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Formuláře 

a) Seznam členů realizačního týmu 

b) Seznam poddodavatelů 

c) Seznam jiných osob 

d) Seznam postupných závazných milníků 

e) Harmonogram plateb  
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Formulář – Seznam členů realizačního týmu 

Manažer projektu (zástupce zhotovitele podle FIDIC): 

(anonymizováno) 

 

Architekt: 

(anonymizováno) 

 

Hlavní projektant: 

(anonymizováno) 

 

Zástupce projektanta: 

(anonymizováno) 

 

Hlavní stavbyvedoucí: 

(anonymizováno) 

 

Zástupce stavbyvedoucího: 

(anonymizováno) 

 

Statik: 

(anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace: 

(anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za dohled nad požární bezpečností: 

(anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za BOZP: 

(anonymizováno) 

 

Technolog sváření: 

(anonymizováno) 
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Geodet: 

(anonymizováno) 
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Formulář – Seznam poddodavatelů 

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

STRABAG AG 

(jednající prostřednictvím STRABAG AG - 

odštěpný závod) 

IČO 
FN 61689 w 

(659 90 960) 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 

Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, 

Rakouská republika 

(Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu 

doložené kvalifikace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 

s.r.o. 

IČO 313 55 161 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu 

doložené kvalifikace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. 

IČO 275 24 906 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Architekta prostřednictvím 

doloženého technika 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 
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PODDODAVATEL Č. 4 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

ARCHaPLAN s.r.o. 

IČO 275 40 863 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Hlavního projektanta a Zástupce 

projektanta prostřednictvím doložených techniků 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

PODDODAVATEL Č. 5 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

SKÁLA & VÍT, s. r. o. 

IČO 252 83 243 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Květná 228, Svinary, 500 09 Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Statiků prostřednictvím doložených 

techniků 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

PODDODAVATEL Č. 6 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

FERRMON, spol. s r.o. 

IČO 428 68 670 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Technologa sváření 

prostřednictvím doloženého technika 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 
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Formulář – Seznam jiných osob 

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

JINÁ OSOBA Č. 1 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

STRABAG AG 

(jednající prostřednictvím STRABAG AG - 

odštěpný závod) 

IČO 
FN 61689 w 

(659 90 960) 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 

Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, 

Rakouská republika 

(Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu 

doložené kvalifikace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

JINÁ OSOBA Č. 2 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 

s.r.o. 

IČO 313 55 161 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Odborný dohled a poskytnutí know-how v rozsahu 

doložené kvalifikace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

JINÁ OSOBA Č. 3 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. 

IČO 275 24 906 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Architekta prostřednictvím 

doloženého technika 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 
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JINÁ OSOBA Č. 4 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

ARCHaPLAN s.r.o. 

IČO 275 40 863 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Hlavního projektanta a Zástupce 

projektanta prostřednictvím doložených techniků 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

JINÁ OSOBA Č. 5 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

SKÁLA & VÍT, s. r. o. 

IČO 252 83 243 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Květná 228, Svinary, 500 09 Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Statiků prostřednictvím doložených 

techniků 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 

 

JINÁ OSOBA Č. 6 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

FERRMON, spol. s r.o. 

IČO 428 68 670 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Výkon činnosti Technologa sváření 

prostřednictvím doloženého technika 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 

poddodavatel plnit v Kč bez DPH 

nebo % z nabídkové ceny 

--- 
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Formulář – Seznam postupných závazných milníků 

Poř. č. 

postupných 

závazných 

milníků 

Název a popis postupných 

závazných milníků 

Termíny pro splnění postupných 

závazných milníků 

Projektová část 

T 1.  

Vypracování dokumentace 

pro změnu stavby před 

dokončením 

123 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T1 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

T 2.  

Nabytí právní moci 

rozhodnutí o změně stavby 

před dokončením 

295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T2 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

Stavební část 

T 3.  
Dokončení všech 

základových konstrukcí 

295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T3 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

T 4.  Dokončení hrubé stavby 

423 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T4 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

T 5.  
Dokončení fasádního a 

střešního pláště 

534 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T5 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

T 6.  
Dokončení všech venkovních 

inženýrských sítí 

579 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T6 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 

Dokončení 

T 7.  

Lhůta pro dokončení Díla 

 

Popis: Datum, kdy je Dílo 

dokončeno v souladu se 

Smlouvou, uvedené 

v Potvrzení o převzetí 

vydaném podle Pod-článku 

10.1. [Převzetí díla a sekcí]. 

24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy 

(specifikace milníku T7 viz. příloha Bližší 

specifikace milníků) 
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Příloha: Věcný popis milníků 

 

Projektová část 

T1. Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením  

- 123 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem T1 se rozumí termín předání PD ZSPD správci stavby. PD ZSPD pro obecný 

stavební úřad bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

T2. Nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením 

- 295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem T2 se rozumí termín vydání a nabytí právní moci rozhodnutí ZSPD vydávaného 

obecným stavebním úřadem. Platí za dodržení zákonných lhůt a termínů dle správního řádu. 

Majetkoprávní skutečnosti a smluvní vztahy budou řešeny v mezních termínech pro dotčené 

orgány (termínový souběh se stanovisky DOSS). Průběh povolovacího procesu, za podmínky 

dodržení zákonných lhůt a termínů dle správního řádu, je zhotovitelem předpokládán 

v následujících termínech: 

16.8.2021 Vydání PD ZSPD. 

20.8.2021 Podání žádostí na DOSS, vlastníky a správce dopravní a 

technické infrastruktury s žádostí o vydání závazného stanoviska 

/ vyjádření. 

20.9.2021 Konec 30ti denní lhůty k vydání závazných stanovisek (předpoklad 

30ti denní lhůty vychází z průběhu vydání stanovisek DOSS 

k vydanému stavebnímu povolení, kdy nebylo žádáno o 

prodloužení lhůty z důvodu označení stavby za složitou). 

30.9.2021 Podání žádost o ZSPD na obecný stavební úřad. 

1.10.2021 - 30.10.2021 Doplnění stanovisek a podkladů stavebnímu úřadu, vypořádání 

projektanta se stanovisky dotčených orgánů; prostudování PD, 

žádosti a dokladové části stavebním úřadem. 

01.11.2021 Zahájení řízení ZSPD. 

1.11.2021 - 30.11.2021 Lhůta na doručení o zahájení řízení ZSPD účastníkům řízení, lhůta 

pro vyjádření námitky / připomínky / stanoviska účastníků řízení 

(15 dni od doručení). 

1.12.2021 - 8.12.2021 Seznámení SÚ s podklady před vydáním rozhodnutí. 

15.12.2021 Vydání rozhodnutí o ZSPD (za podmínky, že v průběhu 

změnového řízení nebudou podány námitky, připomínky, 

stanoviska účastníků řízení). 

14.01.2022 Doručení rozhodnutí o ZPSD účastníkům řízení včetně nabytí 

právní moci (nabytí právní moci 15 dní). 

V návaznosti na tyto termíny proběhnou navazující řízení o ZSPD vodohospodářských a 

dopravních staveb. (Tyto řízení nejsou předmětem milníku T2). 
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Stavební část 

T3. Dokončení všech základových konstrukcí 

- 295 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem se rozumí dokončení hlavních základových konstrukcí (pilot) pro západní tribunu a 

věnec tribun bez odbednění a bez nabytí normové pevnosti. Nevztahuje se na základové 

konstrukce pod vyzdívky v rámci západní tribuny, základy pod vestavky ve věnci tribun, 

základy pod osvětlovací stožáry a dále základové konstrukce pro oplocení, vedlejší objekty, 

drobnou architekturu apod. 

T4. Dokončení hrubé stavby 

- 423 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem se rozumí dokončení železobetonového monolitického a prefabrikovaného 

montovaného skeletu bez odbednění, odstojkování, získaní normové pevnosti. Nevztahuje se 

na nenosné a výplňové konstrukce. 

T5. Dokončení fasádního a střešního pláště 

- 534 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem se rozumí se vodotěsné uzavření stavby západní tribuny a věnce tribun, tj. dokončení 

obvodového zdiva, osazení výplní vnějších otvorů, dokončení ocelové konstrukce střech, vč. 

skladeb. Nevztahuje se na osazení předsazené tahokovové fasády, vč. nosných a pomocných 

konstrukcí. 

T6. Dokončení všech venkovních inženýrských sítí 

- 579 dnů ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem se rozumí dokončení areálových rozvodů vč. napojení v objektu a napojení na 

distribuční síť / řad, bez zprovoznění a předání správcům. Inženýrskými sítěmi se nerozumí 

(areálové a místní) komunikace a VO, dále se nejedná o trubní a kabelové rozvody v rámci 

hrací plochy. 

Dokončení 

T7. Lhůta pro dokončení Díla 

- 24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy 

Milníkem se rozumí dokončení Díla v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí 

vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí]. 
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Formulář – Harmonogram plateb 

Poř. č. 

platebních 

milníků 

Název a popis platebních 

milníků 

Výše platebních milníků v % z přijaté 

smluvní částky 

Projektová část 

T 1.  

Vypracování dokumentace 

pro změnu stavby před 

dokončením 

3 % 

T 2.  

Nabytí právní moci 

rozhodnutí o změně stavby 

před dokončením 

2 % 

Stavební část 

T 3.  
Dokončení všech 

základových konstrukcí 
10 % 

T 4.  Dokončení hrubé stavby 20 % 

T 5.  
Dokončení fasádního a 

střešního pláště 
20 % 

T 6.  
Dokončení všech venkovních 

inženýrských sítí 
20 % 

Dokončení 

T 7.  

Lhůta pro dokončení Díla 

 

Popis: Datum, kdy je Dílo 

dokončeno v souladu se 

Smlouvou, uvedené 

v Potvrzení o převzetí 

vydaném podle Pod-článku 

10.1. [Převzetí díla a sekcí]. 

25 % 

 


