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Stavba č. 40741 TV Zahradní' město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

00064581

dále jen jako „Objednatel

dále jen jako „Přikaznik"

na straně jedné

a

Plzeňská 181/183,150 00 Praha 5se sídlem:

IČO: 26419823

DIČ: CZ26419823

bankovní spojeni:

2281352/0800číslo účtu:
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Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

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

se sídlem:

IČO:

CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů

PPF banka a.s., Praha

CETUS PLUS, a.s.
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddilu číslo 
6931

se sídlem:

IČO.

D1G

bankovní spojení:

číslo účtu: 
zastoupené:

20028-5157998/6000
Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy

Česká spořitelna, a.s.

pro vybraně činnosti dle léto Smlouvy zastoupené příkaznikem TDS:

Ing. Pavel Poloprudský

štěpařská 22,152 00 Praha 5 - Hlubočepy

49670859

o dani z přidané



Stavba č. 40741 IV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce

zastoupená:

na straně druhé

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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Karlem Muzikou, ředitelem na základe plné moci 

dálo jen jako „Zhotovitel"

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 40741 TV Zahradní město, 

etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce

w smysl" tislfínoivrii § 2586 a násl. zákona č. S9/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva"

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení 

svahů Chaloupky; záchranné práce a zajištění odstranění havarijního stavu spočívajícího 
v sesuvu svahu z pozemku pare. č. 510/3 v k.ú. Záběhlice,

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu á úpravu stavby nebo její části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případe nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavřeni Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlas)’ i jiná sděleni proto musejí být učiněna vůči druhé 

Smluvní straně zásadné písemné, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručeni 
odmítne či jinak znemožni.



1.7.

1.8.

1.9.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

11.

2.2.

e)

0

13.
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a)

b)

c)

d)

Stavba Č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce

semnosti Objednateli je:

adresa datové schránky: 48ia97h; 

e-mailová adresa: postatfi-praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručováni pis

a)

b)

c)

Adresou pro doručováni písemností Zhotoviteli je:
a)
b)
c)

adresa datové schránky: 6wóddn8
e-mailová adresa: cetusplustfPcetusplus.cz; nebo jana.kouteckatfPcetusplus.cz 
poštovní adresa: Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00.

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0069/21 ve 
smyslu ustanoveni § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění platném 
ke dni zahájení zadávacího řízeni (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 40741 TV 
Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce", a cenové 
nabídky ze dne 30.6.2021.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

cenová nabídka ze dne 30.6.2021;

provedeni nutných zabezpečovacích prací, spočívajících v odstranění havarijního 
stavu části staveb č. j. P10-056341/2013 ze dne 15. 5. 2013, které vydala městská část 
Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, se sídlem Vršovická 68,101 38 
Praha 10;

projektová dokumentace pro havarijní výměr zpracovaná společností 
PRAGOPROJEKT, as. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO 45272387, 
z 12/2019 (dále jen jako „Projektová dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností PRAGOPROJEKT, 
a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4, IČO 45272387, z 04/2020 (dále jen jako 
„Soupis s výkazem výměr").

Zhotovitel od Objednatele při uzavřeni této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemné oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 
její změnou.

cetusplustfPcetusplus.cz
jana.kouteckatfPcetusplus.cz


Stavba č. 40741 TV' Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

40741

TV Zahradní město

0006

Zabezpečeni svahů Chaloupky

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1.

3.2.

3.3.

d)
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číslo stavby: 

název stavby: 

číslo etapy: 

název etapy:

smyslu ustanoveni § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

b)
c)

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot, uložené 
ornice, případně nutné biologické rekultivace;
náklady na zřízeni a přístup na staveniště;
atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni a revize, provozní předpisy 
zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření 
digitální formou

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti 

Příkazníkem Stavby je Ing, Pavel Poloprudský, 
Hlubočepy (dále jen jako „Příkazník").

Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Příkazník vykonává Činnost na základě objednávky č. INV/OB/1077/21 ze dne 26.3. 2021 

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem projektové dokumentace je PRAGOPROJF.KT, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 
54 Praha 4, IČO 45272387 (dále jen jako „Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

se sídlem Štěpařská 22, 152 00 Praha 5

a řády.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka Stavby č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů 
Chaloupky; záchranné práce, jqímž předmětem je zajištění odstraněni havarijního stavu 
spočívajícího v sesuvu svahu z pozemku pare. č. 510/3 v k.ú. Záběhlice.

Dílo dále zahrnuje i
a)



škody;

3.4.

3.5.

ZMĚNY DÍLA4.

4.1.

4.2.

4.3.

b)

4.4.

4.5.
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považuje změna Díla, která by
umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízeni, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízeni odpovídaly této změně;
měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 
vedla k významnému rozšířeni Díla.

h)
i)
j)

e) 
0 
g)

za takovou

a kalkulace ceny 
shodně (totožně) s touto

projednání dopravních opatřeni a jejich realizace;
projednáni a realizace napojeni a odpojení inženýrských síti;
vytýčení podzemních síti vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci 
Díla;
náklady na pojištěni Díla a odpovědnosti za
náklady na bankovní záruky;
náklady na zajištěni péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 
dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 
dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v textové či výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Dila je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 
předáni a převzetí bez vad a nedodělků.

Obecná ustanoveni ke změnám Díla

Změnou Díla se rozumí jeho provedeni v kvalitativně (materiál, standard nebo provedeni) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Dila 
podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
a) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň brání pokračování prováděni Díla (dále jen jako „Neodkladná změna"); 
změna Dila, která podmiňuje provedeni Dila v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebráni pokračováni provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna");

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky' stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy' (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Dila nesmi být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž 
změnu se
a)

Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

b)
0
Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prad, 
dodávek a služeb v případe změny Díla budou určeny tímto postupem: 
a) stavební práce, dodávky a služby, které Spedfikace díla

podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve
přílohou;



Stavba č. 40711 IV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky; záchranné práce

b)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
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stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 
a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

Ustanoveními tohoto Článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkaznikem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Příkaznikem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavřeni 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesněni, přičemž 
Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k uděleni 
souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanoveni § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Přikazník, případně přimo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 
změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedeni Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu jeji věcné i množstevní správnosti 
i určeni ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrátí jej Přikazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Přikazník opětovně zkontroluje. Přikazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci dila a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkaznikem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci dila a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkaznikem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace dila a kalkulaci ceny odkladné změny") a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Příkaznikem a Projektantem, předloží Objednateli, který' provede jeji 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
urči platební podmínky pro její úhradu.
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4.15.

MÍSTO PLNĚNÍ5.

5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

6.1. v

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 5 797 656,26 Kč

1 217 507,81 KčDPH

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 7 015164,07 Kč

6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
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Celková cena za zhotoveni Díla v rozsahu stanoveném či. 3. této Smlouvy je stanovena 
souladu s cenovou nabídkou ze dne 30.6.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Místo plnění je dle projektové dokumentace.

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
splnění Smlouvy.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uváděl na 
fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupné formou 
měsíčního dílčího plněni Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
Díla. Dílčím plněnim se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťováni rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

první straně Smlouvy pod označením
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Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělku a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů 
budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy 
této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů) 

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postaveni osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude ph 
fakturaci použit režim přeneseni daňové povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona č, 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnot}'"), ale bude použít standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předáni a převzetí díla". Dnem 
uskutečněni zdanitelného plněni bude den převzetí Dila, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předáni a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPI I z konečné faktury a všechny 
částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předloženi „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků", který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

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

Faktur}' je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen .Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

Lhůta splatnosti dilčích faktur i konečné faktury je 30 dni od doručení Objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční' číslo daňového dokladu 
bankovní spojení Zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečněni zdanitelného plněni 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo Smlouvy 
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na 
KONTROLNÍ ČÍSLO) 
Číslo a název stavby, popr. číslo a název etapy 
fakturovanou částku ve složeni základní cena, DPI 1 a cena celkem
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7.13.

7.14.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1.

9.2.

Stránka 10 z 22

a)

b)

LHŮTY PLNĚNÍ

Lhůta pro předání Staveniště: do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění

Lhůta pro zahájení realizace Díla: do 30 kalendářních dnů ode dne předáni Staveniště Lhůta 

pro dokončeni Dila: do 8 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 

prací, dodávek a služeb, který- tvoři přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 

bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí Dila jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost formální a věcnou 
správnost faktury.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátil Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve 
stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací 
protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USU flash disku.

Lhůt}' plnění se prodlužuji o dobu, po kterou trvá nemožnost plněni ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodlouženi je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plněni Objednateli. Oznámeni musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plněni a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.

Prodlouženi lhůty plnění pak trvá do té doby, než. pomine oznámená nemožnost plněni, 
přičemž Zhotovitel se pominuti zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.
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10.1.

10.2.

10.3.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7

11.8.
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Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedeni Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpeč plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

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

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnú ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpeóíosti a odíraný zdraví při práci 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel"), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho Části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel.

Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schváleni Objednatelem.

Zhotovitel pověřil realizaci hlavních činnosti při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schváleni Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušenosti.

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 
plněni. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.
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Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

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

11.13.

11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo

11.15.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajisti Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

11.10, Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodlené 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na 
okolí.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do Ihúty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto terminu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

Zhotovitel zajisti na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

ve své péči až do převzetí Objednatelem.

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

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotoveni realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešeni v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit sc zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

Zhotovitel jo povinen si sám a na své náklady zajistit projednáni záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatřeni spojených s realizaci díla (DIR + D1O).

Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště inio tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předáni Díla bez vad a nedodčlkíi bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

a)

b)

c)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Stránka 13 z 22

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šířeni hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řidit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

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

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknuti třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedeni Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odbor elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništni rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastni 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončeni prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku.

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

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru).

Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní' den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TO1/TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly prováděni Díla:
Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Pod zhotovitelů.
Kontrola prováděných prad: kontrola provádění stavebních práci včetně 
technologických postupů.
Kontroly dle Projektové dokumentace.



STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ14.
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14.9.

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na 
protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotoví tělem sepsán předávací 
protokol.

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

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Pň 
nedodrženi tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízeni Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty’ vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

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

v souladu se svými potřebami. Projektovou 
dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

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

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb„ o 
dokumentaci stavby, v platném zněni (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném zněni (dále jen jako „stavební zákon"), 
a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební denik musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a 
přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
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15.6.
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0
g)
h)

c)
d)
e)

0
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;
název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;
název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;
seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 
změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
zřizení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízeni staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedeni Díla. První kopii zápisů přebírá 
průběžně Objednatel nebojím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžaduji vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v terminu podle předchozího odstavce.

Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

O předáni Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předáni a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat:

označeni Dila;
označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
číslo a datum uzavřeni Smlouvy o dílo;
zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků;
datum a místo sepsání zápisu;
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
seznam převzaté dokumentace;
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ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY19.
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19.6.
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í) 
i) 
k)

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

Dilo má vady, jestliže provedeni Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dilo v době předáni.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba“).

V záruční době Zhotovitel neodpovídá za 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušeni jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále jen jako ..Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při prováděni kontroly plněni. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovni podzhotovitelského řetězce.

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
termín vyklizení Staveniště; a
datum ukončeni záruk)’ na Dilo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

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

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDI), případné také autorského dozoru projektanta (AD).
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Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat. 

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povoněn 
bezodkladné oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnú ode dne 
doručení oznámeni o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě havárie nebo Vady bránici provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 
dne uplatněni Vady.

19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 
poštou.

19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni Vady.

Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla.

V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článkuje Objednatel oprávněn 
objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do 14 dnů od předloženi jejich vyúčtováni Objednatelem.

Provedenou opravní Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravní poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záručni doby 
neskonči před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záručni Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši, a to do 3 dnú od jejich uplatnění Objednatelem.

Zhotovitel nenose odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např, války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

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

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

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 
bez ohledu na zaviněni.
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Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vyslavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobně.

v platnosti ode dne zahájení

Pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mil sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 100 % ceny dila(dále jen 
jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištěni odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajelkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnujíc Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předloženi pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážni pojištěni Díla

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako „Stavebně-montážni pojištění").

Stavebně-montážni pojištění musí zahrnovat pojištěni odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajelkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebné-montážnimi pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážni pojištění 
realizace Díla do předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážni pojištění 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozdéji ke dni uzavření této Smlouvy. Předloženi 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané 
pojistitelem.

Pojištěni křížové odpovědnosti

Pojištěni Zhotovitele musi zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (kryli odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovitel).

Podmínka pojištěni křížové odpovědnosti je splněna také v připadě, že pojistné podmínky 
pojištěni Zhotovitele podle této Smlouvy- nevylučuji takové plnění pojistitelem (tj. plnění z



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

SMLUVNÍ SANKCE22.
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ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

OSTATNÍ USTANOVENI23.

23.1.
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křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smimou 
cestou. Všechny spory vyplývající z léto Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně

Uplatněni práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodleni nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve Ihútě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započat)' den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodleni s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušeni povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušeni jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodleni

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dm počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodlení.
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Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušeni provádění Díla (tzv. zakonzervováni 
stavby).

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

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

Neplatnost některého ustanoveni této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící jeji podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plné 
oddělitelným od ostatních ustanoveni této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvni strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšši možné miře odpovidat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Tuto Smlouvu mohou Smluvni strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že neni třeba dodatek uzavřít.

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

i umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízeni odpovídaly této změně;

i měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 
vedla k významnému rozšíření roz-sahu Díla.

Ukončeni Smlouvy

Smluvni strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvni vztah lze také ukončit
písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,
písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plněni ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončeni posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní’ doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé Smluvni 
straně.
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Ochrana osobních údajů (GDPR)
Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46,/ES (obecně nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znéní pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovné souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovné prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažuji za

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

Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanoveni § 223 ZZVZ.

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými čí zvláštními právními předpisy.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednáni o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývajíc z této Smlouvy či jejiho porušení se promlčují ve IhutČ 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
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Ing. Ivol

Pověřen řízením o<

V v
Karel Muzika 

ředitel na základe pit

obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
zněni pozdějších předpisu, a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýdikoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy'

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěřeni nevyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21. 6. 2021.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy': Specifikace dila a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace dila a kalkulace ceny podle budoucích správců 
provozovatelů
příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 
příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 
příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

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



24. 6. 2021

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH S 797 656,26

7 015 164,07Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

SUans 1 z 2

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21.00%
15,00%

IČ:
DIČ

Výše dané
1 217 607,81

0,00

KSO: 
Místo:

IČ:
DlC:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Kód: 
Stavba:

Základ dané
6 797 666,26

0.00

REKAPITULACE STAVBY
6/2021
Řešeni havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad Chaloupkami, Praha 10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 8/2021

Řešeni havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad Chaloupkami, Praha 10Stavba:

Místo: Datum: 24. 6. 2021

KM Popis Cena mz DPH |CZK) Cena 5 DSH |CZK|

5 797 656,26 7 015 164,07

6/2021 5 797 656,26 7 015 164.07

Svan.2í2

Náklady z rozpočtů

Řešeni havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad 
Chaloupkami, Praha 10

Zadavatel 
Zhotovitel:

Projektant; 
Zpracovatel:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řešení havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad Chaloupkami, Praha 10

24. e. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 797 656,26

Cena s DPH CZK 7 016164,07v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1x11

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

KSO: 
Místo:

dph základní 
snížená

Základ dané
5 797 656,26

0,00

Sazba dané
21,00%
15,00%

CC-CZ: 
Datum:

Výše daně
1 217 507,81

0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Řešení havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad Chaloupkami, Praha 10

Místo: Datum: 24 6.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 797 656,26
HSV - Práce a dodávky HSV 4 854 506,26

1 - Zemní práce 1 903 723,95
2 - Zakládání 566 375,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 714 611,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 136 232,00
997 - Přesun suté 251 564,22
998 - Přesun hmot 281 998,18

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 918 350,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 323 500.00

136 950,00

422 900.00
VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

Strana 2 z 11

Zadavatel: 
Zhotovitel:

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

Projektant: 
Zpracovatel;



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Řešeni havarijní situace sesuvu v lokalitě Nad Chaloupkami, Praha 10

Místo: Datum: 24. 6. 2021

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

Náklady soupisu celkem 5 797 656,26

HSV Práce a dodávky HSV 4 854 506.26D

1 1 903 723,95

m3 160,300 108 048.60

PSC

2 K 122151101 m3 112,100

PSC

112,100

18 865,00:m3 3,500 5 390,00

I

PSC

vv 3.500

m3 69.423

PSC

m2
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47 971,29;

i
-12 714,00165.20;

I

I
15 806,10’

195,000

I

W 
|

I
642,00 í

K |131113102

Projektant: 

Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

K ,129911121

94.000
74,300

168.300

AozMro*a * jGjeoc/ cst
1 V senacB rtOj lapcfieny i ní«tatíy na ptenozenl výtopto to 
vr-járano# Ca 3 m netc nsDísr?; na ttopravnl proWfedeMi 
•pásovým mlnírypadtem k terénu zaměřeni'! 12,1

10,600
14,045
3,975
6,890

12,058
4.148 

51,716 
10,624
7.083

17.707
69.423 i

I

Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého nepřekládaného

vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
vv
w

5 i K 155131311

w
w
w

[' I
141.00;

i 3

691,00 j

rez nST*a k scoun
1 Ceny/jcu určeny pxrre pro tourín/íons.wto'ze z
ĎSfonu ve výxofldí pí provádí o! it-rncfcň proti. cou ó zfflvo -eSc Ďelon 
třepeny vxnnou nebo syjrzmno!. M«, M « nvn nsnl tor 
pnsfup 2 Ceny nelze pro tourinl K/xtruktJ ze rtoo noto
totowpko p>o samostatná/ savetol prtoi. I Myt fiou bourané 
Aonsírotte petí úravn) terénu /eko napt. nt stropy a Motoy v svSr&nu 
3 Svislé, pfíp wxbrovaé /VBmťslénl mater&u i nobouranýart 
konstrvkd re rýkaoUH se ooAiqe/ato přemístěni vý*pp*u : tomm 
ttoy rířTOtnojn (W cenaw swDorj cen 161 SnM ptemisíM výkopku. 
píp 162 Vóforovné p/etoMní vykopto se itofctiro »V tor a 
rorp/ostřod. 4 Ceny ncto: povtřf pro tot/rénl konstrukci cto vedou, 
(pro oojrad se xerJ M(M’Kfcůlné 5 Oa/en ./Ocuronéti) mařonáU pro 
p/emlUini m rovná oberou »onsírutcti pfto rortouraníir 6. VzMíe.oMí 
»ro±rovner.o pfeml&iíni se utto/e ctí lUtt púvodni konsbvKO Co 
tů!M r.kMky
"základy pod původním oplocením"3.5

! Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hommé třídy těžiteinostl I skupiny 1 a 2 nesoudržných

Portoirka k scotoro cen
1 V cenátíi /sou lapodeny i nAKaOy na ptotonnl to cflW/Můro
ferinu’ OB y.-oíWncV co 3 ro 00 ck/í.e mbo nsroJenl ne Oopraml
oroso^soe*
■pro založeni opěrně zdi od zaměřeni*
((2j$-2.5y2-(233,58-232,78))-5 
((23’2,5y2*(233,84-232,78))"5 
((23’2.5>'2’(234,08-233,78))’5 
((2^*2,5y2*(234,3-233,78)}*5 
((2,6* 2,5y2‘(235,19-234,28))*5 
«2>2.6y2-(234.75-234^8)r3.33 
Mezlsoučet
■podkladní b6ton‘2.5-0.15-(48.33-20) 
'pro pookted Stěrkir2.5*0.V(48,33-20) 
Mezisoutet
Součet
Zřízeni protieroznlho zpevněni svahů geomřiži nebo 
georohožl včetně ploSného kotveni ocelovými skobami, 
ve sklonu do 1:2

D
l

1 | K 122111101

Zemni práce

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 
nezapažené v hornině třídy těžilelnosti I skupmy 1 a 2

Pczrgirka k sotibom cen
1. Cony ho pruiit pro pkétokv mrvžstvi totopato rotory 2. V centon 
/sou započsny r tonscy to pienoien! •ýkopto ne viMtencsl w Jm 
neto nto>!onl na Oopravni pmstlKtok
■původní tvar k terénu saměřeníTM
"od zaměření k novému tvaru“74,3
Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy téžltelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3



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

PSC

6 m2 215.00 49 681,13

m3 206.828 567,00 117 271,48

PSC

8
25 024,95

PSC

9 K 161111522 3,500'm3 691,00 2 418,50

PSC

w 3,500

10 K 162211201 18,340' m3 3 759,70

18.340

vv
18.340

12 K 162211311 84,00.556,163m3 46 717,69
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205,00

I
I

3 411,24

I
810,00

18,340

K 161111502

I

vv 
vv 
vv 
vv

vv 
vv 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w

231,075
231,075

280.400
69,423

349.823

10,600
14,045
3.750
2.500

30.895

" I

168.300
69.423

237,723 
•30.895
206.528

186,00:

I

30,695 [

Poznámka kíoi/Ďo/u cen:
’ Cmu -Tújí M uoulltlpm p/onůMnl a aOvaCrl .ut> 
z tonslrukcl íů rtPva CWM» kimennůfio, ; ceůnv pmsWic.
pwjawoíto, KtoioMo 1 pfadpfaMtm, po-ufl ryto wwru*w by), 
vyOouMny v» vý*0fHW Z C^iy ot> ACvéru ? to a m/rov určeny
i™ svisVÍ pAKnfcWrií’ uůjtonu výttnkv 00 0 ao 6 m. 1 Svislé pfenstonl 
vý*aoAu roíenbn do 3 mjt> souUif.i aul ručnJcn výtopů < SWsU 
pVe-níi.*.). výfccpku roían*n pán 6 m s* octrňufi .vuMfuiitnů

•odkopávxy-168.3
'výkop pro opěrnou ze(T69.423
Mezisoutet
-• svislé přemístění nad 6 m"30.895
Součet
ISvislé přemíRtěnl výkopku noSenlm bez naložení. 

avSak s vyprázdněním nádoby na hromady nobo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžilelnosti I 
skupiny 1 až 3. při hloubce výkopu přes 6 do 7 m

Potnimta « jouDom cen
’ Cínu • í 522 Bo partit ip*>av&4 pfamí.fcrj rr»w-^Ju a sfavtůn/ autí 
r kmtrutd to tito oMWt nero W^oí,to. • talonu pwSTO 
CíDkMdar.dAo, toonvito l pfMpýatůno. pato? (yfo Awisťmka 0yý 
v/hro-ínyve výkopM 2 Ceny pn> bbubtu p/hi 3 do 8 m joou urteny 
p-o svrc** ptenteini otJ/omu vý*op»u od 0 CO 6 n 3 S,M p*mř»48ni 
v/kopfcu naiením ft> 3 m je leučrtsii ceo ruínlct) výkopů 4 Swr.* 
pteirMM výtmpku rčením ptesSmw o&Mufi ínůMlmtoá 

((2,a-2.5W(233.58-232.78)r5 
((2,8*2,5 ý2*(233.84-232,76))*5
"pro podkladní bston"2í*0.15"10 
■pro podklad élá-ku*2,5*0,1 *10
Součet

Svislé přemístěni výkopku noSenlm boz naloženi, 
avSak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosli lil 
skupiny 6 a 7, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

M 69321121R
w

PtunAmha * couoonr cei
t Vcendcn >wu rwcSnny i néWy na iMofrttn' ramita okray. 
gcom^ic nato g^fUvtíe cki rýňy c<tio<> mr MxZam1. na z/Penl 
rýhyifál lat/pini, na mstaiadQeomňie rete geontví* rfetté 
pfessňú a na pbáné totvenl cceícvým skotam i cekMáftW oc&i. 2. V 
cenécft nejscu ronoitany ndXUc, na oxMvku Deom/ur nc<u peo-otoží 
M&0 ta otxAu/c ,t 'occ^iaa ZfřňJra- vřetni ptesenů ů ícfwřn; Ma,ú 
tM stan&nť ve výil 15oJ 30 K

goorohož protře roml
'195,002313212326*1,1846 •Přepočtená koeflctentom

^Svislé přemístění výkopku noěenlm bez naložení,
i avtak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
(dopravního prostředku z horniny třídy těžiteinosti l 
skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

w
| i

11 ! K í162211209

' K 161111503R

PůMůmte » sooMn/ cen
• Care-13221/6 couM ip/oivIVi prMltňai a slávek suli
t kenafruto’ re rt*Va ctfiaWVio neoo »amiwiMo. t batonu pmiMno, 
froAÝMa.neno Jetorc/éfto ip*dfleMř«. flc*uo frfo AowJruto t/y 
vytnvrůny va výkop^fi 2 Ceny pro /Vouoto 3 do « m Jaou unJecy

přeptaní oí^/nu výtoptu MOtKCm 3 Svalů pltonlsťffn;
výkopku noíenlm oo 3 m/a aouůéstl cen ruůnlcb výkopů. 4. Svůie 
p/efén,i výkopku ntáerúm pTBi 6 m fe ocebu/6 nvMduMiů

•bourané základy-3,5

I Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny nořením 
s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdělanost do 10 m z horniny! 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

"zásyp za opěrnou zdCIB.34

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny noěenlm 
s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do , 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek m3 

Iza každých dalílch 10 m k ceně -1201

"zasyp za opěrnou zat18,34

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny 
(stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
(hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
[do 10 m z horniny třídy těžitelnostl I, skupiny 1 až 3 |

"na mazideponii" 
•bdkopávky*168.3+112.1
"výkop pro opěrnou zerr69,423 
Mazaoučot



PČ Typ Kód Pop<s MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

K 162211319 m3 91.30

7 230,119

129,00|14 K 162211331 3,500m3 i

W 3.500

15 K 162211339 45,500. 5 460.00

I

89 554,69

PSC

w 349.823

m3 3 498,230 19,40

PSC

3 498.230

18 556,163 140,00 77 862.82

PSC

m3 3,500 227,00 794,50
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17 I K 162751119

256,00'

660 109.86
1

i
120.00,

67 865.66

13:

I
w

349.823

7 230,119

16| K .162751117 
í

m3

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
'nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
jz horniny třídy téžitelnosti lil, skupiny 6 a 7

w 
w

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, 
z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

349.623
206.340
556,163

206.340
206.340
556,163

3,500
45,500

W 
W 
w 
w

Poznámka * souboru cen
1. PTemlsfuieíse ;ocčasnýcn Miáos* vicátenýcň B Mm.
Gooccr.u.o ta A3H.MS/1Í výiwu. i rty! se pinií Toto ustonovtnr 
nepili. ryfuCufi-S propkt pcufrfi Oo&ru 2 Ceny nalza pcutn. 
pfeas^su/é-i pofiM oWsí ,ý*aoe* .na nepňvucoe 

omsrtxftím. ttro ptomísM se oceAup mOrnC-ao*

349,823’10 'Přocotlenó koeficientem množství

I

"zásypy a násypy z mezkteponle’
105.7+81,8+18.84
Mezsoučet
Součet
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m Příplatek za každých dalSích 10 m k ceně - 
1311
556.163’1.1 'Přepočtené koefictentem množství

Poznámka » souboru an
• C*ny-1131 M-1133/Ku u/Cery pro cůKSOin'. ptokitoim□ 
vy*Sdá/V na /rotónost a) m 20 m kwc.'«- .omovnó vzo&sncst 
se méfi ca rtřnče >oO * Hinra OruhO Od. oebo h tóíiW hromady na 
W>i; ngbc h tĚíiSb zKpravrJho pmUtdU na suchu. b)óo4m sv«k>. 
svisu > jMifcncíf w mů'i cd p’eoovr.l NeOny vody « úovrc s.*D.*na 
néno terSnu v iiiiUé hromady nebo v irňt Oomm pKxhy pro 
doprtn-ninosťedekne ucnu Uvedenouívsou .lOUenotlimise 
r>Otit a to neyyýie Oo6m. /»s(We je «x»ovnd vsoatonoa cvwWná v 
OoSu a) kretiine! Km najminb o PvyiísW*zrttS&nl .-ýi-y prsa 4 m 
3 Uncishri mimých jMncfe* ae určí v rasi*.-i stavu horniny

451.50

•na mezidopomi pro odvoz na s<táoku*349,823
• na mezidoponit pro záEyp/'206,34 
Součet

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy téžitelnosti lil, skupiny 6 a 7 ;

m3

w

K '167151101

I

do 10 m Příplatek za každých dalSich 10 m k ceně - 
1331
-txvanň záMady’3.5
3,5’13 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po

I suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
I naložení výkopku, avtek se složením bez rozhrnutí z
I horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
|přes9 000do 10 000 m

Ptmňm)<a » soutxvu cen
1. fVbmisfu/eJse výkepa* tOofiacnýcři jA.oo Mm. 
neocaéufi w niWMSn/ rýKopfa. i Kby! te pnmtU 7o» ustenoveri! 
nepioU. vyhřej prop»pwWdonn> 2 Ceny t>vn pouift 
p.himpsiiyi  ̂propít pfemtew r.e m‘Uo nepřepne ctvyWým 
Oopravnim pmsf/Wírúm, hJo p/emisltni so xeňop

V'.'
W.'
W

I |
19 i K 1167151103

I

‘odvoz na sJ-ládk'j-349,823
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypán ny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku. avěak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ne vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých deUích i započatých 1 000 
m

•bourané zíldady"3.5
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost m3

I



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

psr.

3.500

m3 81.800 246,00 20 122.80

PSC

81,600

m3 81,800 890,00 72 802,00

171151101 m2 60,800 39.10, 2 377,28

w 60,800

I
310 275,48't 472,261 657.00

PSC

24 K 174111101
23 042.60105,700

PSC

10364105R m3 890,00 j

174111102 m3

Síranu 6 z 11

94 073,00

I
10 474,4818,839

I
556,00'

I
26 K

W
I

20 ' K 171111103

22 K

w
w

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. Šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

629,681
472.261

I
218,00?

105,700

105,700'

23 i K 171201221

W

i 21 M 10364105R

Poznámka f sovůoru cw
i Ceny ■ 1131 ai ■ 1133 jsou urteny tvo nMaasni. pňMádáni a 
vykládáni na u.-rMiín-KXH o) do 20 m varovné; vo*vovn4 vntticoOíJ 
se n,ůů od tilnce (aí k tílnici CMd bdi. nebo k tětdti hmmůdy na 
Myti; netn *■ tóíiifi doprnvniho prosrfodkir ne suchu, bfthám tvi»<e, 
svWW vftfawnosf» mM od pracovní n»<W>y vody k úrovni uvrns- 
nefío Mnu * Wí nromsdy nebo v místi dopravní plooJry pro 
CoDtivnl pmstfeoak no suchu Uvedenou rrtsfoo vzdálonotí 4mtu 
ívůttlt. a lo ne/Vyía do 0 m. jesMoje vodorovná uvedeni v
bodu a) k/ettl neí Km rovnáni o trojnásobek zvMenl týtty p*s4m 
3 UrdOvt mírných jeanoto* ■■ u*/ .• mstiém horniny.

•bourané základy'3.5
i Uložení sypanln do násypů ručné s rozprostřením 

isypanlny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
■zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
télilelnosti

W

| 25 M

Poznámka k souboru cen
1. Ceny lze poutu i pm utotenl sypatůny t předepsaným zhutněním ra 
tn/aH iklidky. Oo koryt vodoteč a do prohlubni Mnu 2 Canu 21-110) 
Ire OOuM / fvo aj miproctřvaf iByUha výkopu na mluů po zásypu *m 
a rft) pro podzemní vedeni a zářezů pm podzemní vedeni; toto mnolUvi 
40 urťí v m3 utrfenMo výkopku. v rosfcta «avu. ty ulcleni
výkophu do níaypů jod vodou. 3 Ceny naftě pouiit a) pm uloleni 
aypanirry do hrizf, Mateni notňdéné sypsnmy cto hrátí ae otaAuje 
cenám' souboru cen 171 uknem nelfiaáných typem do Zi-áU Dl ptx> 
utotenl Syparmy do ochranných .aív nebo Ment jejich Mátí jeýctiž illka 
u paty MťUttAcn jo měnit nel3m Toto uiofenl se ocehufi cenám 
kcVkuu cen 17S Obsyp oďjbmů

"doaypánl svahu na zpevnénl*81,B 
lamina pro terénní úpravy - tfíQéné vtetné dopravy na 
mezideponii a nákupu

Hutněni boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutněni svahu 

•násyp Bvahu-60,8

Poplatek za uloženi stavebního odpadu ne skládce 
(skládkovnó) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

Porníme * souteruoBrt
1 Ceny uvedené v souboru cen p doporuteno uprav* pxSe aktuálntch 
cen mHOné pflVutni MMky 2 V cenAchp tsprttto poptaMr u 
MidAnl cdpMu ole :ůkono 1bb^OO1 Sc.
"po vytNdénl 75% z cekovóho oojemu"349,823*1,8 
629,681*0,75 'Přepočtené koaficientem množatvl

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, ftachet. rýh m3

řezníA aouůwv am
J Ccviy /Wre poutu pro ttsyp rýh pro dreniM tnhvndy pro «.'ic"o- 
fecMcAé wlfarace o zemMĚtue Zásyp técHa rýh se
SOUCG/ cen 174 Zityp rýh pro dříny ? V cerucň aipotfeno 
pMlsténl sypanmy to vttfilenosb 10 m Mívaje vykopu nebo 
tasypívanáht; prctíoru. mířeno * titXtl aUáOry 3 Objem zásypu* 
rozdU objemu výkopu ■ ob/ermi do níbo vesUváných konetrtM nebo 
uibtenýc-h veMol i i /eých obhieoy a podkWJy Objem potrubí do QV 
»60. p/1p lc ote»m » odob/atru tásypu neomCitá Pro stanoveni 
objemu r^ypu sů m oOyrmu výkopu odeCití < M.c/n dCs>í1u polnM 
ocehtnaný cenetW souboru cen t75 Obsyp potíubl, p/kdiAil-i v úvahu.
4 OJMreoi zů.Mro výkopku po p/oveoeni tísyju z.Veiů se lAmýml 
Ut-nam pro podnmnl vedonl neto zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedonl se ccsfrufi eunami souboai cen 167 Naialdinl vj^vphu nebo 
syprtwiya 162 Vodorovné párnktOm výXopttv 6 RazprostM zbyíůha 
výkopku pode! výkopu o nad výkopem po provedeni zásypů Mzů se 
tkmými stinerr.i pro tonremnl reaení nebo zásypu jam a rýh pro 
pcaram.nl vomni se oceAu* cenem, souborů cfri 171 Uloferi sypanhy 
do násypů

"mezi zdí a svahem*105.7
i zemina pro terénní úpravy - tfiděná vůetné dopravy na

i mezideponii a nókupu

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením • 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

pcaram.nl


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

PSC

18.839

m3 18.840 890.00 16 767,60

2 Zakládáni 566 375,96

163.000Í 479.00 78 077.00m

163.000

1 396.00kus 163,000 227 548.00

f>SC

30 | M 13021017R t 1,299 37 400,00 48 582,60

16 870,50'31 K 153231111R 163.0001kus

PSC

m2 147.490 47 196.80

PSC

33 m3 66 656,04

71 385.16K34 153273112R m2

PSC
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147.490!
I

| I
32 K : 153211003

I i
320.00

103.501

2 620.001

484,001

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

147.490
25,442 ■

25.442

35.000
40.000
30.000
30.000
20,000 
8.000 

163.000

32.500
32.500
27.500
25.000
20.000

W
w

w 
w 
w 
w 
w

Pomámia * nůiifiDai cen 
r Ceny netes poulit pro íí jyp /ýft aru dmnilni 'rafrvody pru feartoto- 
JeCvucto retorsx a remM&sÁe zasyp técnto rýň se oce*kje cen&w 
sxAxu con í 74 Zásyp rýh pro orány. 2. V cenách je započteno 
pftunistáru íypaiwy zo vzdá&iosfi 10mod kraje výtopu nebo 
.-jtypáva/iéflc prostoru. .-né/eno 'i ,'éZ’fi' SMMňy 3 Objem rásycu.e 
rurott Me™ výtopu S tó.ervu <fa r&tO veslavénycft tomtruácl «ctt> 
uů/cnýw W0cn< i«jaýcn ocMedy » pomády Objem potnjpi do tw 
reo. pnp / í ooatem. se cd objemu zásypu neodeCKá. Pra stanoveni 
Ctfimu zásypu !6 o? oc>-nu výtopu Mfič-rá I oD.em cůsypu xoubl 
oce/lůvaný a-namí muďohj cen t75 Obsyp mtrubi. jJcnázi-r v úvahu 
4 Qa*áw ibyJčbo výtopnu po pmvoderrJ zásypu zářezů se iismitru 
s&aam pro poTzemnl >«enl rero zátypu jaro a rýn pro pxtemni 
voděni m cechuje cenami souboru cen iSt NeMtOáru výtahu nebo 
syponmy a 162 Vodorovná pfpmfaáni výtopKu. 5 RozpfOStfBol zbylého 
výtopíu poMJ výtopu e r*d výtopem po provedeni rtsypú zábrů « 
tornými sténánu p.t> pcdzomnl vedeni nebo zBsjou yam a rýh pro 
fodtemni vtocni so oraáujs cenám. nubert cen tří uwen. 5/psnny 
do násypů

1.203
1.299

W
W
I . I27 M \10364105R

W
29í K |28593101R

Rychlostní diamantové vrtáni průměru do 56 mm 
úklonu přes 45* v hl 0 až 25 m v hornině tf.l a II

(Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních 
j ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm

Auntímto ■ souboru COP
1. V cenách ftou apoůeny r nbvacy na poulil sl/u.e wůer.átio «e 
strojnímu omítáni. Z V cetiůVí nejsou tapoíKny rik:*:, na: s? 
bruono.xAi smis, tyto náUaoy se ocecu/ ve aPKdftác. o; cop.’ nutnou 
úpravo přxhy pted rnoxnenim náslfihu t betonu, c) oosK.bu výaut 
tyto náUady se oc&M Penamr souborů cen -153 27.11. KctvřOy pro 
vfitta stfaanáno betonu . r53 27-í Výztuí sVWanéno betonu pfítoá a 
podílná > 53 77-31 VýOut stnk&ié.to betonu te svatovenreb ski. d) 
nrrtreni cjtpadu ze sťftsndto betonu; tyv ni»Mf w ocaW censm. 
on cůvoz zeminy 3 MnotsM mámých fadnoteK se urCi^ v ®2 
rezVnu*é tkni pechy sifWareco batonu
■jako KARP147.49
beton C 16/20X0.XC1 kamenivo frakce 0/8 
147.49*0.1725 ‘Přepočtené kcefioeniem množství 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných šiti skalních 
a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes! 
•4 do 6 mm

PrnnŘmt/B s souínvu cen
1 V cenách jsou tapoílecy í nátdady na vfztíO a jeý provizinl 2 V 
cenách no^oi, lepcCKny cůMóOy os a) hobnihy. tyto rtofny se 
cceto/ cenar.. souboru cen ?53 37-11 Kotviťy pm rýttui slaněno 
betonu, b) pňtmw a podáf/xu výtluí tyg> nůHady se oceňuý cenami 
souboru cen >53 27-2 VýzTuž stfMaoáho Celenu pňčná a coůětná

•útek 20-25-6,5*5 
“usek 25-30^5*5 
•úsek 30-35"5.5*5 
'úsek 35-40*5*5 
"úsek 40-45*4*5

*za opěrnou zdi*
0.85*1.3'(4B.33-20)--zed *0.4*1.1*(48.33-20)
lemína pro terénní úpravy - t/idéné včetně dopravy na 

| mezideponíi e někupo

-předvlání pro tmy’163*1
|Zpevéni svahu hřeby z betonářské oceli D 20 mm I 3 m 
|bez dodávky materiálu
Parámfa » soufioo cen
t. V ornách nejsou zspuůeuy nAVady na vrty pv osanni řrotav a jeych 
řnyeldwání; tyto stavební oráče se ocelky p/ts/uánýmr cenami kettíogu 
8OH-2 Zvtáttni zaVitUnl ebfeVú.
*úsok 20-25 V5
-úsek 25-30'8*5
-Ú4ek 30.35*6*5
*úsak 35-40'6*5
■úsek 40-45*4*5
■úsek 45-48.33*2*4
Součet
tyč ocelové ieblrkovů Jakost BSt 500S (10 505) výitui 
do betonu D 20mm
183*3*2.4611000
1.203*1,08 ‘Přepočtené koeficientem množství 

iKotvIčky pro uchyceni výztuže stříkaného betonu z oceli 
•BSt 500 D 10 mm

Pmnámko * jcuCcmu cen
1. V cenách jtou Itpotíen, i nMtady na a) numáfen/. vyvrHfJ otvoru a 
opoUnbeni vrtnéto rraie-AV. C) pnpedná oWu (vyfoutárJm 
otvoruj. O vypíráni otvorů metlou o osazofrí a dodáni totev.

W

M ! 58932563
w

D

26 K ,222112112



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

m3 7,083: 1 420,00 10 057.86

pse

7.083

1 714 611,95

m3 10,996 2 760.00' 30 348,96

m3 5 865.00 327 231.81
PSC

22,000

18,800

38 K 32735121 IR m2 873,00 174 664,60

PSC

62,400

65,760

m2 200,074 61 422,72

PSC

66 970,00 1 120 943.86

PSC

16.736

136 232,00

10.000im 2 277,00 22 770.00

PSC

42 K 981511112

PSC

; 43 K 981511114
konstrukci ze železobetonu
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WH
I

6 680.00:

I
6,000; 1 500,00,

I
9 000.00

i

16.7381

4,000

307,00'

m3

w
vv
w
w
w
vv 
vv

I
39 I K 327351221

I I

vv
vv

i
35; K 271532212

i

vv 
vv

w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

vv 
w

51,914
200,074

14,994
56,794

200,074

|nebo BSt 500

• jojmo cen
1 Ceny tra poulit I pro pflpadné výyAOe itktadů np4,nýtft a vaň> 

■předpoklad 300 ‘g/m3"
55.794*0,3

9.990 
'47.493

10,996

56,7941

"úlek 45-46,33"3'3,33
Sojčat
Podsyp pod zádadovó konstrukce se zhutněním a 

[urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
,0101
Poioímka * souooiu cen
T Cb?>' siouli pio tuanůni násypů poj zůMadové ncmtrutae ftxj«r*y 

an 300 2 .wiypy s Wuírkou vrstvy 300 mm te
OMfl/cw>»m.»ovto<Vť*)2r3 3!.... PoUtí/o jnuinínépaf v 
l<atatopu 800-2 ZvtMMI nMácUnl objektů
•pod opěrné zdi do výkopu"
2,5*0,1 *(46,33-20)

D 9
41 I K I970022241R

40 | K Í327361006R

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
I Podchycení zborcené opěrné zdi ti do 450 mm 
(dřevěnou výztuhou v do 3 m
Potnlrnka * souton/ cen 
' V ceofcft flou JBDOCtony i náklady na a) vybou/én: otvorů pro 
pmnBM/it vyndft>cícfl trámů e kapes pro v/pů/y, D) v/nosant 
podchycorá knnslokte

|Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním 
Izdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic 

ftwrMmkB * aouOo-j cen:
r. Ceny pou •tarovmy na můrnoj /ortnotku m J 8*i/Wnék: obfamu 
toofcVufrct 2 Skutoi^ýaĎ^Aorísln^clasiA^snudlBmofteňtó 
ODVOXvych. KnosWovýcft. Bf/afrJsč nosných toi JGhaCiT a stopů 
Od caWsrtVc o&.e™ sn nocOTdré oů*m Marvifcn a cftcrů, 
paramtaieli ústupků Ttouífka stope i KonsIroKce se urči vCotrkt 
porHahovýtl) konstokd a poOtMUů r^SOra MaoBy so •
prúntfwé noo4fc« jn*o anTmeet*ý nnlmér nDuítky » paM a ve vrtfioiu 
Hcrty aí h ndAtípnů nOie pohanovi koMMikw, Hera na nl spoíl/t 
U stropů a vřdWnými trimy w otj^n trámů/tonotkvi pOpoOtvá • 
oc.o-nu stroofi, ToU! ptali pto průviaky a samostatná trámy Ot»am 
sttKó rcnoaífá so scpoůJtM ot&mem Oanfm sooinem půdorysné 
puchy achnrfiM a ňOuMy prto.4 podest/ 
!Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním

ITI3 •

Svislé a kompletní konstrukce
[Opěrné zdi a vály z betonu prostého bez zvláštních
! nároků na vliv prostřed! tř. C 20/25
"podkladní b<ton do výkopu" 
2.6'0.i5-(48,33.ži))*1.036

I Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti
i agresivnímu prostředí tř. C 30/37
PoitemtĚ h Mucon, con
r CBiy >wc wfany pro /atoutow iOuStkv M
'úsek 20-30"
10’(2*0.4*3,5’0,4)
"úaek 30-40"
10*(2*0.4*2l7'0.4)
"úsek 40-48,33"
8,33*(2*0,4«2,6*0.4)
Součet
|Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných.
Ivýáky do 20 m zřízení
Poznámka k sooDonj cen.
í acarídr-< Kf/ a ťBA) výtky ph:t X17 SB pod* uWonovtw 
ůvtmio katetigu 2 Ceny tta poulil i pro Dechni zímmů i batatu 

nafto ftua/ovéto
"útok 20-30"
10*(2*0,4*3,6"2)*2*(2*0,4*3.5*0,4J
"úsek 30-40'
10*(2*0.4*2,7*2)*2*(Z0,4*2.7*0.4)
tosek 40-48,33*
8.33*(2'0,4*2,5*2)*2*(2*0,4*2,5‘0,4)
Součet
Bednění opěrných zdí a valů svislých I skloněných.

! výšky do 20 m odstranénl
Potnámke k soubotu ctn
1 Boatemtai a vatů výtky P^exm to ocanufi porte ualanvtnl 
iJvoM/Ao ketaUga 2 Ceny tn poulit I pro btonáni Midadí a Oetiru 

roto le*!oráto.
(Výztuž opěrných zdí a velů průměru z oceli 10 505 (R) 
Innhn Rfit nnn

D 3
36 i K 327313218

W 
w

i 37 | K (327324128R



Pč Typ Kód PopiS J.cena (CZKJMJ Množství Cena celkem [CZK]

PSC

9.600m3 37 728.00

PSC

46 i K 985221021 m3 0.6OC 2 690,00 25 824,00

PSC

46 K 985222101R m3 6.600 2 150,00 14 190.00
i

PSC

D 251 564,22

t 43,514 801,00 34 854,71

PSC

48 K 997013219 29 937,63;I 348,1121 86.00

°SC

49 K 997013601 t 7.700

PSC

w 7.700
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5 520,90
i

3 930,00'
l

997
I

47 K 1997013211

I
717,Oo|

w 
w 
vv 
w 
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

64,364 
-12,870
-8.000
43,514

348,112

W 
W 
W 
W 

I

Poznámka * soudotj cen
1. Ceny uveocrd , SbcKru csa je ococ.xťer.o wn: aMuímJcfi
cen rnfc.',n£ pflMzíce s»WJC>y cocotfú 2 líoíen/OtWsů) neutadenjWr v 
soutvu cen ín occ.Au/? .nflvBUámí. 3 V ranac* > zepctftón psOTto* 
to uklédarJ odpadu tfo zá-ona 161209; SE 4. fyrpoaní Srce-n/ 
iteWito otceův lze ocení iou-lorcm ccc 997 0G-E3 Dcsnl 
stóveůc.ino odpadu i katalogu BOO-C Oe.TOcs oů,e<fú
"Bourané rikady ODČrných zdi ve výkopu"35"2.2

PozMm>a * sojt-srj cen
1 V cpnácfi-3111 82-3Z17 jtauMpsCMnyináJuady na-ajvoOom/nou 
tWM na L-recfenov walieW. 0,1 s.-jlou ooca-v cro u.ebe-oj 
zříku Dtacvy. c) namíerW as /oajrovry dopraví protta-a- ?-d oT-cz 
ne SMžtJta nebo /nezšAMcftu, d) nAKaay rs rratvnut) a i//o.-n£'ií auti na 

prvíf*íAv 2 Jesttíe se p<u artSy írfesun pcxrf.jc í noz ceM 
za/Zzenl ó?.«Jo-a (naof výtah v Dudovi!. ožjue í"o xenér.i <oc-o.ce 
Oapmvy auír ceny 31f f pro DuCDvy o nc-y vyiAy 00 6 m. 3. MonOt 
demonlii e pronájem shotu 10 ocecJ cenami souboru cen 5$ 7 01-35 
®>wmW4 Ceny-3151 aZ-3762 ttepouíft v p^>a<rt>tfyaccASz/W 
itHsni doflř.y mA napT (ta. !o není motnů msativfif jefáů

"celková hmotnosf64.3B4
-"ponechané cihly ne mislě*6£*1,95 
-"ponechané kemeny na mfsté*8 
Součet
43,514"6 ‘Plepcčtcné koeficientem množství

Přesun suté

Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
:výšky do6m

Pomimka « focOoru cen
1 V cenách-3111 af-3217 jsou započteny i naidůdy na a) *otom»nov 
dopravu na uvezKnou wůUenow. b) swsísa dopnou prn waosrou 
»ýí*u budovy. C) natelerj na vtxWrmny dopravní p/osfitefek pro odvoz 
pa sttdo-v něco mez-s*íft»u. oj néttsťy na ro.mrnuti a „rovnaní m r.a 
mpravnim p.mstřeoku 2 JcíKís sr pm snvý ptesun pocije tficz .nebo 
za/frani .T/es/ca ínepV v;iba v twduvéj, užy »b pro ocoM.ní <x»rcvné 
Cdíxav/suíía>fly-51frprDtaWv-/a/)aíy»ýS*yoo6ni 3 .uontéř 
oemonfí? a conSyem ahozu se oomí ccr.onx jovba-u cen 597 01-3’ 
S/oz UM 4. Ceny -3151 af -31Í2 m poutU v pOperflé. ůxMtl ta
7!<w Oipta.y SUO napr fta. M na*v maMé ímWKcvat/o^o

•celková hmotnosf64,384
-'ponechané ohly na mMro.6M.95
-"ponechané kameny na mlstó-S
Součet
Vnltrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
idopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10m

Poznámka * souConi ten
1 CcnyÁouWanc.nny ni mémc^^onoWi/mJ&CureenenG ochrnu 
AoW-utítZ 2 SAuícíoý objem KonsinM sc unfi mučKm QĎ.cmú 
oĎvoWvých. schcú®Ovýcft. sfradnÁ^ nosných tf. scnxiif a ttmpů 
Od c^kověto objemu se n«deč/tá otyem okennfcň s dveMích oftoni. 
parapctiídi ůdupkú TtouW.i s»opn! tonstruf/ce se urti vConf 
pbCiarwýc-' wstMd a ocít^Cv »/er>by & vrtu,* > 
prúmSiné i^ifcě,<af.o aritmefď.y « w> vrrAyu
•lonty ai • náínpne rvnfc potSa^-é •onsVidcx, kle^ na n< ípodívd 
U ítap) s v*jwuným< tramy se nb.em Irímů jeOtwtM pf);>o£ia>B h 
OOfimi Urooů T<Ml natí p>o ptů^ohy o samovolné trémy 00/cm 
sta®; scrocHJé sf zaprf-Uvá oí^me.-n Oanýrr, icoínfm půtíoryinů 
Abcní SítaGžlé e OCUirky potrM pottacfy
Postupná rozebíráni zdivá pro další použití 
kamenného, objemu do 1 m3
Poznémta • soubam cen
1 V cenách jsou rspo&pcy i n&lrty na oůiiénl cM neta kamene 
Postupné rozebíráni zdivá pro další použití cihelného, 
objemu do 1 m3
Pozcítta * souflw cen
1 V cenicň fiou ispočtsry I nŘk/ady na Cůittm OM nelta kamene 
Sbíráni a tříděni kamene nebo cihel ručně ze sutí s 
očištěním cihel 
Poznámka k souboru cen
1 MnoJsM měrných/rincMk .» weu.e v m3 rasív-aneco Aanena 
robo Cíne1 2 v cane /K<J zapofíecy' rAVody no a; cůirfn: Mlx-unoo; 
Aemene nebo oW so zemjty a ýnýcn nctelot. offítiiyi Wko-vu
vodou, b) vodorovné pKmíVért nabírán/cf) kamenů rebo na 
-zwierosř do 20 m.c} tAbísní od-Wné^o kamene nero ono.' ro figur 
nebo /edo neOTer,! na dopravní mstfeK-

64.384 
-12,870
-8,000
43,514

K 985221011

occ.Au/


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

50 K 997013602 t 9.640 659,00 8 280,76

PSC

51 K 997013603 t 17,874 i 616,00 11010,38

PSC

52 K 997013609 157,42o|l 747,00

PSC

t 25,265 1 340,00 33 855.10

PSC

t 16,000

PSC

w
16,000

998D
281 998,18

55 K 998153131 t 181,797 85 262,79

I 1 710.00 127 141.92

PSC

74,352

t 468,00 69 593,47
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I
10 512.00

I
117 592,74!

|
469,00-

657.00

I

181,797 i 
74,352;

|
K 998153211

• Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

629,651
157,420

12.024
5,050

17,874
1

w
w
w

148.704 i
I
I

57 K |998153221

I
W r

I 66 |

vv
vv

53 | K 1997013635

I

.Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci betonu, 

I cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 07

rtoinímka * aootooi cen:
’ Cenysouton/cwjopote

2 UOten, ot»aaů nwveoenýcť, v 
souMni cen se oceAu/o rrrti.flbíW. 3. V cenicfi yt rapcdrAn [opJatet 
ia ufcťAM/i/ oowrtu ďe i>*wa IS5/20CU So < Ffiparinó drceni 
atavaůnirio oaoaav im ocení souDonm cwi 997 09-60Dmml 
sfewfooxno odpaou / hatatuQu &)Q 6 Domvců otie.klě.
"po vytříděni zemin 25% z celkového objemu,349,B23*1.8 
629,681*0,25 'Přepočtené .oeficcntom množství 
(Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
i(skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01
PurnémKa * bouďotu cen
i Ceny uvedené v Booton, coo ,e tocAAřerc wí«b.W po*» akM<n,Wi 
renm/tiMpflstvinéshMtflyajpatfú ? Wženi odpadů neuvewojcb v 
souóorv cen w ň(*vtt.ÉM 3. v raoicft rapočítán pomale* 
u ukládaní cdflMu M> XjMnraa UW3X1 St>. 4 Pfípadni drceni 
atmWto Můac.; bo ocertt acoOo-nm cen 997 W-60 £w*n/ 
srtr^nffio Mtw^ z katalog 600-6 DamMe afijWa).

IPoplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
[‘(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
i odpadů pod kódem 17 05 04

FDznímka v souboni cen
1 Ony uvedena v toMn cen ja osporuteno w,<t pocta afcuíoifcn 
cen ml.Vnrt pfíHutni aiiadhy 2 Uzleni adpaaů neuv&lonýcfi v 
aouĎotucensaocoAufilndkmtuHni 3 V csn&fi je .•upoíltin potVaiey. 
ta tMidanl odpeJu »• i6kona f flWOOf 5b 4. Pfípadni drrarU 
atavebriho odpadu tta ocenit aooooiem cen 997 OMO Drcen) 
tttnbnlho odpaou i kataloQu 009-6 Derouc oů&lů 
■nevhodné kameny z opěrných zdri6

Podnárnfců * souforv an
’ Ceo)'uveof,-i&.-ouč<iru<»nlcafaporLk.v>í>ůx<anfptt#»4»íLUmfcn 
can mttM pliUutoa mittoy offiMOl. 2 Utotanl odpadů neuvedených v 
ro^cuMccrWW^t 3 v cenéc.h > zaooéftin wcwWr 
n uhManlodpadu cta /ikona 1B&2001 St> 4. Připadni dw>i 
etavetxiltxj odpadu ze ocaní aouOore^ cen 997 00-60 Ocení 
sřavtóoífto odpadu t kaMoov OOO-t Dů^lce oíýe>.h>
;Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
l(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
(odpadů pod kódom17 01 02
Pojn&mka * toutoni cen
t Ceny uvedeni v íoWkxxi cen /e OopoiuCeno upraví poW aktuHnicň 
cen mislni pflskrt^ M&y odoaoů 2 Uňjlen1 odoodů neuvWwýtfl v 
fOUtHV-jccoíectsAtfBřKftWrfmé J V cenicn ie tapoNtín poplatek 
/a Witorl odpadu día /ikona 16512001 SD 4 P/lpadnt drceni 
Uavebntho odpadu M ocantf aoutorvr car W CMO Drceni 
Mveftnířo odpedu z Antonu B5O-« oQe-tů
"demolice opěrných zdl"12.024
“bourané zdi pro dalfií použití- nevhodný ma»rtél"3*1,B6 
Součet

Přesun hmot

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo ploinou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

•pro novou opěrnou ze<ri8l ,797
Přesun hmot ruční pro zdi a vály samostatné se svislou 
nosnou konstrukci zděnou nebo monolitickou 
betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, 
pro zdi výšky do 12 m
Pc/néinkB v touůorj cen.
1 Ceny/íou u-^ftny tvt> pfavn l>mot pipidiavaly tedovuM v 
naplltíupnýcir pomnlnkion, kam není mcOny pfitid >atw. Cwuwio na 
Oafcn, aooO
l“pro zpevněni svahu výztuž a stříkaný beton'74,352 

Přesun hmot ruční pro zdi a vály samostatná sc svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou Příplatek cenám za ruční zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 50 m

w
I I

54 i K 997013655

I I



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

PSC

w 148.704

HZSD 24 800.00
5B K HZS1211 hod 248,00 24 800,00

vv

VRN Vedlejší rozpočtové nákladyd 918 350,00

soubor 1,000 95 500.00
PSC

soubor j60 K 034103000R
I l 228 000,00]1,000 228 000,00

PSC

soubor 1,000 136 950,00

PSC

' soubor)62 | 1,000 147 500,00
1

PSC

63 i K 063002000 soubor 1,000 275 400,00' 275 400,00

PSC

;soubor] 1,000 35 000,00;

PSC
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VRN4
|045002000

100,000
100,000

422 900,00

147 500,00

D
i 61 ! K

Územní vlivy

Ztížené dopravní podmínky
Pcznímta * soMůonz cen
í ZČO onfe-maci o ocsw í zpúsoeu ocscínJ tttfv
Vir pflsVíne PTUorif 01 el 09.

| Práce na téžce přístupných místech
PomímAa * soufxxv cen
1. Vlče MvmscJ o voM. ofisaftu a wtootw ocenén! /eOKavýcfi Uufú 
W pASVSné PfHohy Olei 09

Zařizenl staveniště

!Zařízení staveniště
Rv,ná<n*a * síu&cmj cm
í Vfca .rJocmao o .o-tri, oosMu a způsoou ceenMí ^S^fió-ýcň Kuto 
vu pósn/í né Pftlony 01 af C®.
Oplocení staveniště
“oznam"* k sovtcjv cen
1 Vlče mfomacl o cCsenu a zůúsoďu xeoénl/etMhrých »utů
vu Pn&u 03 zartw staven-tíf.

136 950,00

136 950,00]

Ostatní náklady

Odstranění následků havárie, živelné pohromy
Prunim*? * KctOV cm:
». Vlče mlOmacI o vo©é. oůstóu o způsoau ocenín/ jKrnoffiocn &-M} 
VJJ Pncfta OS Osfatrl nimy

323 500,00

95 500,00

35 000,00

35 000,00]

Pozcánwe * souůorv cen
’ Cenyjaou pm íifesun rjnot í*d r<í s .-aiy v
netVIaUípi^-ch podcu-M,*. tím noni moiný pfdewisfábu. CerceríB se 
Oefon, epoO
74,352’2 'Přepočtené koetícěntem množství

D VRN9

64 K 093103000

D VRN6
K 002002000

Hodinové zúčtovací sazby
) Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a
I pomocné práce kopáč nekvalifikovaný 
■vytřifléri komunálního odpadu ze zemin vý4copů“100

Inženýrská činnost
[Kompletační a koordinační činnost

Pnnamtí * aoutxxi; cen
t Wce ntcrtc: o vaůé, cbtsbu a .-půscPu occnini 
« pflWdM Phicny 0' el m

O VRN3
59í K 030001000
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Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
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Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek



CEHiS H.VS.a.i.

Kontrolní a zkušební plán

Kvalita provedení výkopů (obecně)

Prvky kontrolního plánu

(mezní odchylky a přípustné tolerance dna výkopu

Přesnost svahování

1

Dobře vedené výkopy se vyznačuji těmito znaky:

• Postup prací vychází z geotechnického průzkumu a průběžně se s ním srovnává
• Značky jsou spolehlivé osazeny, pojištěny a udržovány
• Pro každou práci jsou používány přiměřené stroje v kompletních sestavách
• Komunikace na stavbě jsou čisté, pevné, odvodněné a řádně udržované
• Výkopy jsou vyhloubeny přesně a zabezpečeny proti zavalení
• Dna výkopů jsou odvodněna a ochráněna proti poškození
• Výkopek je odklizen dle zákona o odpadech

- úprava dna výkopu, na které má být vybudovaná zpevněná plocha musí být provedena 
s přesností +-/40 + dmax . 10'1/ v mm od projektované výšky.

- dodržení místní rovinnosti se kontroluje 3 metrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně 
max. 50 mm hluboké, případně /dmax . 3 7 v mm (směrodatná je vyšší hodnota.

- úprava dna a stěn stavebních jam, rýh, hloubených zářezů a šachet v případě, že k nim 
přiléhají stavební konstrukce, musi být provedeny s přesností od +30 mm do - 50 mm nebo /0,75 . 
dmax/ v mm od projektovaného tvaru.

- úprava dna a stěn odpadových jam se provádí s přesností +- 0,2 m od navrhnuté hloubky 
a +- 0,5 od půdorysných rozměrů.

- dna a stěny výkopů musí být rovné, plynulé, bez prohlubní a vypuklin, s prohlubněmi pod 
trojmetrovou lati do 50 mm.

Přesnost svahování se posuzuje 4 m latí. Měří se příčných profilech vzdálených od sebe max. 100 
m pokud stavební dozor neurčí jinak. Největší prohlubeň pod touto lati, pokud jiný požadavek 
nestanoví přísnější' parametry, se připouští 50 mm.
Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lokálně odchýlit o 5% za předpokladu, že 
nebude překročen povolený zábor pozemku.



CETU5PLUM*

2

CP

Přejímka prací a písemné doklady

Pokud objednavatel připraví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení kvality provedených 
prací, předá kopii při zahájení řízení zhotoviteli a následnému správci. Podkladem je zpráva o 
hodnocení kvality vypracovaná zhotovitelem, závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele a 
výsledky zkoušek a měření objednatele. Za zhotovitele odpovídá stavbyvedoucí.

Provádění zkoušek včetně měřičských zkoušek

Dále musí být porovnán počet minimálně požadovaných kontrolních zkoušek dle dokumentace s 
počtem skutečně provedených jednotlivých druhů zkoušek.
Pokud nebyl dodržen min. požadovaný počet vzorku, muže stavební dozor nařídit zhotoviteli 
dodatečné zkoušky (např. zatěžovaci, penetrační, presiometrické apod.).
Kromě kvalitativních zkoušek dokládá ^zhotovitel ve zprávě dodrženi dokumentací předepsaných 
výšek a šířky zemní pláně, sklonů svahů a dalších tolerancí.



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Tng. Ivo Freimann

Kontaktní telefon: 775 953 050
■Kontaktní e-mail: ivo.freimann@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Martina Wachtlová

Kontaktní telefon: 774 639 867

Kontaktní e-mail: martina.wachtlova@praha.eu

mailto:ivo.freimann@praha.eu
mailto:martina.wachtlova@praha.eu


Stavba č 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní e-mail:

I Jméno, příjmení a příp. titul:

D. Kontrolor kvality

í Jméno, příjmení a příp. titul: l&BH

Kontaktní telefon:

C. Připravář výroby

.1 pnp. titul:



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

tímto uděluje

Karlu Mužikovi

bytem

(dále jen „zmocněnce *)

jakýchkoliv valných hromadách, kterých je zmocnitel

všech soudních, správních nebo jiných

CETUS PLUS, a.s.
se sídlem Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000
IC: 26419823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931 
zastoupená Terezou Mužikovou, předsedou správní radv

(dále jen „zmocnitel“)

se všemi stávajícími nebo budoucími obchodními 
partnery, státními nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo jinými třetími osobami;

i) seznamovat se s nebo poskytovat obchodní tajemství zmocnilele;
j) učinit jakékoliv prohlášení, potvrzení, kvitance týkající se zinocnitele, včetně stavu 

společník/akcionářů;

f) přebírat jakékoliv peněžní či nepeněžní plnění 
plnění potvrzovat;

g) zastupovat v plném rozsahu zmocnilele ve ’ 
řízeních, jichž je zmocnitel účastníkem, včetně práva v zastoupeni zmocnitele taková 
řízení zahájit či jinak iniciovat;

h) projednávat záležitosti zmocnitelc

Na základě této plné moci je zmocněnec oprávněn v zastoupení zmocnitele činit zejména, 
nikoliv však výlučně, následující jednání:

a) provést, zařídit, realizovat a učinit všechny obchodní záležitosti a věci nutné a 
potřebné nebo jakýmkoliv způsobem související s podnikatelskou činností zmocnitelc;

b) uzavírat v zastoupení zmocnilele jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání, které je 
zmocnitel oprávněn uzavřít, vč. kupní smlouvy (i k nemovitostem), nájemní smlouvy, 
smlouvy o dílo, smlouvy o úvěru, smlouvy o finančním pronájmu, leasingové 
smlouvy, smlouvy o poskytování poradenství apod.;

c) uzavírat v zastoupení zmocnitelc jakékoliv smlouvy o zřízeni zástavního práva (včetně 
zástavního práva k nemovitostem, obchodním podílům a akciím), přebírat či 
vystavovat ručení, nebo uzavírat nebo vystavovat jakékoliv jiné zajišťovací 
instrumenty;

d) zastupovat zmocnilele na jakýchkoliv valných hromadách, kterých je zmocnitel 
oprávněn se účastnit, a činit v zastoupení zmocnitele rozhodnutí v působnosti jediného 
akcionáře Či společníka u společnosti, ve kterých je zmocnitel jediným akcionářem či 
společníkem, a vykonávat všechna ostatní oprávnění zmocnitele jako akcionáře či 
společníka;

c) uzavřít, podepsat, uznat nebo zajistit jakékoliv jiné právní záležitosti;
f) přebíral jakékoliv peněžní či nepeněžní plnění ve prospěch zmocnitele a přijeti těchto

generální plnou moc ke všem právním i faktickým jednáním, které přímo nebo i nepřímo 
souvisejí s podnikáním zmocnitele, jeho činnosti, existencí, jeho majetkem nebo provozem 
závodu zmocnitelc.



m) uzavřít smlouvy

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou do 31.12.2021.

Muzika

■

/ CETUS PLUS, a.s.
Tereza Mužikova 

předseda správní rady 
[úředně ověřený podpis]

I

V Praze dne 0^ tolA
CVÉAOV&C'. DOLOŽKA O"C IEOALíZAC
Podle ovélcvaci knihy Ůtadu mésteké tós" 6 
pořA nr/xi/MM
vlMtr.oruCn* j|
Karel Muilka, . III

H I
Obtaniký průkat — 11

V Pral* « dne 29.9.2021^^^^gg^  ̂■

Přijímám zmocnění

k) schvaloval účetní doklady vystavené podle příslušných právních předpisů a 
podepisovat faktury;

l) uzavírat či měnit pracovní smlouvy, uzavírat dohody o rozvázání pracovního poměru, 
učinit výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitě zrušovat pracovní poměr podle 
příslušných ustanoveni zákoníku práce a činit všechny další pracovněprávní jednání za 
zmocnitele jako zaměstnavatele;

m) uzavřít smlouvy o zřízeni běžného či vkladového účtu a činit úkony související s 
výkonem práv a plněním závazků z těchto smluv a se změnou nebo zánikem právních 
vztahů vzniklých z těchto smluv;

n) učinit veškeré úkony související s vedením běžných a/nebo vkladových účtů 
zmocnitele a užíváním služeb a produktů souvisejících s těmito účty;

o) samostatně disponovat s prostředky na běžných a/nebo vkladových účtech zmocnitele 
a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro zřízení oprávněni k těmto dispozicím;

p) udělovat zmocnění dalším osobám k dispozicím s prostředky na běžných 
a/nebo vkladových účtech zmocnitele a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro 
zřízeni oprávnění těchto osob k těmto dispozicím;

q) předložit bance všechny listiny, podklady a informace,
r) převzít veškeré listiny, podklady, PIN, technické prostředky související nebo 

vyplývající z uzavřené smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo nutné k disponování 
s účtem a peněžními prostředky;

s) učinit veškeré další úkony související se smlouvou o běžném či vkladovém účtu, 
běžným či vkladovým účtem nebo peněžními prostředky.

Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě plnou moc, aby namísto zmocněnce jednala za 
zmocnitele.


