
 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

Smlouvy o dílo č. OLDD/Sch/015/2020 

 
„Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka“ 

Kód akce: 853 

 

Oceněný soupis služeb 



P
říloha 6.1

Geotecftnické kontrolní sledování bývalého lomu ČSM Pozorka - Liebig v

letech 2020 - 2021 2020 2021
A. jednorázové položky - srovnávací měření jednotka počet jednotek

jednotková cena v
Kč

cena v řšc za
položku počet jednotek

jeanolKova cena v
Kč

cena v KČ za
položku

1 jsrovnávací měření všech inklinovrtů kpl 1 2 0 0 0 .0 0 2 000,00 0 2000,00 0 ,0 0

celkem: 2 000,00 celkem: 0,00

B. pravidelné položky - režimní měření jednotka počet jednotek ---------Kč-------- položku počet jeonotek ---------PS-------- položku

1 Inklinovrty - režimní měření bm 562 185.00 103 970,00 562 185,00 103 970,00
2 Hydrogeologický vrt (JH3) - režimní měření ks 4 1000,00 4 000,00 4 1000,00 4 000,00
3 Pochůzky, rekognoskace (1 x za čtvrtletí) ks 4 1200.00 4 800,00 4 1200,00 4 800,00
4 Doprava* km 900 11,00 9 900,00 900 11,00 9 900,00
5 Zpráva o režimním měření zpráva 4 9500.00 38 000,00 4 9500,00 38 000,00

celkem: 160 670,00 celkem: 160 670,00

| Cena v Kč za rok bez DPH 162 670,Qof 160 670,00

Cena celkem v Kč bez DPH 323 340,00 y

‘jedná se o měřitelnou položku, bude fakturováno dle skutečně ujetých km

V Ústí nad Labem dne 14.1. 2020
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Smlouvy o dílo č. OLDD/Sch/015/2020 

 
„Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka“ 

Kód akce: 853 

 

Mapa situace prvků 2020 - 2021 







 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

 

Smlouvy o dílo č. OLDD/Sch/015/2020 

 
„Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka“ 

Kód akce: 853 

 

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek 



Příloha č. 3 VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo:  XXXXXXXX

Objednatel: IČO:   00007536 DIČ:   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo 

objednatele:
XXXXXXXX

Číslo smlouvy o dílo 

zhotovitele:
XXXXXXXX

Název akce: XXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena bez DPH: 

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťovací protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy služeb dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis :

Za objednatele: XXXXXXXXX Podpis :  

Dne: XXXXX

Zjišťovací protokol na provedené služby dle předmětu plnění

Finanční objem  v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč

Celkem od zahájení služeb  

do konce předchozího 

měsíce příslušného roku 

Ve sledovaném měsíci 

příslušného roku

Od zahájení v příslušném 

roce do konce 

sledovaného měsíce  

Služby - dokončené 

 Zbývá k dokončení 

všech poskytnutých 

služeb

Celkový finanční objem 

od zahájení služeb



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté služby dle předmětu plnění

Celková cena bez DPH:

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem služeb, který

bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných služeb

od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním

měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované služby

ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za realizované služby za celé

kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizované služby od zahájení

do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky za již realizované služby a celkové částky

dle smlouvy o dílo.

Finanční objem                         

v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč

Celkem od zahájení 

služeb do konce 

předchozího měsíce 

příslušného roku 

Ve sledovaném měsíci 

příslušného roku

Od zahájení v příslušném 

roce do konce 

sledovaného měsíce

Celkový finanční objem od 

zahájení služeb

Zbývá k dokončení všech 

poskytovaných služeb


