
va o dílo č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar Budňanský potok ř. km 0,000-0,800

SMLOUVA -3 LIL O 

i- 305/955245,118253/S955/2O20/0O2/Bar

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků - oblast povodí
Berounky, ve věcech technických jedná:
František Sampalík, vedoucí správy toků,
číslo telefonu:  e-mail: 

, technický dozor stavebníka, (TDS),
číslo telefonu:  e-mail: 

, správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,
číslo telefonu: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a

V & J Stavební, a.s.
IČO: 28002474 
DIČ: CZ28Q02474
zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397 
sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice 
statutární orgán: člen představenstva 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: ČSOB Klatovy, číslo účtu: 275076004/0300 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 8b., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1 - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo:

Budňanský potok ř.laii 0,000 - 0,800

evidenční číslo zakázky S955/2020/002, a to dle projektové dokumentace Budňanský potok ř.km 0,000 - 
0,800 vypracované KV+MV AQUA, spol. s r.o. z 08/2018 a za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato 
smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
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- kopii pravomocného souhlasu s provedením udržovacích prací vydaného MÚ Beroun - OŽP, dne
14.1.2019 podč.j. MBE/80230/2018/ŽP-Bou

- kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MU Beroun - OŽP, dne 8.3.2019 pod č. j. 
MBE/8G233/2018/ŽP-Bou

- kopií nabytí právní moci k 6.4.2019 stavebního povolení vydaného MU Beroun - OŽP ze dne 8.3.2019
pod č. j. MBE/80233/2018/ŽP-Bou

- závazné stanovisko - MÚ Beroun OŽP, č.j. MBE/55947/2018/ŽP-HaL ze dne 23.8.2018
- závazné stanovisko-- MU Beroun OŽP, č.j. MBE/56002/2018/ŽP-BrE ze dne 7.9.2018
- závazné stanovisko - MÚ Beroun OŽP, č.j. MBE/12054/2018/ÚPRR - SkO ze dne 5.4.7.9.2018
- vyjádření - MÚ Beroun - odbor dopravy a správních agent, č.j. MBE/55290/2018/DOPR-MiD ze dne

23.8.2019
- závazné stanovisko - AOPK, správa CHKO Český kras, č.j.SR/1680/SC/2018-2 ze dne 20.8.2018
- závazné stanovisko - MU Beroun, úsek památkové péče, č.j. MBE/48414/2018/ÚPRR-SoM ze dne 

27.8.2018
- vyjádření - Městys Karlštejn, č.j. 00737/18 ze dne 17.8.2018
- vyjádření - KSÚS Středočeského kraje, zn. 3792/18/KLT ze dne 8.6.2018
- vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích - Policie ČR, Dl Beroun a KSUS 

SK ze dne 3.8.2018
- stanovisko - Povodí Vltavy, s.p., zn. 10625/2018/342/Pa, SP-2018/2530 ze dne 28.3.2018
- vyjádření správce povodí (PP) - Povodí Vltavy, s.p., zn. 39030/2018/Pa, SP-2018-2530 ze dne 23.7.2018
- vyjádření o existenci stávajících sítí - MERO ČR, a.s. - č.j. 2017/11/12372 ze dne 11.11.2017
- vyjádření o existenci stávajících sítí - ČEPRO, a.s. - zn. 8159/2017 ze dne 11.11.2017
- vyjádření o existenci stávajících sítí - NET4GAS, s.r.o. — zn. 9532/17/0VP/N ze dne 11.11.2017 a zn. 

10742/19/OVP/N ze dne 10.12.2019
- sdělení o existenci stávajících sítí a zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. - zn. 0100958279 ze dne 20.7.2018 a 

zn. 101228381 ze dne 17.12.2019
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektr. zařízení — ČEZ 

Distribuce, a.s. - zn.001099551526 ze dne 2.8.2018
- vyjádření o existenci stávajících sítí - GridServices, s.r.o. — zn. 5001620765 ze dne 11.11.2017
- vyjádření o existenci stávajících sítí — CETIN a.s. - č.j. 766441/17 ze dne 11.11.2017 a č.j. 766466/17 ze 

dne 11.11.2017 a č.j. 835190/19 ze dne 11.12.2019
- sdělení o existenci komunikačního vedení - ČEZ - Telco Pro Services, a.s. - zn. 0200674663 ze dne

11.11.2017 a zn. 0201004145 ze dne 17.12.2019
- sdělení o existenci komunikačního vedení — ČEZ-ICT Services a.s. —zn. 0700144701 ze dne 17.12.2019
- vyjádření o existenci stávajících sítí - CRA a.s. - zn. UPTS/OS/198737/2018 ze dne 25.7.2018
- vyjádření k existenci sítí — VAK Beroun, a.s. - zn. 0171-15632/2017 ze dne 5.12.2017 a zn. 0181- 

10416/2018 ze dne 21.8.2018
- vyjádření o existenci stávajících sítí - ínfotel, s.r.o. - č.j. E012057/18 ze dne 22.7.2018
- vyjádření - ČRS^z.s.SÚS - č.j. 433/2018 ze dne 20.2.2017
- vyjádření - MO ČRS Beroun - ze dne 25.9.2018
- vyjádření - AV ČR, Praha - ze dne 22.2.2018

rozbory sedimentu - protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 20.11.2017 
souhlasy a vyjádření vlastníků pozemků s realizovanou stavbou :
smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) - KSÚS 
smlouva - souhlas s dočasným užitím pozemků a s provedením udržovacích prací — Městys Karlštejn 
smlouvy - souhlasy s dočasným užitím pozemků a s provedením udržovacích prací-9x( dokladová část 
PD - příloha E.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy 
je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a 

zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

Smlouva o dílo č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar Budňcmský potok ř.krn 0,000-0,800
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Smlouva o dílo č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar Budňanský potok ř. km 0,000-0,300

- zajištěni všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby,

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů 
(detailů stavby): splnění podmínek závazného stanoviska MU Beroun - OÚPRR - úseku památkové 
péče č.j. MBE48414/2018/ÚPRR - SoM ze dne 27.8.2018, ohlášení prací před jejich zahájením 
Archeologickému ústavu A V ČR (s uzavřením smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby)

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního 
značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,

- uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace, 
včetně úhrady nájemného,

- čištění a úklid komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem 
ze staveniště po celou dobu stavby, včetně souvisejících činností

- zpevnění komunikací pro přístup na stavbu a pohyb po stavbě (nutnost využívání lehké techniky pro 
dovoz materiálů - nákladní auta a mixy na beton)

- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 

technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 

objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

- pořízení fotodokumentace během provádění stavby,
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 

pozemcích před zahájením stavebních prací
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, havarijního plánu a 

povodňového plánu
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), 
zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným 
právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v obora stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření 
skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle 
ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně 
PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení
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stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle 
této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení 
stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

Smlouva o dílo č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar Budňanský potok ř. km 0,000-0,800

:::
Doba plněni

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to 
alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit 
provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 10. 8. 2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle či. I odst. 
3, této smlouvy, nejpozději dne 5.9.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu 
převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně objednatele, nebude-lí 
písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) 
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí 
staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-lí řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. tohoto
článku.

Cena za dílo
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1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 738 31%,51 Kč bez DPH,
slovy jedenmilionsedmsettřicetosmtisícdevětsetsedmdesátkorančeskýchpadesátsedmhaléřů bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Rozdělení nákladů dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy:
- investiční náklady: SO 2 - Budňanský potok ř.km 0,6494-0,7368

- rekonstrukce opevnění dna 929 269,71 Kč bez DPH
VON - Vedlejší a ostatní náklady (50%) 99 450,- Kč bez DPH
Investiční náklady celkem: 1 028 719,71 Kč bez DPH

- neinvestiční náklady: SO 1 - Budňanský potok ř.km 0,0602-0,6494
- oprava opevnění dna 610 800,86 Kč bez DPH

V OH - Vedlejší a ostatní náklady (50%) 99 450,- Kč bez DPH
Neinvestiční náklady eelkera: 710 250,36 Kč bez DPH

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, isou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální j ednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souiadným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IY.
Placení a fakturace
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1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.
Z důvodu financování díla ze státního rozpočtu nejsou měsíce listopad a prosinec fakturačními měsíci, tudíž 
práce pro daný kalendářní rok musejí být řádně a oprávněně fakturovány do 31. 10., přičemž práce provedené 
v listopadu a prosinci budou fakturovány v lednu roku následujícího.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;
Doničovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 
2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

£3Ík£ opi ávnčne -/yúčtovíná zioioviíeiem oi>y: 
',rv x: Tm -dm - zrv

nateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit
do 31 13- 2§29 dis čí I3L odsL 1 čásíkz 39C lže krz 3DP3 z neinvestičních základů. Zříprdne 
změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do 
výše uvedené částky nezapočítávají.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených 
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu 
dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo 
bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny 
za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze 
za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
— jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy' anebo
— nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
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2. Pří provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby 
pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících 
norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném 
znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu 
oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby 
ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné 
aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací 
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písni, c) a písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného 
stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má 
k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců,
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jakož i jejích aktualizací. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je
zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. 
Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či 
správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-ii 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných 
situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího 
na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich 
odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na 
výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů 
a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o 
vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen 
prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a 
platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména
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prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující podvedením TDS; v případě nebezpečí 
z prodlení jsou oprávnění provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu ohlášení 
udržovacích prací a v průběhu stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby 
podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. 
Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. 
Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou 
zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o odpadech61), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 
provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této 
smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím 
spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 
objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a 
v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného 
uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu 
oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. 
nájemní smlouvou; uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této 
smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [např. terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 Sb.) 
nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to 
neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů
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vzniklých čí vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část 
ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen 
nejpozději před zahájením odvozu k využití čí likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Zhotovitel v rámci provádění prací není dle zpracované projektové dokumentace oprávněn ke kácení dřevin. 
Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že nedojde k žádnému kácení dřevin.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání 
staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních 
vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí 
díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, prip., není-li 
uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná 
znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení 
staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo 
na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších 
pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele 
nelze pokračovat v provádění prací v koiytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh 
dalšími pracemi nepříznivě dotčen.

30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek 
do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými 
oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků 
a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se 
účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží 
objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
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kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový drali zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 
sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý 
z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 
více pojistných smluv není přípustná.

34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou- 
li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

35. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o 
cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele 
(včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

36. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VL
Předáiaí 8 w-qyzetf díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakostí díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
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2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb před zahájením stavebních prací
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet 
objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě

strana č. 12



1

splatností zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
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VIII,
SwÁjrmí & árok 2 prQdleaž

1 - Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. odst.
1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž 
měl dle této smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1. tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců 
od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již 
další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení 
s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se 
jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čí. V. odst. 34. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozicí stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. této 
smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. YI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 fič za každou 
neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
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10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení 
či. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 
Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou 
položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve 
smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo 
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na 
náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování 
nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší 
povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 
doručeného povinné smluvní straně.

Smlouva o dílo č. 005/955245,118253/S955/2020/002/Bar Budňanský potok Ť. km 0,000-0,200

IX.
j»dstoupení od sinlonw

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chovám zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 35. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými
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oprávněními) nebo čl. V. odst. 36. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 35. či odst. 36. této smlouvy je nebo se ukáže bytí nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny
za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěre čiif ys-bodmeBÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného 
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku 
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhám proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: V dne:
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František Šampaiík
vedoucí Správy toků — oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele za zhotovitele

V

č

■

Příloha č. 1 - Ppfczkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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ITULACE STAVBY
:iS,u. IDVT10251827

0tavba: Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy ČR. s.p. DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel: IČ: 28002474
V & J Stavební, a.s. DIČ: CZ28002474

Projektant IČ: 256 84 566
KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 256 84 566

Zpracovatel: iČ:
DIČ:

Poznámka:  ^____ _ __ _ __
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v
soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají
v sloupci Cenová soustava uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy
ÚRS.

Cena bez DPH 1 738 970,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 738 970,57 365 183,82

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH ¥ CZK 2 104 154,39
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IDVT10251827

Stavba: Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: V & j Stavební, a s.

Datum: 30.9.2018

Projektant KV+MV AQUA spoi. s r.o.
Zpracovatel:

! Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 738 970,57 2 104 1 54,39

SO 01
Budňanský potok - ř.km 0,0602 - 0,6494 - oprava 610 800,86 739 069,04 STA

SO 02
opevnění dna
Budňanský potok ~ ř.km 0,6494 - 0,7368 - 
rekonstrukce opevnění dna

929 269,71 1 124 416,35 STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 198 900,00 240 669,00 STA
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>' Stavba:
s Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800

Objekt
SO 01 - Budňanský potok - ř.km 0,0602 - 0,6494 - oprava opevnění dna

Jrycí list soupisu prací

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: iC: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 4219S451

Zhotovitel: IČ: 28002474
V & J Stavební, as. DIČ: CZ28002474

Projektant: IC: 256 84 566
KV+MV AQUA spoí. s r.o. D!Č: CZ 256 84 566

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 610 800,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 610 800,86 21,00% 128 268,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

i Cena s DPH ¥ CZK 739 069,84
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Stavba:
Budnanský potok ř.km 0,000 - 0,800

Obiekí:
SO 01 - Budnanský potok - ř.km 0,0602 - 0,6494 - oprava opevnění dna 

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

1 - Zemni práce ________________ 69 498,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 500,00

4 - Vodorovné konstrukce 398 420,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 297,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 738,00

998 - Přesun hmot 58 346,53

Projektant

Zpracovatel:

30. 9. 2018 

KV+MV AQUA 
sooi. s r.o.

Cena celkem [CZK]

610 800,86 
610 800,86
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jĎPIS PRACÍ

jívba:
/ Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800 

[Objekt
SO 01 - Budňanský potok - ř.km 0,0602 - 0,6494 - oprava opevnění dna 

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & j Stavební, a.s.

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

30. 9. 2018 

KV+MVAQUA 
sdoí. s r.o.

! PČ Typ Koti Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava 1

Náklady soupisu celtem 610 800,86

D HSV Práce a dodávky HSV 610 800,86
D 1 Zemní prače 69 493,74

i 1 | K |r 01 [Převedení vody potrubím DN 400 pro dobu trvání stavby včetně ohrázkování shora i zdola - zřízení a
i odstraněni a onnariného černání vndv i soubor! 1,000 i 20 000,00; 20 000,00; !

P

Poznámka k položce:
Převedeni vody potrubím (DN 4GQ) s ohrázkovánim shora i zdola. Trasaje rozd&ena na 10 úseků po délce cca SOm.po skončení přesunou! 
na delší úsek. Položku lze použil v případě, že v korytě teče voda (v současná dobé je koryto zcela suché). Součástí je i hrázkování úseku 
shora i zdola- každá hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů dna koryta, zhutnil V případě potřeby čerpáni vody a pohotovost záložní čerpací 
soustavu

i 2 | K 1114203201 i Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pn rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
■soustřeďováních staveb od hlínv něho nísku I m3 I 4,420 i 251,00 ( 1 109,42|CS ÚRS 2018 02

pse

p

Poznámka k souboru cen:
1- V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehozeni znečištěného i očišiěněho kamene nebo tvárnic na 'vzdálenost do 3 m nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek, b) cď/dizeni a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) tňdéni lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňuji cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo 
betonových tvárnic; b) srovnáni lomového kamene nebo tvárnic do měntelných figur, tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 114 20-34 
Srovnán! lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se urči v m3 lomového kamene nebo 
betonových tvárnic ořed očištěním.
Poznámka k položce:
Očištěni vybouraného kamene oro použiti do ríhmhvdna a oerar/zdi pod mostky M5 a M15150 % vytříděných kamenů), cřfhha G

i 3 i K j114203301 í Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pň rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
'soustřeďováních staveb oodle druhu velikosti nebn lvem I m3 i 8,8301 273,00; 2 410.59ÍCS ÚRS 2018 02 |

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny) náklady na uloženi vytříděného lemového kamene nebo tvárnic na hromady podte druhu, velikosti nebo tvaru ye 
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prosffedek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) 
očistění lomového kamene nebo tvárnic: tyto práce se oceňují cenami soubory cen 11420-32 Očištění lomového kamene nebo betonových 
tvárnic; b) srovnáni lomového kamene nebo tvárnic do měntelných figur, tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 11420-34 Srovnání 
lomového kamene nebo betonových tvárnic do měntelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

p Poznámka k položce:
Tňdéni vybouraného kamene pro otxrřm do dlsžbv dna (100 % vybouraných kamenů), příloha G

! 4 | K ; 129103101 [Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní
i orostředek on šířce oůvodního dna do fim a hloubce korvta do 2.5 m v horninách tř 1 a 2 • m3 j 42,8001 251,001 10 742,80 |CS ÚRS 2018 02 ;

p Poznámka k položce:
Odstraněni sedimentu ze dna korvta. včetně přehození výhonku, oňhha G (tabulka. sloupec S). příloha Da.1. Ca.4

! 5 | K j132212102 ■Hloubení zapažených i nszapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním
: dna rin nředensaného orofáli? a snárin v horninách tř 3 nesnuriržnvch i m3 i 8,0501 1 037,00! 8 347,85 ;CS ÚRS 2018 02 j

P Poznámka k položce:
Ruční výkopy dna korvta om opravu dlažbv. oňhha G (tabulka. sloupec DŠ + D8). onloha Da.1. Ca 4

' 8 | K J161101501 i Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do
'dnnravnihn nmstředku. na kažrivc.h třeba i raonrA>tvr.h 6 ro vvškv 7 horniny tř 1 až 4

m3 j 8,0501 253,00! 2 G36,S5(CS ÚRS 2018 02 (

P Poznámka k položce:
Svislé přemístění wk.ooku z wkom srn opravu dlažbv

| 7 | K ! 162201201 ■Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do
idooravního orostřeriku na vzdálenost rin 10 m z hominvtř 1 až 4 | m3 [ 8,0501 185,001 1 489,25jcSÚRS2018 02 |

p Poznámka k položce:
Vodorovný přesun v rámci úseku nošením (průměrná •vzdálenost 30 ml

i 8 { K \ 162201203 i Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do
■ dnnravníhn nrnstřerikii na wriálennst do 1D m 7 hominv Přínlaiek k ceně ?a každých dalších 10 m i m3 i 16,100; 149,00; 2 398,S0;CS ÚRS 2018 02 !

P Poznámka k položce:
Pňolatek k vodorovnému Přesunu víooku z vvkonú korvta v rámci úseku průměrná vzdálenost 30 m ínhiem 8.05 m3 x ?)

; 9 | K [162401151 í Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
iwkooku. avšak se složením bez. rozhrnutí z hominvtř 5 až 7 na vzdálenost nřes 1 000 do 1 500 m i m3 ; 58,480 j 102,00! 5 964,98 i CS ÚRS 2018 02 :

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-!! projekt přemístit výkopek ne místo nepostupně obvyklým dopravním prostředkům, foto přemístěn! se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je4i na dopravní dráze pro vodorovně přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopramiho prostředku na fmý obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístěn! výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 16710-3. 
Nakládáni neuteklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.5. Přemiďuje-!i se výkopek z dočasných skládek vzdálených 
do50m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách 
vodorovného nřamistňnS svmminvnňisaii zanoótenv nékledv na dodávku mafariAtu Mn se nr.eňuií vesoer.ifikarJ
Poznámka k položce:
Doorav a lomového kamene na opravu očerněni dna a zdi pod mostkv M5 a M15 a skluz z deoonie na pozemku o.č.186(3 ns místo tmtwti

i 10í K '167101151 i Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
Ítř. 5 až. 7 ; m3 i 58,480 i 190,00; 11 111,20;CSÚRS2018 02 I

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152. -1103, -1153. jsou určeny pro nakládáni, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 
prostředku. Pro nakládáni z led nebo na teď jsou určeny ceny-1105 a-1155. 2. Ceny-1105 a-1155 jsou určeny pro nakládáni, překládání a 
vykládání na 'vzdálenost 3) do 20 m vodorovné: vodorovná vzdálenost se měň od tšžnics lodi k těžnici druhé Soá. nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měň od pracovní hladiny vody k úrovní srovnaného 
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou ‘vzdálenost 4 m lze zvětšit a to 
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně 0 trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 m. 3. 
Množstvíměmvch iednotek se urči vrostlém stavu hominv.
Poznámka k položce:
Nakládáni lomového kameněna deooniip.č.186/3 cro odvoz na msto použití

\ 11 \ K Í1712Q1101 [Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ye vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
i jakýchkoliv hornin í j 4,020í 16,00; 64,32'jCS ÚRS 2018 02 (

P
Poznámka k položce:
Dorovnání dna v místech lokálních kaveren pod dlažbu (použit štěrkopískový materiál usazený v korytě), vyrovnat na úroveň 200 až 250mm 
pod mvsletu dna bez rhutimění. uňlcha G. Ca.4 Da.1

i 12 i K i181951102 í Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním i m2 \ 201,200 i 19,00: 3 822.80 ;CS ÚRS 2018 02 j

P Poznámka k položce:
Úprava pláně dna korvta pod opravu dlažbv dna korvta. se zhutněním, bez zkoušky zhutněni, pňloha G (tabulka, sloupec DŠ-f-DBl. Da.1

O 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 500,00
i 13 | K [R 02 í Oprava zdivá z lomového kamene pod mostky M5 a M15 : souborj 1,0001 18 500,00; 13 500,00; j

P
Poznámka k položce:
Oprava zdivá nadzákladověho z lomového kamene vodních staveb, položka snížena 0 dodáni kamene z lomu (budou použity vypadlé nebo 
vybourané kameny). Objem opravy-3.80 m3. pňloha G (tabulka, sloupec ZLK). Da.1. Ca.4. Da.5

D 4 Vodorovné konstrukce 398 420,40
| 14 | K S451311521 i Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě II. přes 100 do 150 mm, beton 

'C 2.5/30-XF3-R1 m2 i 52,200; 435,00 j 22 707,00 (CS ÚRS 2018 02 j

p
Poznámka k položce:
Podklad pro dlažbu do betonového lože - dlažba do betonového lože, příloha G. sloupec DB (kříženi tlakabé kanalizace 3 úsek mezi mostky 
M30aM31)

; 15 | K 1465511122 [Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ye sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, 
i bez vvnlné snár v nirsše nres 90 m? ti 9F>0 mm m2 i 28,800! 720,00 20 736,00; CS ÚRS 2018 02 ■

P
Poznámka k položce:
Doplněni dlažby z lomového kamene na sucho-lokálně vypadlé kameny (vápenec z lomu např.Cikénka Radotin), tabulka v příloze G, sloupec 
DK

; 16! K (465511512 [Dlažba z lomového kamene upraveného mocnosti 250 mm do betonového lože, spárování MC 25 . m2 j 52,200! 1 487,00: 77 621,40; !
p Poznámka k položce:

Dlažba do betonového lože - pňloha G. sloupec DB

| 17 I K Ir 03 (Dlažba dna (štětování) na sucho s vyklínováním spár kamenem soubor! 1,000 i 253 300,00.! 253 300,00.1 (

p
Poznámka k položce:
Dlažba z lomového kamene (šíéíj, osiková plocha dlažby 149,00 m2 (pňloha G, tabulka, sloupec §). z toho 17.68 m2 je bez dovozu kamene z 
lomu (využiti vybouraných kamenů po očištění). 131,32 m2s dovozem kamene z lomu, mocnost dlažby 0.25 m. vápenec z lomu např.Slrvenec

i 18| K ÍR 04 | Vyklínování stávající dlažby úlomky kamene soubor] 1,0001 12 056,00; 12 056,00! j
p Poznámka k položce:

wkrsnováni stávnucí rfixřbry úlomky kamene tabulka v příloze G. sloupec IQ. 54 80 ml

j 19í K [R 05 ■Baivanitý skluz soubor 1,000; 12 000,00; 12 000,00; ;

P
Poznámka k položce:
baivanitý skluz na stávajícím stupni (dle pňlohy Da.7), balvany hmotnosti 500 kg (1 ks) a 1000 kg (1 ks) (vápenec) uložit na MC 25 a upevnit
tmy do skalního -výchozu (Rotor 14. délka 300 sž 400 mm) na chemickou kotvu, pňloha G. Da.7
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustav^

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 297.14
| 20 | K Í628635412 j Oprava spárování zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár pres 70 

i do 120 mm m2 ,i 2,860 i 769,00 ] 2 199,34jcS ÚRS 2018 02 j

P Poznámka fr položce:
Oprava šněrování stévavd<gailsv<$etabísíkv v poloze 6. sloucec SP (10 %! a v cnírrre Da.1

i 21 í K Í63S195311
I I í

í Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mrn s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením 
i suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdáleností 50 m s vyčištěním spár a vyplněním 
ir.emprttovou maltou

m2 j 25,740 j 470,00 ■ 12097,80jCSÚRS201802 i

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se stěnoví v m2 usmívané plochy.
Poznámka k položce:
Oo?sva soárovéni stávající cĚažbvďstabuíkv v příloze G. sloupec SP (90 a v oňloz.eDa.1

I 22 i K |R 06 jDoprava vody na spárování souborj 1,0001 6 000,00 j 6 000,001 j

p
Pozněrrú'3 k položce:
Dovoz vody z měsfyss Karlštejn pro směs cementová malty pro spárování a betonový podklad pro dlažbu. vodu z potoka nelze použitjako 
záměsovou

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 738,00
í ! !
I 23 | K 1938901101

(Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištěni dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním
Ikorenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
i vzdáleností 50 m z lomového kamene nebo hetnnnvvch rip.s°k

m2 i 1 200,000 í 18,20^
l

21 34G,QQ;CS ÚRS 2018 02 I

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1.Pr~p!atek-4911 lze použit i pra další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jshož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2532. Z V 
cenách nejsou započteny náklady na odstraněni porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 trr, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava sud a vybouraných hmot části 801 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen - 
1101 až -3211 vm2 rozvinuté upravovaná plochy, b) učen-4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, o) učeny -3311 v ks 
mezníků nebo značek.
Poznámka k položce:
O&štšní povrchu stávaiítí diažtr/tlakovou vodou. příloha G

| 24| K [961044111 (Bourání základů z betonu prostého m3 | 11,600- 1 800,00! 20 880,QQ|cS ÚRS 2018 02 |

P Poznámka k položce:
Bouráni neodborných ocrav disžbv bstonem ručním nářadím, příloha G. sloupec B. onhhaDa.1

i 25 ( K (962022591 ; Bourání zdivá nadzáidadového kamenného nebo smíšeného kamenného na sucho pres 1 m3 m3 j 5,030; 600,00 i 3 018,00: CS ÚRS 2018 02 \

P
Poznámka k položce:
rozebráni stávajíc1 dlažby z lomového kamene na sucho na okrajích lokálních nátrží, 10 % plochy poškozených lokalit, průměrná mocnost 
dlažby 250 mm. obloha G. Da. 1

D 998 Přesun hmot 58 348,58
i 26) K |R07 (Odvoz přebytečné zeminy a sedimentu na skládku včetně poplatku za uložení m3 : 51,250: 780,00 i 39 975,00 i j

P
Poznámka k položce:
odvoz zeminy, sedimentu a nevyužitelného vybouraného kamene na skládku (např.Beleč u Utně), uloženi ďe platná legislativy, poplatek za 
uloženi, oredložň vážni Ustkv. hmotnost 117.881(51.25 m3). příloha G

| 27 ; K !R 08 (odvoz suti na skládku, skládkovné a uložen? dle platné legislativy t i 34,5201 420,00; U 498,40: i

P
Poznámka k položce:
Odvoz vybourané sud (betonu) do recykliniho centra (např.Beroun nebo Mníšek pod Brdy), uložen! dle platné legislativy, poplatek za uloženi, 
předložit vážni lístkv. hmotnost 34.521. poloha G

! 28; K ;998332011.1 (Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apcd. dopravní vzdálenost do 500 m t I 16,767! 231,00j 3 873,18 i CS ÚRS 201S 02 :

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenv jsou určeny pro iakoukoov konstrukčné-materíšlovou charakteristiku.
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ž Stavba:
Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800 

Objekt
SO 02 - Budňanský potok - ř.km 0,6494 - 0,7368 -rekonstrukce opevněni dna

,|RYCl LiST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IC: 42198451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel: IC: 28002474
V & J Stavební, as. DIČ: CZ28002474

Projektant: IC: 256 84 566
KV+MVAQUA spol. sr.o. DIČ: CZ256 84 566

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 923 263,

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 929 269,71 21,00% 195 146,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH ¥ CZK 1 124 416,35

1 z 4Stfana



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Budňanský potok ř.km 0,000 ~ 0,800
Objekt:

SO 02 - Budňanský potok - ř.km 0,6494 - 0,7368 -rekonstrukce opevněni dna

Místo; Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dííu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

30. 9. 2018

KV+MVAQUA
SDOl. S f.O.

Cena celkem [CZK]

929 269,71

929 269,71

1 - Zemní práce 53 286,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 615 520,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 233,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 757,30

998 - Přesun hmot 69 472,69
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|UP1S PRACÍ
Jav ba:
i Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800
Objekt:

SO 02 - Budňanský potok - ř.km 0,6494 - 0,7366 -rekonstrukce opevnění dna 

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 9. 2018 

KV+MVAQUA 
spoL s r.o.

■PČ Typ Popis MJ Množství J.cena ÍCZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1 ____

1 | K 1124303101

Práce a dodávky HSV

Zeron: prács

923 289,71

929 269,71

53 286,32
Vykopávky pra koryta vodoteči s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 QQO m3

4 746,55 i CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapsženě odkopávky a prokapávky při úpravě úzerrJ kolem vodoteči vně svislých ploch proložených projektovaným 
břehovými čarami souvisejí-íi tylo oďnopávky a prokopěvky s prováděným vykopávkanti pro koryta vodoteči. 2. Ceny nelze použit pro: a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovni pracovní hlarmy vody. tylo zemni práce se oceňuji cenám souboru cen 127.0-11 
Vykopávlry pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodoteči v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 
tyto zemní práce se oceňuji cenami souboru cen 131.0-12 Hloubeni zapaiených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna 
vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené paženi: c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 
vodoteči (pro opémé zdi, pstky, soustfedovacl stavby spod.); t/to zemní práce se oceňují podle svá povahy cenami souboru cen 131.0-11 
Hloubeni nezapažených jam. 131.0-12 Hloubeni zapaiených jam, 132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubeni rýh do 2CC0 mm, 
132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-.0 Hloubení zepežených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) 
hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodoteči; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístěn! výkopku do4m. Svislé přemístěni z hloubky 
přes 4 m se oceňuje pode projektu {rampy, přehozeni spod.). 4. Předepisuješ projela rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 
vodotečí oceňuje se tore rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypanky do nezžPJtněných násypu a vodorovně přemístěni výkopku cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovně přemrštění výkopku z rýh podzemních sfén části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodufid 
součet vykopávek pro koryta vodoteči: oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodoteči, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapaiených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst b) tohoto souboru cen.
Poznámka k položce:
Výkop dna koryta pro rekonstrukci opevnění, odvoz na skládku obsažen v položce odvoz přebytečné zeminy a sedimentu, příloha G (tabulka 
<a konci SO 021 Cb.4. Db.1, l

2 i K ;124403101 ? Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
i prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 13 295,63 i CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit í pro nezapažená ocStopávky a prokopávky pň úpravě území kolem vodoteč! vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami seuviseji-ii tylo trdkcpávky a prokopávky s prováděnými '/ykopávkam pro koryta vodoteči. 2. Ceny nelze použít pro: a) 
vykopávky koryt vodoteči, které jsou ďe projektu pod úromi prscc/ní hladiny vody: tyto zemni práce sa oceňuji cenami souboru cen 127.0-11 
Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodoteči v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 
tyto zemni práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubení zapaiených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna 
vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska oceněni považuje za vzepřené nebo rozepřené paženi; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 
vodotečí (pro opěrné zrň, patky, soustřeďovací stavby spod.); tyto zemní práce se oceňuji podle své povahy cenami souboru cen 131.0-11 
Hloubeni nezapažených jam, 131.0-12 Hloubeni zapaiených jam. 132.0-11 Hloubeni rýh do 660 mm. 132.0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 
132.0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.0-. 0 Hloubeni zapažerrých i nezapažených šachet částí AQ1 tohoto katalogu, d] 
hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodoteči; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.0-21 V/ncpšvky zářezu se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístěni z hloubky 
pres 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehozeni spod). 4. Předepísuje-liprojekt rozprostňt výkopek získaný vykopáykou pro koryta 
vodoteči, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uloženi sypaniny tíc nezhutněných násypu a vodorovně přemisSéní výkopiar cenami 
souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístěni výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující 
součet vykopávek pro koryta vodoteči, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodoteči, oceňovaných podle pozn. č. 2 
odst. d) i zapaiených vykopávek oceňovaných podle pozn. é. 2 odst. b) tohoto souboru cen.
Poznámka k položce:
Výkop dna koryta pro rekonstrukci opevněni, odvoz na sirládku obsažen v položce odvoz přebytečně zeminy a sedimentu, pňloha G (tabulka 
na koná SO 02). Cb.4. Db.1. Db.4

3 ; K -129103101
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ph šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2.5 rn v horninách tř. t a 2

361,441CSURS 201802
Poznámka k položce:
Odstraněni sedimentu ze dna koryta, příloha Db.1. Cb.4

5 Převedení vody potrubím DN 400 pro dobu trvání stavby včetně ahrázkováni shora i zdola - zr/zení a
i odstraněni a případného čerpání vodv______________ _______________________________________________ ;
Poznámka k pohice:
Převedení vody potrubím (ON 460) s ohrázkováním shora i zdola. Potrubí tvoři jeden celek na celý úsek délky 68 m, potrubí bude zavěšeno na 
sloupky zábradlí na levém břehu (uzemé). Součástí je i hrázkováni úseku shora i zdola-každá hrážka cca 1 m3 zeminy z výkopů dna koryta, 
zhutnit. V onoadě potřeby černán! vodv a pohotovost záložní čerpací soustavy

23 000,00 ; 28 000,00;

5 i K -114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pn rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
sousířeďovacích staveb od hlínv nebo oisku________________ ________ ________________________

411,64; CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru ci
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehozeni znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 
naloženi na dopravní prostředek, b) odkfízeni a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) tříděn! lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňuji cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo 
betonových tvárnic: b) srovnáni kornového kamene nebo tvárníc do mšfítshrýxh ňgur. tyto práce se oceňuji cenami souboru csn 114 20-34 
Srovnáni lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo 
bedortovich tvárnic ořed očištěním.
Poznámka k položce:
Použiti 30 % vybouraných kamenů z původního opevněni oo očištění od zeminy, příloha G. 1.64 m3

K |114203301 Třídění lomového kamene nebo betonoyých tvárnic získaných pn rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
sousířeďovacích staveb oodie drohu. velikosti nebo tvaru_______________________________________

1 490,58 ÍCS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uloženi vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady poctíš druhu, velikostí nebo tvaru ve 
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytnděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) 
očištění lomového kamene nebo tí/ámic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových 
tvárníc; b) srovnáni lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur: tyto práce ss oceňuji cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání 
lomového kamene nebo betonových frámic do měřřtalných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

7 l K Í171201101

8 | K i 181951102

v. pnlaha G. tříděni 100 % - 5.46 m3
j Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuíněných z
! jakýchkoliv hornin____________________________________ ____________________________________

40.48I.CS ÚRS 2018 02
Poznámka k položce:
Dorovnání dna v místech lokálních kaveren podrSažbu (použit štěrkopískový materiál usazený v korytě), vyrovnat na úroveň dolní hrany 
podkiiadni betonové desky pod éažbu. bez zhirtmněni. příloha G. Cb.4, Db.1

j Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 4 940,00[CS URS 2018 02

_____D___3____

9 | K šR 10

» zhutněním, bez zkoušky zhutnění, onlbha G

Svislé a kompletní konstrukce
Výstavba nového stupně migračně prostupného z lomového kamene na MC 25 s vyspárováním

i 10j K .451313521

Poznámka k položce:
Zdšvo nového stupně na maku cementosmu 25 s vyspárováním MC 25 (pohledové plochy), povrch spár 50 mm po povrchem zcfiva. příloha G. 
Db.7
Výstavba nového stupně v místě betonového stabilizačního pásu. stupeň výšky 250 mm. předstupeň výšky cca 125 nvr pro zajištěni migrační 
prostupnosti. Odbouráni betonového stabilizačního prahu na výšku 600 mm (ručně), výstavba stupně z lomového kamene lomařsky 
upraveného, kameny výšky min.350 mm položené na betonový základ výšky min.300 mm (beton C 30/37—XF3 - S3) a každý kámen uchycen 
dvěma tmy do betonového základu. Kámen upevněn na trny chsněckou kotvou. Stupeň upraven do střelky se sklonem k břehům 1:15. Pod 
stíraném budou osazenv na MC 75 kameny uvškvcca 125 mm lbolovma vvšlrvstuorrěi cro zaiišténi micnsčni crostuoností.

Vodorovné konstrukce
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm 447,001 116 220,00 j CS URS 2018 02

11 i K 1461991111

; 12 i M i 69311080

Poznámka k souboru cen;
1. Ceny lze poulit i pro podkladní vrstvy pod dno a svalry melioraónicn kanálů. 2. Cerry nelze použit pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna 
vývarů: tyto práce ke ocenit cenami souboru cen 321 3. -.. Konstrukce z betami vodních staveb části 4. Oí katalogu 321-1 Hráze a úprava 
n a tocích.
Poznámka k položce:
Podkladní deska z betonu prostého (C 30/37-XF3 - S3), pod dlažbu U.150 mm, do desky vložit v polovině výšky sif Kari. betonovat v jednom 
pracovním cyklu (bez dílatscfl, beton zhutnit vibrováním, příloha G. Db.5_________________________ _______________________________

: Zřízeni ochranného opevnění dna a svahů melioračnícb kanálů z geotexiiiií, fólie nebo síťoviny
Poznámka k souboru cen:
1. '/ ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinutě lícní plochy a 
dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahu a prořezů stanovených projektem. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodáni gealextilil, 
fólií nebo síťoviny: tvlo se oceňuji ve soacifikaá. Ztratné lze dohodnout ve t/vát 2 %.
Pomsmka k položce:

jpásy Ge-oisxiifis šjřb/_0,4 m. délky 4.0 m pro překrvil puklin vědně koryta pod podkladovou betonovou desku - montáž oňlohe Db.5___ ___

320,00ÍCS ÚRS 2018 02

[geoiextítie netkané PES 200g/m2 128,00 \CS ÚRS 2018 02
Poznámka k položce:
aeotextilie ood podkladovou desku oro dlažbu - púásv šlřkv 0.4 m pro překrvil puklin ve dně korvta - dodávka 
7,84313725490196*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav,

i 13 K R 11 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg . ^ : 
cementu na m3 maítv s wsnámváním cementovou meknu Mf.s n 750 mm : 261,280 1 850,00; 483 368,00|CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Dlažba z lomového kamene (vápenec z lomu např.Cikánka Radotln) na MC 25 s vyspárováním MC 25 tloušťky 250 mm, pňloha G. Cb.4. Db.1.
Db. 5

; 14 K R 12 Kari sít do podkladové desky pod dlažbu ; soubor; 1,000 15 484,00; 15 484,00

P

Poznámka k položce:
Kari síť, oko 100 x 100 mm, průměr tyče 5,0 mm, přesah na spojích 100 mm. potřebná plocha 65.0 x 4.00 x 1,15 (prostňh. přesah) - 299,00 m2.
Hmotnost sítě -3,113 kg/m2. Kari síť uložit na distanční sloupky v úrovni 125 mm pod povrchem podkladní desky. Kari síť ohnout do střelky, 
oříhha G. Db.5

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 40 233,40

| 15 K 636195311
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, š naložením ; ;
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním i m2 í 
cementovou maltou MC 75 ! ;

79,220 470,00; 37 233,40 |

p Poznámka k položce:
Oprava spár riažby na maltu cementovou MC 25 s vyčištěním spár na hloubku 70 mm. úsek rriszh stucném a mostkem M3í. oňhha G

i 16 K R 13 Doprava vody na spárování ; soubor; 1,000 3 000,00 í 3 000,00: ;

P
Poznámka k položce:
Dovoz vody z městase Karlštejn pro směs cementové malty pro spárováni a podkladní vrstvu pod dlažbu, vodu z potoka nelze použít jako 
záměsovou

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 757,30

, 17 K 114203102 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo j ^ i
betonových tvárnic na sucho se zalitými snárami cementovou maltou ' 32,500 563,001 18 297,50 i CS ÚRS 2018 02 j

p Poznámka k položce:
rozebráni stávající dlažby z lomového kamene na sucho <50% celé tíocfrrl průměrná mocnost cflažbv 250 mm. ořiioha G.Db.1

( 18 K 938SQ11Q1
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním i
kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do i m2 ! 
vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek I í

339,220 ia,2Gí
I

6 173,80\ CS ÚRS 2018 02 ;

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1. Pňplatek -4911 lze použití pro další svislé přemístěni odstraňovaného porostu, jehož odstranění ss oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na odstraněni porostu, suti nebo bahna na hromady •re 'vzdálenosti přes 50 nz tyto se oceňují cenami 
souboru cen $97 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části SÚ1 katalogu. 3. MnožsťA měrných jednotek se stanoví: a) u cen - 
1101 sž-3211 vm2 rozvinuté upravované fáodvy, b) učen-4111 a-4911 v m3 prostoru, z něhot bylo odstraněno bahno, c) učeny-3311 v ks 
mezníků nebo značek.
Poznámka k položce:
Očištění povrchu dna koryta tlakovou vodou, příloha G, úsek mezi mostkem M31 a novým stupněm a stupně -79,22 mZ úsek mezi novým 
stupněm a mostkem M33 - 250.00 m2 Iterňo úsek očistit před betonáží oosMsdové betonové deskvcoddšažbu). celkem 339 22 m?.

í 19 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého ; m3 i 6,270 1 800,00; 11 28S,G0;CS ÚRS 2018 02 j

p
Poznámka k položce:
Bouráni neodborných oprav dlažby betonem ručním nářadím, příloha G, 0.93 m3 mezi mostkem M31 a novým stupněm, 4,38 m3 dno mezi 
novým stupněm a mostkem M33. 0.95 mS stabilizační práh pro výstavbo nového stupně

D 998 Přesun hmot 69 472,69
i 20 K R 14 Odvoz přebytečné zeminy a sedimentu na skládku včetně poplatku za uložení j m3 ; 42,940 780,00; 33 493,20 |

P
Poznámka k položce:
Odvoz přebytečně zeminy a sedimentu na skládku (např.Běleč u Utni), uloženi dle platné legislativy, po!ztek za uloženi, předložit vážní lístky, 
hmotnost 98.7S t (42.94 m3). pňloha G

i 21 K R 15 odvoz suti na skládku, skfádkovrsé a uložení dle platná legislativy : t ; 24,825 420,00; 10 426,50; ;

P
Poznámka k položce:
Odvoz vybourané suti do recyklačního centra (např.Beroun nabo Mnišek pod Brdy), uložení dle platné legislativy, polatek za uložení, předložit 
vážní listkv. hmotnost 24.831 pňloha G

i 77 K 998332011.1 Přesun hmot pro úpravy vodních toku a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m ; 1 | 110,619 231,00; 25 552,99 i CS ÚRS 2018 02

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenvisou isrčerrv pro jakoukoliv kcnstrukině-msteriélovou charakteristiku.

Strana 4 z 4



Stavba:
Budňanský potok r.km 0,000 - 0,800 

Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

MRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel: IČ: 28002474
V&J Stavební, as. DIČ: CZ28002474

Projektant: 10: 256 84 566
KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ256 84 566

Zpracovatel: iC:
DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 900,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
198 900,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
41 769,00 

0,00

i Cena s DPH v CZK 240 869,00
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Stavba:
Budňanský potok r.km 0,000 - 0,800

Objekt:
VQN - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

30. 9. 2018

KV+MV AQUA 
spof. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

198 900,00

198 900,00
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CUP1S PRACÍ

itavba:
Budňanský potok ř.km 0,000 - 0,800

Obiekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Karlštejn

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava ;

Náklady soupisu celkem 138 9§0,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 198 900,00
; 1 ! K jooi j Vyhotovení fotodokumentace : soubor; 1.000; 2 500,00! 2 500,00 : ;

P
Poznámka k položce:
Vyhotoveni fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikaci a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 
videozáznam budou Dfedánv objednateli ofed zahálením stavebních Draci v elektronické oodobě /1x CO/,DVD)

; Vytýčení inženýrských sítí a zařízení [soubor 1,000; 12 000.00; 12 000,00- i

P
Poznámka k položce:
Vytýčeni inženýrských siii a zařízení, včetně zajištěn! případně aiduďizsce vyjádření správců sítí, tíerá pozbudou platností v období mezi 
předáním staveniště a wtvčenim šiti

| 3 ] K j 003 [Umístění štítku o povolení stavby jsouborj 1,000 800,00 j 800,00 j |

P
Poznámka k položce:
Zajištěni umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámeni o zahájeni prsa oblastnímu inspektorátu práce na vkšielném místě u vstupu 
na staveniště.

í 4 í K |004 .i Geodetické práce jsouborj 1,000] 32 000,00; 32 000,00; ;

P
Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedeni geodetických prací nutných k posouzeni shody realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně zcúsobií&u osobou v obnm rp.měměhctň.

: 5 : K. Í005 [Plán BOZP ; soubor: i,Qoo; 2 500,00! 2 500,00; š
P Poznámka k položce:

Aktualizace, ofizoúsobení a doplněni Dianu bezpečnosti a ochrany zdraví oři práci.
' 6 | K 1006 ■Povodňový pián ! soubor; 1,000! 1 800,001 1 800,00; j

9 Poznámka k položce:
Aktualizace a dotíněnípovodňového ptánu vč=tr-ě ověřeni souladu oňsžušrr/m povodňovým omanem obr*

\ 7 \ K i 007 i Havarijní plán i soubor! 1,0001 1 800.00! 1 800,00! j

P Poznámka k položce:
Aktualizace a doplněni havsriintho plánu, včetně oněmeni vodocrávnim úřadem. Dooř is&rámem cnvodi

! 8 i K \QQ8 : Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu ■.soubor; 1,000! 4 500,00; 4 500,00! \

P Poznámka k položce:
Provedeni opatřeni vvptývaiicich z povodňového a havariiniho piánu (naoř. hlásný oroři. havariini souorava anod)

i 9 ! K |010 [Projednání zvláštního užívání komunikací jsouborj i.oooj 14 000,00! 14 000,00 i j

P
Poznámka k položce:
Projednání a zajištěni rvišštního užíváni komunikaci a veřejných ptocb. včetně zajištěni stanoveni přechorfoé úpravy provozu (veřejná 
wháška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro rádné a bezpečně provádění síavbv kSe orviektu DiO).

M0 j K |011 ; Smlouva o pronájmu pozemku se správcem komunikace i soubor; 1,000; 25 000,00! 25 000,00 ■ I

p Poznámka k položce:
Uzavřeni smlouvy se správce komunikace o oronáimu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrad/ něíemného.

; 11; k íoi4 [Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy ■; soubor.! 1,000; 12 000,00! 12 000,00j i

p
Poznámka k položce:
Zajištěni a zabezpečení sta vániště. zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek přístupu, sjezdů, skládek 
deoonii. míchacích center aood.

: 12 K 1017 : Uvedení pozemků do původního stavu jsoubor! 1,000! S 000,00; 9 000,00) ;

P Poznámka k položce:
Uvedení dotčených pozemků a komunikeci do odvodního locoř. zesmhrvněného) stavu.

i 13í K j018 j Vstupy na pozemky jsouborj 1,000j 3 000,00 j 3 000,00 í ;

p
Poznámka k položce:
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předáni dotčených pozemků a 
komunikací uvedeních do Původního stavu, zoětieiich vlastníkům.

j 14= K |019 \ Dokumentace skutečného provedení stavby jsoubor; 1,Q0Q[ 28 000,00; 28 000,001 í

P

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedeni stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměřeni skutečného 
proveden! stavby—geodetické část dokumentace (3 paré * 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. 
Pořízení řotodakumentsca stavíw.

; 15 ; K |020 i Čištěni a úkiid komunikací a veřejných prostor ; soubor) i,oooj 15 000,00! 15 000,00- ;
P

Poznámka k položce:
Čištění a úklid dotčených komunikaci a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou 
dobu stavby, včetně všech souviseiicich činností.

16 K j022 'Archeologický průzkum jsoubor 1,000 i 10 000,00! 10 000,00: ;
p Poznámka k položce:

Uzavření smlouvy o srcheolooickém průzkumu během síavbv

j 17 | K j023 Ztížené podmínky pohybu po stavbě jsouborj 1,000 j 25 000,00 25 000,00j j
P

Poznámka k položce:
Zpevnění komunikací pro přistup na stavbu a pohyb po stavbě, nutnost využíváni lehké techniky pro dovoz materiálů (nákladní aute a mixy na
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