VV
A' 
A 
VV 
A' 
A

I 4 938.150



PČ Tyo Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK) Cena celkem (CZK)

21 7 5.SO 509 446 22

A21 50 934592

22 1.000 36000.00 35COO.OO

23 7 6.536 620 CO 4 052 32

6,536A'

24 K 997013521R 7 35.319 2350.00 100 659.15

36,319

25 7 985735 350.00 345 024.75

C25 54.646

D25 117.483

26 K 997013302 7 1 147.058 350 CO 401 433 80

27 7 2.280 935 CO 2131 80

2.2S0A'

28 K 997013815R 7 12.520 2 520.00 31 550.40

29 7 114,332 1 550.CO 177 214.60

A29 53.546

30 K 997013825R 7 724.CO5 1 550 CO 1 122 207 75

H30 83.583
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< |997O13211 

A23

620
C20

< |9970C6519

625 
F25 
G25
"25

A26
B26

F26
G26
"28

B29
C29
029

A30
B30
C30
030
E30
F33
G30

Uloženi azbestu a kontaminovaných materiálu na m Isto 
zneškodněni, přistavení kontejneru, nakládka, odvoz

41 691.993
92 626,585

850.857
3 531,625

366.214
368.214

299,860
472.186
145.385
985.785

237.988
237.988

19.6C0 
136,250 
4&3.003

35,203
25.586

114.332

B21 
021

K ls®701CCO1R

A24_______
K |997O13K)1

A25
625

I26 
J26
K26

K |997O13K)4

A27

026
D26
E26

| 92 626.585

53.2C0 
292,140

33.603 
loe.ocn
55,503
33.120

575,560

1.5C0
5.520
5.503

12,520

76.753
909.1 CO

1 147,088

15,250
40.783

158.5(0

A'

A

VV
A'

A

VV
A'

VV
A'

VV
A'

VV
A'

A'

VV
A'

VV
A'

VV
A'

VV
A'

A

VV
A'

A'

VV
A'

VV
A'

VV

"‘asfalt, lepenka tl.30mm"
(26.2'13*9 36‘15.6*13.4‘36 9i‘O Q3‘1200'10(0___________
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebnilno odpadu betonového kód odpadu 170 101 
"hmotnost demolice konstrukci"366.214
'Mezisovtójt: ‘A25
"‘objekt SCC3"
"beton ,mazanína*podkladní beton"24.93’2.2
'•objekt $002'
"beton.maziníný'53.4‘2.2
"‘objekt SO 01"
'Wton.mezaniny-pcdkiacini oeton’i36 3'2.2
"Mezisouóet: *C25’D25’E25
"betony zpev.plochy"145.385
'Celkem: 'A25*C25*O25*E25*G25
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebnilno odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101
'demolice kc« '237.983
"Mezisouóet: ‘A26
"‘SCCH"
'prany'7.84‘2.5
'Schodiště,sloupy pnjvlak/'54 5*2.5
"utropý'154’2.5
'•SO 02"
"ptahý'6.1‘2 5
"uloupy,ptuvlaky’16.3’2.5
'CtrOD/'63.4‘2.5
"•SO 03"
"»tropy,pruvloky,věnce"31.5‘2.5
'Mezl^vtóct: ‘C26*O26*e26*F26*G26*H26*l26 
"Celkem: "A26’C26’D26*E26’F26*G26*H26*I26 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebnilno odpadu ze skla kód odpadu 170 202 
"vyukleně kce kr€ku"2.28______________________________
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací s obsahem nebezpečných 
látek kód odpadu 170603 
"dehtový papi r* 1.5
'asfaltoví nydroizolace tl.35mm'5 52
"tepelná izolece"5.5
"Celkem: "A28*B28*C28______________________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu s oleji nebo 
ropnými látkami na skládce (skládkovné) 
"‘betonové mszanins tl 40 mm na strese*
(36.4'13*15.2 *8.9)‘0.04'2 2W''1030
''betonová mazsmna tl 50 mm na strese’
(25.6* 12.5)‘0.05‘2 203''1030
"beton pod litou izolaci*11.63'2.2
'Celkem: 'A29*629<29
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebnilno odpadu s obsahem nebezpečných látek 
kód odpadu 170 106
'objektSOCH obvod.zolvo .yztuz plynosiliksr'76'0.7 
"objekt SO01 příčkysmisene’ 162 3*1.8
"objekt SO02 obvodzdivo vyztuž.plynouihkat'45'0.7
"objekt SO02 příčky smiJene’60'1.8
'objekt SO03 ot»d.zdi.o*81ky sk.arobcton’37‘1 5 
"objekt SO03 příčky smiJene’18.4‘1.5
'MezittvtóCt: ‘AXh*B30*CXh*DM*eM*F3O
"* Dlyno&ilikatove rva tn Ce střecha"
(36.4*13’25.6‘12.5’15.2‘8.9)*0.15*ÉDO'1003

12.52-114.332*724.035 
"Celkem: "A2O’B2O
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku 
ZKO 1 km přes 1 km 
"•odpady kategorie O" 
(840.4*1147 088*691.0*2.28i*i 9 
"‘odpady kategohe N* 
(12.52* 114.332* 724.0C6) '49
'Celkem: 'A2i*62i
Vyklizeni stávaiIclhc obiektu s vytříděním a nakládáním SOUBl 
do kontejneru k ekologické likvidací OR |

•/“.'.?e'.: »vi'j.iííi"r'O oíwoj roa«>A' 6'J noťvi
Vnitrcstaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 
"ptiďtežky A23 konstrukce krčku‘6.536

A28
B28
C28
028

K |c®7013B22

vv
A'

vv
A'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

64.882A' 130

31 T 691.090 1 140 CO 707 842.60

32 K 997013851R KUS 10.000 15000.CO 150C03.00

33 K 997221141 T 18.850 130.CO 2 450 50

18.850A'

34 29.900 170 CO 5 322.20T

A34 "njcně odstraněna ^evnená plocha betony A34živKe'29.9 29.9CÚA

35 K T 43.30 8 777 34
A'

36 5.50 21 183.20T

T 48,80 12 827.81

35 T 5.SO 27 469 39

4 9W436A'

39 48.750 160.CO 0 190.00T

A39 48.750A

40 K 117.480 1 74Q.C0 204 415.20997221845 T

41 K 997221855 T 202.710 170 CO 34 4G0.70

vv A41 202.710
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A33
K 1997221151

J33
K30

K |9970i383i

A3i
B31
C31
031
E31
F31
G31
H31
131
J31

202.710
202.710

145.445
724.005

2 958.462 
•472.186 
-909.103
-12,520
-36.319 

-724.005 
•114.332
691.0CO 

o.oso
691,093

A'
A

VV 
A' 
A 
VV 
A' 
A 
VV 
A' 
A 
VV 
A'

|997221551

A35
K 1997221559

A36
|997221561

A37
K |^7221569

A38
K 1997221611

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 
'kamen i.e"202 7l
Při plátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálu_________________________________
"kameni vo"2O2.71*19
Vodorovná doprava suti z kusových matenálu do 1 km 
"betony A37 živice zpev.plochy’262.8e8
Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálu
'betony A 38 Živice zpev.plochy’262.865'19
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu__________________________________________
"njcné odstraněna ^evnená plocha pro odvoz na
sNad ku’18.85*29.9
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového Dez dehtu kOd odpadu 170 302__________
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné] zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504
"kamen ivo"2O2.71

'Ckvaro"(36.4’i 3’0.<385*25.6’12.5’0.07*15 2'8.9’0 O7)*9OCX' I 
OCú
"MezisouČet: ’H3O*I3O
'Celkem: 'A30*630*C30*030*630*F30*H30*I30
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné] 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 
"‘PVC.dveře .okna a pod’
'ccik.nmotnost demolice bude v'2958 462
•‘beton’472 186
-’ZB kce’9CB.1
-’iaolace’1252
-'ozbesť'35 319
••zdivo"724.C05
-‘beton, N"114.332
'Mozlsouiet: ’A31*B31*C31*D3i *E3i -F31 *G3i
'"zastřešeni přistresk/'O.CrD
"Celkem: "A31*B31 *€31*D31*E31*F31 *G31*I31_________
Ekologická likvidace včetné odvozu a poplatku odpadu 
z vyklizeného obiektu- velkoobjemový kontejner do 20 
m3
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu 
stavebním koledkem do 50 m
'tuCnd odstranění zpevněno pk>cna"l8.85
Vodorovná doprava suti z kusových matenálu 
stavebním kolečkem do 53 m

3 551.493
262,865
262.565

I 3 051.490

| 4 994.435

W
37 K



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ostatní • Přípravné práce

13 8 2019

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka.

509 759,80Cena bez DPH

Cena s DPH CZK 616 809,36v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.

DPh základní 
snížena

CC-CZ: 
Datum

IČ
DIČ:

IČ.
DIČ:

KSO 
Místo

Základ dané
509 759.80

0.00

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše dané
107 049.56

0,00

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

KOd dílu • Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací 509 759,80

1 - Zemní práce 85 506.50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 950,10

5 - Komunikace pozemní 281 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 229,37

997 • Přesun suté 72 565 68

998 • Přesun hmot 37 968 15
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Zadavatel.
Zhotovitel.

Projektant: 
Zpracovatel.

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.
ostatní - Přípravné práce



SOUPIS PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu celkem 509 759,80

85 506 50D

1 69.030 45.30 3 125 70

2 7.COO 277 CO 1 939.00

3 KUS 364.CO 2 548 00

4 K 113107131 M2 15.030 585.CO 8 775.03

15.0CO

5 225.COO 34.90 7 852.50

vv 225.0CO

6 25.000 340.CO 8 603.03

M2 56.90 12 802 50

8 M2 18.10 4 344 00

9 7.COO 166.00 1 162.00
vv 7.000

10 7.030 894.CO 6 258.00

11 KUS 349.00 2 443 00

12 K 1623015O5R M2 69.000 10-00 693.00

13 K 162301932 KUS 21.030 28.00 588 00

21.000

14 21.030 62.40 1 310.40

21.0CO

15 21.030 35.40 743 40

16 KUS 191 CO 1 337.00

17 K 184813211 M 85.030 177.00 15 045 00

85.0CO

18 4.000 500.CO 2003.00

19 1.030 571 CO 571 00

tocn
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Zadavatel.

Zhotovitel.

A17
K Il84818231

A18
618
C18
D18

K |l84818232

A19

69.0CO
69.0CÚ

1.000
1.0CW
1.0CO
1.000
1.0CW
1.0CO
1.000
7.0CW

7.030

2.0CO
1.0CW
1.0CW
4.0CÚ

Projektant: 

Zpracovatel.

> 1
k |ni20i10i

A1
B1________

K |1121O11O2

A2
62
C2
D2
62
F2
G2
h2

112201202

■/v
z.'

vv 
■/v 
z.' 
vv
■A'

vv 
A

K

vv 
a 
a 
vv

7.0CQ
7.030
7.0CÚ

A13
K 1162301912

A14
K 1162301922

A15
174201202

25,003 
225.030 
225,002 

240.030 
240.000

21,003
7.COO

A

K

KUS |

Zemní práce
Odsťaněni křovin a stromu průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkově plochy do 1003 m2 
"ozn.H'69
'Celkem: ’A1________________________________________
Odstraněni stromu listnatých průměrů kmene do 5CO 
mm
"K512*1
'KS19’1
"K 320*1
"K521’1
'KS32’1
"KS31’1
"K529’1
'Celkem: 'A2*B2<2*D2*62*F2*G2
Odřezaní pařezu D do 500 mm
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 153 mm 
ručně_____________________________________________
'provizorní viczd pres chodník vC né tahových klinu"? 5'6 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 2CO mm 
strcině pi přes 200 m2 
"provizorní komunikace’225
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 303 mm 
strojně pl do 53 m2_________________________________
'Ootatono.eni sllrncmch p>nolu"25______________________
Rozebráni zpevněných ploch ze silničních diku 
'provizorní komunlkacc‘225___________________________
Odstraněni geotextilii v komunikacích
'provizorní komunlkace‘240____________________________
Vodorovné přemístěni větvi stromu listnatých do 5 km 
D kmene do 5C0 mm
"kacené stromy’7
Vodorovné přemisténi kmenu stromu listnatých do 5 
km D kmene do 503 mm____________________________
'kacená strom/7____________________________________
Vodorovné přemisténi pařezu do 5 km D do 5CO mm 
'kaceno strom/7____________________________________
Odvoz a likvidace odstraněných křovin do průměru 
kmene 103 mm
Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromu 
listnatých D kmene do 500 mm ZKO 5 km 
"odvoz do 20 km"~*3_________________________________
Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenu stromu 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
"odvoz do 20 km'7’3
Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezu 0 500 mm 
ZKO 5 km
"odvoz do 20 km"~*3_________________________________
Zasyp jam po pařezech D pařezu do 603 mm
Ochranně oploceni kořenově zóny stromu v rovině 
nebo na svahu do 1:5, vyžky do 1500 mm 
'Stromy Ole FO'&5
Ochrana kmene pruméru do 303 mm bedněnim výšky 
do 2 m____________________________________________
"strom C.3A1S4"2
"strom č.22’1
'Strom c.24’1
"Celkem: "A18»B18*C18
Ochrana kmene průměrů přes 300 do 500 mm 
bedněnim výsky do 2 m
'Strom c.26’1

KUS |

KUS I

KUS |

KUS |

A4________
K |l13i07222 

A5
K Il13137332

A A6________
K 11131S11~1~1~

A A7________
~K |11331112~

A8________
K 1162301402 

43
K I162331412

A A10_______
K 1162301422 

aTí

M2 |

M2 |

M2 I

KUS I

KUS |

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.
ostatní - Přípravné práce



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

20 1,000 712.CO 712.00

1.0CO

21 1.000 783 CO 783.00

22 K 1184818242 3.COO G59.CO 1 977.00KUS

3 6 950.10D

23 K 348161120R M 6.COO 500.CO 3COOOO

24 M3 3 040 .CO 912.00

567 .CO 1 701.00

26 K 348381212 M2 3.CO0 85.20 255 60

27 K 348361216 T 0.015 72 1 00 .CO 1 OB1.50

A27 0,015w

28 M2 112.00

29 M2 478.CO 7 170 00
w

30 K 584121111 M2 225.COO 140 CO 31 503.00

3? M 59381006 KUS 75.750 2 560.00 193 920.00

32 K 225.030 50.CO 11 250.00599441112R M2

33 K 599810101R M3 S.COO 2 500.00 12 500 00

9 25 229.37o
34 K 913111111 KUS 3.000 6,79 20.37

35 K 3.030 14.20 42.60913111112 KUS

30 K 913111115 KUS 7.000 25.50 178.50

37 1,000 42.50 42.50

1.0CO

38 300.030 6.50 1 950.00

vv 300.000

39 300,000 3.60 1 089.00

3CO.OCÚw

40 700.000 7.10 4 970.00

vv ■w.oco
41 100,000 12,20 1 220.00

100.0CO

42 K 2.030 23.50 47.00913921131 KUS

43 K 913921132 KUS 2.030 10.70 37.40

44 K 916781122R M 6.COO 100.CO 600 00
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K |l84818234

A20
K |l848i8235

A21
621

1.0CO
1.000 
tocn 
3,000

1.000
tocn

A36
636
C36
D36
636
F36
G36

K 1913111116

A37_______
K |913l 11211

A38
K I913111212

A39_______
K |913i 11215

A40
K I913111216

A41

A22
B22
C22
D22

2.0CO 
tocn
1.0CO
1.000
tocn
1.0CO
7.0CO

vv
•A'

vv
■A

vv 
A' 
•/•.• 
VV 
A' 
W 
vv

Ochrana kmene průměrů přes /00 do 900 mm 
bedněním výšky do 2 m
'ctmm c 23'1
Ochrana kmene průměrů pres 900 do 11 CO mm 
bedněním výšky do 2 m
"strom c.16’1
'Celkem: ’A2'
Ochrana kmene průměrů pres 300 do 500 mm 
bedněním výšky přes 2 do 3 m
"strome. 15’1
"strom č.17’1
'Strom c 25'1
"Mezrsoučet: *A22*B22*C22

22S.COO
225,002
1 S.COO
15,002

0,300
0.3CO

3.COO
3.0CO

348321218
A24

|348351211

A2S

Svislé a kompletní konstrukce
Zpětné osazeni a motnaž demontovaného ocelového 
oploceni socel.sloupky pnvařenim
Zábradelni zídky a podezdívky ze Ž0 tr. C 20/25
"Zpětné dobetonovam podezdivký'6’0 25’0 2
Bednění zábradel nich zídek a podezdívek plné zřízení 
"Zpětné dobetonovam podezdivký'6’0 25’2
Bednění zabradelních zídek a podezdívek plné 
odstraněni
Výztuž zábradlí nebo zábradel nich zídek z betonářské 
oceli 10 505_______________________________________
'pro zpetne doplnám’0 3'82'iCOO

281 540,00
25 209 00

Komunikace pozemní_________________
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

'pop provizorní pánci cestou*225________________________
Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm
'viozd pres chodník .c ne bohových klinu'2.5'6_____________
Osazení silničních dílců z ZB do lože z kameniva 
lezeného tl 40 mm
pane/ silniční 300*100*21.5 cm
Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem 
těženým___________________________________________
□obetonování oblouku a nájezdových klinu silničních 
panelu betonem prostým bez zvýšených nároku na 
prostředí tř. C 16/20

Ostatní konstrukce a prače, bouráni
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasně 
dopravní značky
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 
dopravní značky____________________________________
Montáž a demontáž dočasně dopravní značky 
samostatné základní
"B28"2
'P6’1
"C2c"1
"E8a"1
'E8C*1
"E13"1
"Celkem: "A36*B36*€36*D3&*E36*F36
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné zvětšené_______________________________
■|P22'1_____________________________________________
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 
a ZKD den použiti
"100dm"3*1W
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 
ZKD den použití____________________________________
'100 dni'3*103_______________________________________
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
základní za první a ZKD den použití
"100 dm"7’1W
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 
zvětšené za první a ZKD den použiti_________________
'100 on '1*100
Dočasně omezeni platností zakryti základní dopravní 
značky
Dočasně omezeni platností odkryti základní dopravní 

.značky
Zpětná montáž demontovaný zpomalovací plaslový 
práh

KUS |

KUS |

KUS I

KUS I

KUS I

D 5
K |5648S1~ 

/■ A28_______
K 1581124115 

A29

M2 |

KUS |

KUS |

K

25 K



PČ 7yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

45 240.030 49.70 11 92800

46 0.300 4 360 .CO 1 30800

0.3CO

4/ K 9S60C626iR M 6.030 100.CO 603 00

48 K 966072840R M 6.030 100.CO 603 00

49 K 977211111 M 0.530 1 210.CO 605 00

A49 0.5CO

72 565,68D

d50 0.192 1 140 CO 21898
w 0.192

S1 T 3.192 586.CO 11251

0.192

d52 0.660 170 CO 117.48

T | 43.30 2 825.33

54 K 997221559 T 1 239.750 5.50 6 818 63

55 40.80 1 032.617

56 K 997221569 7 402.040 5.50 2 211 22

57 7 48,80 3 907.27

58 K 997221579 7 1 521.273 5.50 8367.00

59 K 997221815 7 21.160 350.CO 7 405 00

60 K 997221825 7 79,875 350.CO 27 956.25

w 79.575

61 7 65.250 170 CO 11 092 50

65.2S0

62 1.000 500.00 500.00

37 968,15D

63 7 147.736 257 CO 37 9S8.15
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i 998
K |990226O11

A60
K 1997221855

A61
K I997221865R

K |919726122

A45
B45 
C45_______

K 1962042320

A46

225.0CÚ
15.0CO

240.003

21.160
20.500
0.660

21.160

20.5CO
0.693

21.160

997221561
A55
655
C55

A59
B59
CS9

W
•A'

■A 

v".' 
w

K 
w 
A' 
z.'

80,057
79.575
0.192

00,067

i 997
K 1997013831

A50
K |^7221131

A51
K 1997221151

A52
|997221551

A53

997221571
A57
657
C57

0.660
65.250
55.250

Přesun hmot____________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště $ 
Krylem montovaným z 29 dílců

Přesun suté
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebnino odpadu směsného kód odpadu 170 904 
"geotevtílíe’G 192
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 
m
'gcototihc’0 192
Vodorovná doprava suti z kusových matenálu 
stavebním kolečkem do 50 m_______________________
"podezivke’0 66
Vodorovná doprava suti ze sypkých matenálu do 1 km 
"kamenivo"68 25
Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálu
Vodorovná doprava suti z kusových matenálu do 1 km
"betony provizorní ces&’205
'podezivka’0 66
"Celkem: "A55»B56
Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálu
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
"silniční oanelý'79.875
"geote»tlhe’G.192
'Celkem: 'A57*657__________________________________
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně! 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 
"betony provizorní ces&’205
'podezivka’0 66
"Celkem: "A59»B5S
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně, 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101________________________________________________
"silniční panelý'73.875
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně! zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504
'kamen l.o"65 2$
Poplatek za uloženi biologického odpadu na skládce 
(větve, kmeny, pařezy)

K

A'
V".'

SOUBl
QR |

M2 |GeotevtHle pro ochranu, separaci a filtraci netkané 
měrná hmotnost do 300 gřm2
'pod provizorní pánci cestou’225
"n a chodn iku ve vjezdu"2.5’6
"Celkem: "A45*B45__________________________________
Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3
'Cast podezdívky plotu'6’0 25’0 2
Odstraněni zpomalovacího plastového prahu včetně 
uloženi pro zpětné osazení
Demontáž oploceni coel. rámového se sloupky, výšky 
do 2 m odřezáním včetně uloženi pro zpětné osazení 
Řezáni ŽB kol hl do 2C0 mm stěnovou pilou do 
pruméru výztuže 16 mm
'odříznuti podezdívky plotu pro vytx>uram'0.25’2

M3 |

w
53 K



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

sítě • Odstranění inženýrských sítí na pozemku

13 8 2019

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka.

1 209 489,08Cena bez DPH

Cena s DPH CZK 1 463 481,79v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.

DPh základní 
snížena

CC-CZ: 
Datum

IČ
DIČ:

IČ.
DIČ:

KSO 
Místo

Základ dané
1 209 489.08

0.00

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše dané
253 992.71

0,00

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

KOd dílu • Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 209 489,08

1 - Zemní práce 500 295.43

21-M - Elektromontáže 5 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 25 000,00

23-M - Montáže potrubí 24 000,00

3 • Svislé a kompletní konstrukce 343 682.00

46*M • Zemní práce při extr.mont.pracích 13 772.03

722 - Zdravotěchmka - vnitřní vodovod 3 807,00

8 - Trubní vedeni 85 198.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 171,00

997 - Přesun sutě 198 630,59

998 • Přesun hmot 3 933.03
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Zadavatel.
Zhotovitel.

Projektant: 
Zpracovatel.

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.
sítě - Odstranění inženýrských sítí na pozemku



SOUPIS PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 1 209 489,08

500 295.43D

1 40SCOO 59.70 24 178 50

A1 50.003

61 184000

2 K 119003216 M 405.000 34.70 14 053.50

3 K 119004111 M 7.100 203.00 1 441 30

A3 1,603

63 2.0CO

4 K 119004112 M 7.100 44.50 315.95

5 K 131203101 M3 13.224 758.CO 10 023 79

A5 13,224A'

6 K 131203109 M3 6.612 152.CO 1 CO5.02

7 K 61.600 425.CO 26 183.00132201201 M3

8 341.042 269.CO 91 740 30

9 K 170.521 27.50 4 689.33132201209 M3

10 K 132212201 M3 72.125 863.CO 62 243.88

vv "’pro kolektor sekundami vedeni tepíovodu v ochran.pásmu*

11 K 132212209 M3 36063 181 CO 6 527.40

12 K 133001101R KUS 2X0 2 000 CO 4 0X00
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> 1
K 1119003215

Zadavatel.
Zhotovitel.

C3
03
E3

A7
B7

68 
F8 
G8 
«8

A10
610
CW

1&3.0O3
11.000

4C6QC0

176,067
6.303 

182.367 
341.042

21.600
21,603

40.003
40,003
61.603

Projektant: 
Zpracovatel.

C1
Oi
E1

A8
B5
08
D8

1.500
2.003
7,103

366,003 
-135.203
-72,125
158.675

114.375 
-42.250 
72,125

A'
A 
VV
A'
A 
VV
A' 
A

A 
A 
VV 
A' 
A 
VV 
A' 
A

VV
A' 
A 
VV 
A' 
A 
VV

A
A
A

25’2.3*1.5+’svaho váni’1 5-0.75-25''2*2
-•kolektor’25'1.3'1.3
'Celkem: 'A1O»61O________________________________
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh $ do 2X0 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
Ručně kopaná sonda pro určení polohy vodovodních 
řadu ON 8Xv místě stavby

Zemní práce
Trubková mobilní plotová zabrana výsky do 1 5 m pro 
zabezpečeni výkopu zřízení 
"’pto odstraněni vodovod přípojky"
25’2
"*pro kanalizaci a šachtu KT 203"
92’2
"pro odstraním kolektoru sekundami vedeni teplovodu'
80’2
"pro vodo měrnou Š-achtU'(3*25)*2
'Celkem: 'A1*Bi <1*D1_____________________________
Tnjbková mobilní plotová zábrana výšky do 1.5 m pro 
zabezpečeni výkopu odstranění
Bezpečný vstup nebo vystup z vykopu pomoci žebříku 
zřízeni
"‘pro odstraněni vodovod přípojky"
16
"•pro kanalizaci a šachtu KT 2CO"
2
"pro odstraněni kolektoru sekundami .ódem teplovodu'
1 5
"pro vodo měrnou Š-achtU'2
'Celkem: 'A3+B3O+D3_____________________________
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3
"pro vodo měrnou šachtU'2.9'2.4‘1 9____________________
Pňplatek za lepivost u hloubeni jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tr. 3
Hloubeni rýh š do 20X mm v hornině tr. 3 objemu do 
100m3___________________________________________
'"pro odstraněni vod potrubí pro letni zalévám" 
45*0.8'0.6
'Mezlsouíet: ’A7
"’pro odstraněni vodovod pripojk/'
25*1 *1 6
'Mezlsouíet: ’C7
"Celkem: "A7-C7
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 
1000 m3
''pro kolektor sekundami vedeni tepovedď
80’2.3*1 5**svahovan 1’1 5*0.75-80r2*2
-•kolektor’80'1.3'1.3
•'rudni .ykop’72.125
"Mezisoucet: ’AS»Bfi*CS
"‘pro demontáž kanalizace KT 203 předpoklad hl.2 m’
90* 1.0'2- 'potru bi '4,37.' 100*90
"rozšířeni pro šachtu A8 nawienl’1 5*2’2 1
"Mezu-ouóet ’E8*F8
'Celkem: 'A8*B3*C8*E8*F8
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 20X mm v 
hornině tr. 3_______________________________________
Hloubeni rýh š pres 6X do 2X0 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

M3 |

M |

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemská opr.1 

Objekt.
sítě - Odstranění inženýrských sítí na pozemku

C7
D7
E7

K 1132201X2
A'
A 
vv 
A'
A
VV
A'
A
VV
A'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

zjizem prnozneno paženi a tozeprem sten ryn m oo 4
13 448.400 105 CO 47 092.00M2

A13 ao.oco

14 K 151101111 M2 448.400 61.30 27 486 92

15 K M2 82,60 1 663.56

16 M2 27 .CO 543.78

17 K M3 47.60 62814

18 K 13.224 10.80 142.82151101311 M3

19 K 161101101 M3 210.522 88.70 18 673.30

20 131,850 262.CO 34 544.70

131,850

21 K 162701109 M3 1 318.500 20.20 26 633.70

22 K 167101102 M3 131,850 61,80 8148.33

23 M3 497.150 95. CO 47 229 25

A23 21.603

623 40.003

C23 251.625

24 122,651 327 .CO 40 119.96

A2“ 114375

25 500.CO 1 COO 00

5 000.00o
45 1,000 5 000 .CO 5COD.OO

25 000,00D

46 25000.00 25 COO.OO

23-M 24 000,00D

47 K 230082190R M 250.000 20.CO 5 000.00
48 K 230087101R KUS 4.COO 3 500 .CO 14COD.OO

49 K 23022COD3R 1.000 5 000 .CO 5CCO.OO

343 682,00D

26 18.600 3 370 CO 62 682 00
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i 3
K |358315114

i 22-M
K I220301301R

) 21-M
K 12100405102-D

A19
619
C19
D19

K 1162701105

A20

D2 3
£23
F23_______

K |l?4101102

B13
CO
D13

151101201
A15
151101211

SOUB
OR

380.003
8.4CC

448.403

5.316
122,691

2.COO

20,140
20,140

20,140
13.224
13.224

A22
622
C22

K 1174101101

B24
024

|1741O11O5R

151101301
A17

619.541 
•487.991
131,850

79.335
40.0CO
91,184

210.522

180.003
3.925

497.1SQ

VV

W
VV

vv
•A'

■A 

V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A' 
V".' 
vv 
A'

V".' 
vv 
A'
V".' 
vv
A'

K

V".'

K

"‘pro odstraněni vodovod přípojky'
25’2’16
"'pro demontáž kanalizace KT 203 předpoklad hl 2 m*
90’2’2
'rozšíření fxo sacntu Ai 3 nápojem'2‘2'2.1
"Celkem: "A13-B13-C13
Odstraněni přlložného paženi a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m
Zřízeni pňložné ho paženi stěn výkopu hl do 4 m
"pro vodo měrnou sachtJ'(2 9-2.4)*2’1.9
Odstraněni přlložného paženi stén hl do 4 m

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hi do 4 m 
>0 vodomemou sacnw'2.9'2.4’1.9
Odstraněni rozepřeni stěn při paženi příložném hl do 4 
m__________________________________________________
Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hi výkopu 
do 2.5 m
"pro kolektor" 158.675’0.5
'pro vodovodní přípojku '25'1’1.6
"pro kanaieaci"182 267’0.5
"Celkem: "A19-B 19*019
Vodorovné přemi stém do 100CO m výkopku/sypanlny z 
horniny tř 1 až 4___________________________________
'pro dovoz zasypu"! 31.85______________________________
Příplatek k vodorovnému previsténi výkopku/sypa nmy 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10CO m přes 10X0 m
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 
"•pro dovoz za syp materiálu"
"zasypy'619.841
•'vyeopy"(i3 224-61 6-341 042-72 125)
"Celkem: "A22-B22
Zasyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypeninou 
se zhutněním
"‘po odstraněni vod potrubi pro letni alěvani"
45’0.8'0.6
"’po odstraněni vodovod přípojky'’
25‘1‘1.6
"po odstraněni kolektoru sekundární vedeni tepovedu*
55’2.3*1 5-‘svahov3 ni’ 1 5*0.75-56''2*2
"‘po odstraněni KT 2W předpoklad hl.2 m’
90’1.0'2
"rozšířeni pro šachtu A23 na pojem"1.5’2*2.1 •‘sachta"2.375 
"Celkem: "A23-B23-C23-D23-E23______________________
Zásyp v uzavřených prostorech sypanlnou se 
zhutněním
"‘tučni zásyp v cchran.pasmj'
"‘po odstraněni kolektoru sekundární vedeni teplovodu’ 
25’2.3'1 S-’svahová m’i 5'0.75'25.'2'2
"•'/o domem a šachta’
(2.9’2.4'1,9)-(2'15’1 6-ÍI.6'0.6‘0.3)
'Celkem: 'A24-624

Ručni zásyp kopené sondy

Montáže potrubí_____________________
Demontáž ocelového potrubí teplovodu DN 100 včetně 
tvarovek do šrotu
Zaslepeni ocelového potrubí DN 1CO teplovodu 
Odebraní piynoměu a zajištěni uzavření a zaslepení 
hlavnihg uzávěru plynu (ngpř. slepou přírubou) 
umístěného v zemi před objektem včetně zemnich 
prací

Svislé a kompletní konstrukce
Bouráni šachty stoky kompletní nebo otvoru z 
prostého betonu plochy do 4 m2

SOUBl
OR |

KUS |

Elektromontáže
Demontáž, odstraněni a likvidace kabelových rozvodu 
areálu____________________________________________
,'’C2"ě'n"d >. ooosce
^■no'«2 CCSi<J.lěi" <J '02>W. á.eálV
.v ; '.'iV i ’5 ř'iívi

K |151101101

vv
■/v

vv

M3 |

M3 I

M3 |

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
Odpojeni sJaboproud.kabelu iCETIN) odbornou firmou SOUB I 1
ukončením na hranici pozemku gumovou záslepkou OR |'



PČ Typ KĎÚ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

27 50.030 5 620 .CO 281 CCO.OO

KLOCÚw

46-M 13 772,03D

50 K 460150143 M 15.000 193 CO 2 895.00

51 12S.COO 49.30 6 162 50

52 15.COO 52.70 793.50

15.0CO

53 25.250 93.30 2 449.13

54 30.10 1 474.90M2

3 807.00D
44 M 45,030 84.60 3 807.00

45.000z.'

8 85 198,00D

28 K 837456101R 1.000 3 500 CO 3 500.00

29 K 850245921 KUS 1.000 3 390 CO 3 393 00

A29 1,000•A'

30 K 8S1761101R M 25,030 200.CO 5 CCO.OO

31 K 90.000 200.CO lecoo.oo891861101R M

32 K 893811233R KUS 1.000 1SOOO.CO 15 0X00

33 M 56230504* KUS 1.000 25 000.00 25 000.00

34 K 89441031OR KUS 1,030 15000.CC 15 CCO.OO

35 K 899101211 KUS 2.030 154.CO 3OB 00

A3S 2.0CO■A

6 171,00D
36 M 5,100 1 210.CO 6 171.00

5.100V".'

997 198 630.59D

37 K 997013151 T 164.623 512.00 84 286 98

38 K 997013501 T 163.323 237.CO 38 707 55

A38 163,323A'

39 K 3103.137 5.50 17 057.25997013609 T

40 K 997013631 T 40.920 350.CO 14 322.00

41 K 997013832 T 120.030 350.CO 42 0X00

42 K 2.403 935.00 2246.01997013807 T

A42 2.4C6
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> 722
K 1722130803

A44

) 9______
K |970251150R

A36

A26
B26
C26

K I35832S114

A27

SCUB 
OR

100.000
25,000

125.0CO

0.600
18.0CO
16.6CO

10.0CW
5.0CO

15.0CO

26.250
49.000
49.000

A'
Z.'
VV

vv 
A' 
V".' 
vv

A'
V".'
vv

"2’áachta pro vodu letni alěvani"0.6
"podklad potrubí KT 203 ’90'1’0 2
"Celkem: "A26*B26
Bouráni Šachty stoky kompletní nebo otvoru 2 
železobetonu plochy do 4 m2_______________
'ko rektory 1.3’ 12$i •( 1 *1) i ’80

Přesun suté
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením
'betony,kamenin potrubí na skladku '163.323
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km pres 1 km________________________________
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) 
stavebního odpadu betonového kód <jjpadu 170 101 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně! 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně] 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 
"KT potru bi"2.4CG

Trubní vedení_____________________
Napoienl kameninového potrubí DN 200 do nově 
zřízene šachty- kompletní provedení
Výřez nebo vysek na potrubí z trub litinových tlakových 
DN 00 při opravách
"pro nápoje ni přípojky do vodomérně šachfy*1_____________
Demontáž vodovodního potrubí z trub litinových 
otevřený výkop do DN 80 včetně armatur a tvarovek 
Demontáž potrubí kameninové otevřený výkop DN 200 
včetně tvarovek a vpusti____________________________
Osazení vodoměme šachty hranaté z PP obetonované 
pro statické zatíženi plochy do 2 2 m2 hl do 1.6 m s 
podkladní deskou z betonu__________________________
áacřiřa vodoměmá hranaté k obetonováni 1.8/1.2/1.6 
r vč.poklopu třzatiženi B 125
Šachta kanalizačních z betonových dílců DN 10CO 
sténá 120 mm na potrubí DN 200 výžka vstupu 2,0 m 
kompletní provedeni vč.poklopu s oodvětránlm 8125 a 
zaslepením
Demontáž poklopu litinových nebo ocelových včetně 
rámu hmotnosti do 50 kg 
"2’šachta pro vodu letni alěvani"2

Zemní práce při extr.mont. pracích______
Hloubeni kabelovýchzapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm. hl 60 cm. v hornině tř 3_______________
”’v ochran.pasmu’
"pro odutraném kabelu NN"10
'pro odstraněni kabelu soclovaci’5
"Celkem: "A5Ú»B5O
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35
cm hl 60 cm, v hornině tř 3
'pro odstraněni kabelu NN"1O3
"pro odstraněni kabelu sdelovacl’25
"Celkem: "A51-B51
Zásyp rýh ručně ŠIřky 35 cm hloubky 60 cm, z horniny 
iřidy 3_____________________________________________
'po op straněn I kappi u* 15______________________________
Zásyp ryti stroině včetně zhutněni a urovnáni povrchu - 
ve volném terenu
"po odstraněni kabelu’125'035'0.6
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
"po od straněn i kabel u’ 140 '0 35

Ostatní konstrukce a prače, bouraní 
Řezáni železobetonových konstrukcí hloubka řezu do 
150 mm
"odříznuti kolektoru na hraníc! pozemku’(13*1.25)‘2

Zdra vetech nika - vnitřní vodovod
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN
50_________________________________________________
'lomí vcdovoďaS

M3 I

A50
B50
C50

K |460202143

A51
B51
C51

K 1460560143

A52_______
K |43066i81i 

VV A53
K |46062X13

vv A54

M I

M |

M3 |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

3 933.03o

TI43 8.043 489.CO 3 933.03
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) 998
K 1^8273101

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových 
otevřeny vykop



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VRN •Vedlejší rozpočtové náklady

13 8 2019

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka.

1 074 300,00Cena Dez DPH

Cena s DPH CZK 1 299 903,00v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.

DPh základní 
snížena

CC-CZ: 
Datum

IČ
DIČ:

IČ.
DIČ:

KSO 
Místo

Základ dané
1 074 300.00

0.00

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše dané
225 603.00

0,00

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

KOd dílu • Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 074 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové prače 30 000.00

VRN3 - Zařízení staveniště 345 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00

VRN9 • Ostatní náklady související s odstranění střešní lepenky s obsahem azbestu 599 300.00
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Zadavatel.
Zhotovitel.

Projektant: 
Zpracovatel.

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Místo Datum 13 8 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem (CZKJ

Náklady soupisu celkem 1 074 300,00

1 1,000 10000.CC
2 K 012002X0 1.X0 10000 CO 10 0X00
3 K 1.030 1000003 10 003.00013254X0

4 1,000 5 000 .CO
5 K 032002X0 1.X0 sooo.x 5 0X00

6 K 1.030 5000.00 5 003.0003X02X0
K X4002XO 1.X0 55 0X.X 55 OX.OO

8 K 034103X0 1.X0 250 0X.X 250 OX.OO

9 K C35002X0 1.X0 160X.X 16 0X00

10 K 039002X0 1.X0 9 0X.X 9 0X00

11 1.X0 56000.X

12 1.X0 150X.X

13 K 075002X0 1.X0 50X.X 5X0.00
14 K 079002X0 1X0 2S0X.X 25 0X00

15

16 K X1003X2R 1.X0 38 0X.X 38X0.00
17 K 0910O3X4R 1.X0 4150X.X 415 0X00

18 K 1.X0 21 000.00 21 OX.OOX10O3X5R

19 K X1003X6R 1.X0 56 0X.X 55 OX.OO

X K 0910O3X7R 1.X0 22 3X.X 22 3X00
21 K X1003X9R 1.X0 120X.X 12 0X00
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Zadavatel.
Zhotovitel.

d

K

D
K

SOUB
OR

ŮUUB 
no

no

epenky s obsahem azbest
1X0 36 0X.X

Projektant: 
Zpracovatel.

VRN1
O115O3X0R

VRN7
072103X1

VRN9
X10O3X1R

30 000:00
10 0X00

45 000:00
15 0X00

VRN3
031002X0

599 300,00
X OX.OO

345 000,00
5 0X00

D
K

D
K

Provozní vlivy
Projednáni DIO a zaiišténi DIR komunikace II .a III. třídy 
Ochranná pásma hlavního 
teplovodu vodovodu plynovodu atd.
Na klady na údržbu veřejných komunikaci v místě 
vjezdu a výjezdu ze staveniště

Ostatní náklady související s odstranění střešní 
Měřeni resplrabilnich vláken kontrolní „
Osobni ochranné pracemi prostředky pro prácí $ 
azbestem
Vyudovšni kontrolovaných pásem 
Provoz kontrolovaného pásma odsavače. filtry 
technické zajištěni_____________________________
Dodávka obalu pro odpad 170505. fixačniho přípravku 
pro stabilizaci odpadu
Doprava technologii, inženýři ng

Legislativní zajištěni, závěrečná zpráva

SOUB 
OR 

ůUUB 
no

SOUB 
OR

SOUB 
OR 

ůUUB 
no

JVUU 
no

55 000.00
55 OX.OO

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost

ŮUUtS 
no

SOUB 
OR

SOUB 
OR

Zařízení staveniště
Souvisejíc! práce pro zaňzeni staveniště

Vybavení staveniště
Připojeni a spotřeba energii zařizeni staveniště
Zabezpečeni staveniště
Ztizení oploceni staveniště a vjezdové braný 
neprůhledným plotem vyšky min 2m o hustotě min 
16kgřm2, následně odstraněni po ukončeni bouracích 
práci vč.hkvidac
Pronájmy ploch, objektu
.'’c2"ř'n»d >. ooosre
. .leMj & 'i.1 oo *oo» sfd.p,
Zrušeni zařízeni staveniště

ůUUB 
no

JVUU

ne

O>UUD|
rif? I

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Vytyčeni inženýrských šiti

Geodetické práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby

ůUUB 
nt?

JVUU

ůCBd 
nt?

o VRN4
K |04X01XO

Stavba:
Demolice Umělecká škola Znojemska opr.1 

Objekt.
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



Sinvbač. 43769 I.nv'li'ck.1 ^ki>ln Ziii>|.'insk.*i: rlemuli-éní pr.iiT

příloho č. 2 Smlouw: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

i.

2.

3.

4.

5.

Zakázka nebucic realizována za pomoci poddodavatclu.

Pořadové 
číslo 

podzhotovitele

Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ú

Identifikační údaje 
podzhotovitele



Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce

přílohii č. 3 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Název stavby

„Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce“

Část X.: Seznam protokolů

Orientace PrácePol. Popis Rozsah měření Provedení

1 OI/ZAK/1 BOZ, dokladů, zahájením

2 01/ZAK/2 mistr stavbyvedoucí

01 ZAK 3 VI i sl r, stavby vod oucí3

01/ZAK/4 stavbyvedoucí4

Dosažené výsledky, 
tolerance

Koni rola čistoty komunikací 
a prašnosti________________
Doklad o uložení odpadů

Před 
činnosti 
Denně I x

Stavební 
deník 
Stavební 
deník
Stavební 
deník 
Stavební 
deník

Odpovědný 
pracovník 

stavbyvedoucí mistrKontrola
PD,TP
Kontrola postupu prací,

a zápisů do stavebního deníku o zkouškách

Dle potřeby 
doporučeno denně 
Po ukončení činností



Si,ivhi*iě. Umělecká škoh Znqvmská; rle mul i čni pr/iiT

příloho č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Ing. Alexandru Kdvrová

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Iméno, příjmení a příp. titul: Ing. Bc. Vlasta Brvndová

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno,, příjmení a příp. titul:



Si,ivhi*iě. Umělecká škoh Znqvmská; rle mul i čni pr/iiT

příloho č. 5 Smlouvy; Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Stavbyvedoucí

Ing. kiroslav Dolejší

Kontaktní telefon:

Kontaktní c*mail:

B. Odborník na sanaci v oblasti nebezpečných odpadu

Jméno, příjmení a příp. titul: Mgr. Lubomír Dozbaba

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:


