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Č. smlouvy objednatele: P21V00000060 Smlouva o dílo -  závazný vzor

SMLOUVA O DÍLO
Oprava místní komunikace Chářovská - Parkovací záliv

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

002 96 139 
CZ 002 96 139 
Ir 
Ir
B

R
P
B

P
Ir

Bankovní spojení: K
Číslo účtu: 7 Z 8 // I /u tu u
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejnenl.cz/profll/00296139
na straně objednatele

a

234

71

239

2. BERKASTAV s. r . o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

02657392
CZ02657392
F
C
2

F

7

elé

:z

na straně zhotovitele
I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 

způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.
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4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho 
požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou 
součást této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava 
místní komunikace Chářovská - Parkovací záliv" (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích 
objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek 
objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle 
podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací zhotovenou 
VIAT, s.r.o., IČO 05705398 se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, která tvoří Přílohu č. 1 a 
nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) 
vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 
vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž 
provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 

o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 
zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo 
namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti 
s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 
dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 
stím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení 
určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
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9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Je investorem na stavbu určen koordinátor BOZP. 

Zhotovitel je povinen dbát pokynů a nařízení koordinátora týkajících se BOZP, umožnit mu 
kontrolu BOZP na staveništi a zápisy do SD. Nedodržení plnění požadavků koordinátora 
k nápravě porušení BOZP na stavbě bude ze strany objednatele sankcionována smluvní pokutou.

12. Nedílnou součástí díla jsou dále:
a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejích neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.
Doba a místo plnění díla
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1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 

a nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Chářovská - 
Parkovací záliv".

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: do 5 dnů od předání staveniště <pfedp°klad 2/2 09/2021)

Termín ukončení díla: do 30.11. 2021

Vyklízené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle 
nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.

Cena díla
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH KRITÉRIUM H0DN0C£NI 3 4g5 0oo,00 Kč

21% DPH 727 650,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH 4.192.650,00 Kč

slovy: čtyřimilionyjednostodevadesátdvatisícešestsetpadesát korun českých

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.
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5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců či subdodavatelů.

V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem stím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 
že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních 
dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací stím, že objednatel 
nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 
kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 
vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura"). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě 

náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
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b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilostí díla sloužit svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
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podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3* v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla
1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
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3. Součástí díla je rovněž zajištění čí provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 

měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 
v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a lx  digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

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

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
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17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 

inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

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

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:
Ing. Petr Barandovsky
Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 
deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, a to v pracovní dny v rozsahu min. 2 hodin.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli.

V l i l .

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci 
staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje,
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které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejích případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolností, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečností související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejích kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologii,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpís denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně pří prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku í deník více-prací a méně-prací, který 
odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 
i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentací vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém jí 
poskytují výrobci příslušných materiálů a technologii, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle pří kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
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objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 

oznámení (dále jen „reklamací"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% z ceny díla včetně 
DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nesplní oprávněný požadavek koordinátora BOZP k nápravě porušení 
BOZP na stavbě ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve 
stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každý takovýto případ.
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3. V případě prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý í započatý den prodlení zhotovitele.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 

v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý í započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 200.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, 
zda a v jaké výší vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-lí Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výší vedle smluvní 
pokuty, a to í pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-lí se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
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ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ; že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným; smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto 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 stvrzují svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

19. Doložka platnosti právního úkonu:

K uzavření této smlouvy o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2772/68/RM/2021 
ze dne 6. 9. 2021.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat

2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel

3. Oceněný položkový rozpočet

4. Přehled poddodavatelů
5. Časový harmonogram provádění díla v rozsahu dle zadávacích podmínek
6. Plán organizace výstavby
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kt rnov
V Krnově dne...................... V .........................dne..................

Za objednatele: Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno

. • i Digitálně

i 3 1  n  K  p°dePsa| patrik
Berka

«-v ■ Datum:
2021.09.13 
15:31:03+02W

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Patrik Berka, jednatel
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Číslo pojistné smlouvy

8603279169
*8603279169*&

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva -  pojišt ění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika 

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897 

(dále jen „po jis tite l")

BERKASTAV s.r.o.
IČO: 02657392

se sídlem: Nádražní 955/11, 79201 Bruntál 

(dále jen „po jistn ík") 

zastupuje: Patrik Berka, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka. 

uzavíra jí

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými 

podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvo ři nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele v postaveni pojišťovacího makléře.

S ille t Group a.s.

IČO: 27774007

Adresa pro korespondenci: 28. října 102/1,70200 Ostrava 

(dále jen „pojišťovací makléř")

T20 Zij Z27989 PO AG000 ID0000035911 rA Z313985 P100 AG000 IDnuU rN MKN
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ČLÁNEK 1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech: 

•  výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 30.3. 2021

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLOUVĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení 

pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky /  smluvní ujednáni:

VPP P-100/14 -  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 

a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

•  ZPP P-600A4 -  pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednáni uvedená v příloze této smlouvy

• ZSU-500/20 -  Zvláštní smluvní ujednání k pojištěni odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

•  Počátek pojištění: 1.4.2021

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištěni se prodLužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních 

stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším 

trvání pojištěni nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke 

konci následujícího pojistného roku, pro který je tato Lhůta dodržena.

•  Pojištěni však zanikne nejpozději k 31.3.2031 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8603504003. 

Případné nespotřebované pojistné bude zasláno na účet č.: 2 5

ČLÁNEK 2.

M ÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

a) újma byla způsobena v souvislostí s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1 odst. 2,

b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních 

předpisů,

c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, 

pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištěni.

Více oborů činností

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen 

„obory činnosti") -  jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny 

ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které 

má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednáni pojištěni.

Hlavní činností pojištěného

Za hlavní činnosti se považuji činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

•  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

•  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
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Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou 

práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat lim it pojistného plnění maximálně do výše 5 OOO 0 0 0  Kč, jsou uvedeny v 

ZSU-500/20, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: 85 0 0 0  0 0 0  Kč

Pojištěný je povinen oznámit po jis tite li bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o více než 20 %

1.3 ZÁKLADNÍ POUŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost: Česká republika

Rozsah pojištěni L im it pojistného plněni Sublím it pro výrobek* Spoluúčast Roční pojistné

Pojištění se vztahuje na povinnost 

nahradit újmu včetně újmy způsobené 

vadou výrobku a vadou práce po 

předání.

10 000 000  Kč v rámci lim itu  pojistného 

plnění

10 000  Kč 45 651 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublímit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po 

jejím předání.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Omezení pojištění odpovědností za újmu pouze na vyjmenované hlavní činností

Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem hlavni 

činnosti pojištěného uvedené v této smlouvě.

ČLÁNEK 3. 

ÚDAJE O M AKLÉŘI

1. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se shora uvedeným pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

2. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zpLnomocnil pojišťovacího makléře k příjímání písemností majících vztah k 

pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi s výjimkou písemností směřujících k ukončení 

pojištěni ze strany pojistite le . Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných 

podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto  písemnosti se považuji za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 4.

VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Po jistné:

Pojistné nebezpečí

Pojištění odpovědnosti za újmu -  základní 

Celkové roční pojistné před úpravou

Roční pojistné

45 651 Kč 

45 651 Kč

2. Slevy:

Typ slevy Výše slevy

Sleva za délku pojistného období 5 %

Jiná sleva /  přirážka 35 %

Celkem sleva /  přirážka 40 %

3. P o jis tné  po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě 27 391 Kč
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4. Pojistné obdobi:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce 12 měsíců.

S. Pojistné za po jis tné  období je splatné vždy:

•  k 1. 4.

každého roku na účet zplnomocněného makléře. 

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu:

Kód banky:

Konstantní

Variabilní ¡9

ČLÁNEK 5.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné udáLosti hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modříce

Tel: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře: Sillet Group a.s.

Pro posouzení splnění povinnosti pojistitele ve vztahu k šetření škodné události je rozhodný okamžik oznámení škodné události 

p o jis tite li

ČLÁNEK 6.

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na 

trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník 

si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění 

na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dáLe potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 

(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čL 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty 

tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezeni (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a 

následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné 
smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jiným i údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných 

smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tím to postupem pojistník 

souhlasí i  pro případ, kdy pojis tite li oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v 

době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy 

pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv 

(dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách 

stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 

pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vypLnění formuláře pro 

uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojis tite li (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: 

n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy” uvést: 8603279169. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí 

znečitelněni neuveřejnitelných informaci (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištěni, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i  na období od 

data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 

budoucna.
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ČLÁNEK 7.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující částí jsou uvedeny základní informace o zpracováni Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste 

fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podáni námitky v případě zpracování na základě 

oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním 

pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekcí “O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely m arketingu

Pojistitel bude s Vašim souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika p ři vstupu do pojištěni a 

údaje o využívání služeb, a to pro účely:

a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i  elektronickými prostředky,

b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání 

relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro 

odlišné účely, použiti pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, 

nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také 

právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

□ SOUHLASÍM [X] NESOUHLASÍM

3. In form ace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely p lnění sm louvy a oprávněných zájmů p o jis tite le

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání 

služeb zpracovává pojistitel:

a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy 

a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracováni nezbytné pro plnění smlouvy, a
b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby 

produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v 

těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo 

kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 

pojištěni.

3.2 Zpracování pro účely p lněn i zákonné pov innos ti

Pojistník bere na vědomi, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistite l dále 

zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribucí pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přím ého m arketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistite l také zpracovávat na základě 

jeho oprávněného zájmu pro účeLy zasíláni svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat 

elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců 

pojistitele.

Proti takovému zpracováni máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistite l oslovoval s jakýmikoli 

nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: DO.

3.4 Povinnost po jis tn íka  in fo rm o v a t t ř e t í  osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v 

pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 In form ace o zpracování osobních údajů zástupce po jis tn íka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a 

kontaktní údaje pojistite l zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a 

ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a 

odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednáni. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, 

která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plněni zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a 

kontaktní údaje po jis tite l dále zpracovává ke splněni své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci 
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů 

a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s
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bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 

způsobem odvoláni souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavřeni pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musi být pojistníkem přijat ve Lhůtě stanovené pojistitelem, a 

neni-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistnikovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od 

nabídky se nepovažuje za je jí přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistitel neposkytne pojistné pLnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba 

znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení 

nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto  sankce a embarga se 

považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických 

za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)

4. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve 

smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplaceni běžného pojistného za první 

pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li 

v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zaplaceno v tam uvedené 

lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. je-li pojistná smlouvy uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její 

stejnopisy.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

•  ZSU-500/20 -  Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

•  Výpis ze Živnostenského rejstříku

•  Plná moc

Pojistná smlouva uzavřena dne: 30.3 .2021

jméno, příjmení /  náz ová

Zaměstnanec po jis tit 

Získatelské číslo: 2 
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP Q« .1 , Zvlášt ní smluvní ujednání k pojišt ění odpovědnost i 

pruona ^  zsu .500/ 20

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné 

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i  ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením 

těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanoveni pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení 

pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Č lá n e k  1  -  D a lš í  v ý lu k y  z p o j iš t ě n í

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištěni nevztahuje na povinnost nahradit 

újmu způsobenou v souvislosti s:

a) provozováním t r ž n ic  a s tá n ko vým  p ro de jem  v  trž n ic íc h ,

b) provozováním zastaváren, heren  (hazardní hry, výherní automaty), n o n -s to p  p o h o s tin ských  z a ř iz e n í (restaurací, barů apod.),

c) provozováním a pořádáním akcí m o to r is t ic k é h o  s p o r tu , p a in tb a llo v ý c h  s tře ln ic , bobových  a m o to k á ro v ý c h  d rah , v o z íte k  

segway, la n ových  pa rků , bungee ju m p in g u , zo rb in g u , p o tá p ě n i, p a ra sa ilin g u , sw o o p in g u , s u rfin g u , ra f t in g u , canyoning u , 

h oro le zeckého  a lezeckého s p o r tu  a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním c irku so vých  p ře ds ta ve n í, p o u t í  a p ouťových  a tra k c í, zábavních pa rků ,

e) pořádáním ta ne čn ích  zábav a d is k o té k  pro více  než 5 0 0  n á vš tě vn íků ,

f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatni ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové 

nebo dechové hudby,

g) činností kaskadérů ,

h) p o rušo ván ím  in te g r i t y  lid s k é  kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví 

v důsledku porušení integrity lidské kůže,

i)  och ranou  m a je tk u  a osob a službami so ukrom ých  d e te k tiv ů ,

j) činností a g e n tu ry  práce,

k) sm ěnáren skou  č in n o s tí,

0 h o rn ic k o u  č in n o s t í  a činností prováděnou h o rn ic k ý m  způsobem , ražbou  tu n e lů  a š to l,

m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním z b ra n í a 
bezp ečn os tn íh o  m a te r iá lu .

Č lá n e k  2  -  D a lš í  v ý lu k y  z p o j iš t ě n í  o d p o v ě d n o s t i  za  ú jm u  z p ů s o b e n o u  v a d o u  v ý r o b k u  a v a d o u  p rá c e  p o  p ře d á n í

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanoveni pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

a) výsledky p ro je k to v é , k o n s tru k č n í, a n a ly tic k é , te s to v a c í, porad en ské, ko n z u lta č n í, in fo rm a č n í, ú č e tn í, p lá novac í, vym ěřova c í 

nebo za m ě řo vač i (vč. ze m ě m ě řické ), výzku m né, p ře k la d a te lské , zadava te lské , o rg a n iza čn í a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,

b) výsledky zkušebn í, k o n t ro ln í  (vč. ko re k č n í)  a re v iz n t činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, 

hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v 

provozu,

c) činnosti spočívající v za s tu p ová n í, z p ro s tře d k o v á n í č i o b s ta rá n i, ve  správě m a je tku  a jin ý c h  f in a n č n íc h  h o d n o t,

d) poskytováním s o ftw a ru , zpracováním a poskytováním d a t a in fo rm a c í,

e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s 

jakoukoli n e fu n k č n o s tí č i sn íženou  fu n k č n o s t í z a ř iz e n í (sys té m ů ) u rče ných  k ochraně m a je tk u  a osob,

f) obchodem s lé č iv y , s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,

g) poskytováním z d ra v o tn í a v e te r in á rn í péče,

h) provozováním tě lo v ý c h o v n ý c h  a s p o rto v n íc h  za říze n í, o rg a n izo vá n ím  s p o r to v n í č in n o s t i,  p o s k y to v á n ím  tě lo vých o vn ých  

služeb, poskytováním ko sm e tických , m asérských, re k o n d ič n íc h  a reg en eračn ích  s lužeb,

O prováděním g e o lo g ických  pra cí,

j) úp ravo u  a ro zvo de m  vo dy , vý ro b o u , rozvodem , d is t r ib u c i  a p ro d e je m  e le k tr ic k é  e ne rg ie , p ly n u , te p la  apod. (tato výluka se 

vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribuci nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s e ro tic k ý m  zbož ím .
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Článek 3 -  Pojištěni odpovědnosti z provozu pracovních strojů

1) Pojištěni se vztahuje i  na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím  nebo provozem motorového 

vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činností pracovního stroje (odchylně od čL 2 odst. 1) písm. b)

ZPP P-600/14).

2) Pojištěni se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) 

sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla) nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na 

plnění z takového pojištěni nemohlo být uplatněno z důvodu, že:

i)  byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

i i )  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla nebo

i i i )  k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo to to  vozidlo provozováno v rozporu s právními 

předpisy,

c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla,

d) ke vzniku újmy došlo pří účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:

a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající 

sjednanému lim itu  pojistného plněni pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu 500 0 0 0  Kč ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých 

v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši lim itu  

pojistného plněni.

Článek 4  -  Rozsah p o jiš tě n í ve vztahu  k vyjm enovaným  případům  odpovědností za ú jm u

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:

a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) 

písm. s) ZPP P-600/14),

b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není 

dotčena,

c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním 

sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,

d) stavbou, opravami a likvidací lodí,

e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou

poskytne pojistite l pojistné plnění maximálně do sublimitu 5 0 0 0  0 00  Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech 

pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění. Pojistné plnění však 

současně nepřesáhne výši lim itu  pojistného plnění.

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:

a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a 

příslušenství,

b) výrobou a prodejem pohonných hmot,

c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo 

chlazení a určených technických zařízení v provozu,

d) poskytováním technických služeb,

e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata

poskytne pojistite l pojistné plnění maximálně do výše 5 0 00  0 0 0  Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných 

událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně 

nepřesáhne výši lim itu  pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou 

práce po předání, je-li sjednán.

3) Z pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a 

újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od ČL 3 odst. 2) 

písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše 5 0 0 0  0 0 0  Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných události 

vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předáni, je-li sjednán. Pojistné plněni však současně nepřesáhne 

výši lim itu  pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po 

předání, je-li sjednán.
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1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve výstavbě a následném prodeji nem ovitosti či v nákupu a prodeji 

nemovitosti,

b) způsobenou v souvislosti s pronájmem nem ovitosti(-í) nebo

c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-í)t

vztahuje se takové pojištěni odchylně od či. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo 

držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u 

pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě ( i jinou pojistnou smlouvou) p ro ti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým 

nemovitostem příslušejících.

2) Pojištěni se nad rámec čL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z v lastn ictví nebo 

držby těch nem ovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:

a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo

b) jsou v době vzniku škodné události z pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěny 

touto pojistnou smlouvou pro ti živelním pojistným nebezpečím.

Pro účely pojištěni v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i  případě, že je odlišný od pojištěného pro 

účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.

3) Pojištěni odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění 

odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti 

živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čL 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost 

pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchylně od čL 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou 

pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané 

pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku 

k takové budově příslušejícímu, a to  za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za 

újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním 

pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistite l ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin 

nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše lim itu  pojistného plnění pro pojištění 

odpovědnosti za újmu a v jeho rámci C.sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku 

však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním 

pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 -  Rozhodný rozsah p o jiš tě n í

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím 

nejsou dotčena ujednání uvedená v čL 5 ZPP P-600/14.

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který 

způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno 

vlastnické právo.

Článek 5 -  Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti
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Pojištění majetku a odpovědností podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: Kooperat iva pojišťovna, a.s., Produkt: TREND
Víenna Insurance Group 
IČO: 47116617 
Česká republika

&
Kooperativa
VÍENNA INSURANCE GROUP

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištěni naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojišt ění se jedná?
Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i  výroby a odpovědnosti 
za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předáni.

/ ▲V
J

Co je pojištěno?

✓ Nemovitý majetek (budovy včetně
příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti 
a příslušenství vybudované na cizí budově) 

y/ movitý majetek (zásoby, vlastní movité
zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí 
předměty převzaté, cenné předměty a finanční 
prostředky, věci umělecké, historické nebo 
sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené
✓ živelní událostí,

včetně připojištění na atmosférické srážky, 
vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody 
z akvária 
odcizením
vandalismem, včetně sprejerů

✓ poškozením, rozbitím skla
y/ Loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
✓ poškozením, odcizením věcí během silniční 

dopravy
y/ poškozením, zničením stroje
✓  poškozením, zničením elektronického zařízení 
• /  přerušením provozu.

1/  Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou 
jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně 
újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce 
po předání a následné finanční škody

s připojištěním
• nemajetkové újmy
• škody na cizí věci převzaté nebo užívané
• škody způsobené provozem pracovního 

stroje
• nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojišt ění nevztahuje?

X pozemky, rostliny, porosty, povrchové 
a podzemní vody, ložiska nerostů 

X plavidla, letadla, kolejová vozidla 

X vzorky, názorné modely, prototypy 

X zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž 
jsou uloženy

X válečné události, stávky, teroristické akty 
včetně chemických nebo biologických 
kontaminací

X zásah státní mocí nebo veřejné správy 

X působení jaderné energie 

X na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, 
pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou 
osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Exist ují nějaká omezení v pojistném 
kryt í?

! maximální výše pojistného plnění pro movitý 
a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou 
hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem 
pojistného plnění)

! maximální výše pojistného plnění pro pojištění 
odpovědnosti za újmu je dána sjednaným 
limitem pojistného plnění 

pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí 

škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 
10  dnů od sjednání pojištění 

! snížení pojistného plnění při nedodržení 
způsobu zabezpečení věcí při krádeží

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.



PJJSJI Kde se na mne vztahuje pojistné kryt í?

✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění

• Česká republika
• Česká republika a sousední státy
• Evropa
• celý svět vyjma USA a Kanady.

jaké mám povinnost i?

— Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i  po dobu platnosti smlouvy.
— Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
— Neodkladně nahlásit škodu pojištovně.
— Spolupracovat s pojišťovnou při určeni výše škody.

Kdy a jak provádět  platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li 
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý přikaž nebo souhlas s inkasem -  
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme 
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách 
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné kryt í začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištěni a konči dnem uvedeným v pojistné smlouvě 
jako konec pojištěni

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpovědí doručenou
- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištěni zanikne posledním dnem daného pojistného 

období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 

výpovědní doby.

Podle ovřfovaci knihy OBECNÍHO HRADU JíNDRiCHOV
pof. i. viditnace 58/2021
tcnto/tato úphtý/á-íásteíný/é opts-kopie
obsahující I I  síran

souhlasí doslovní s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a 
a lato listina je prvopisew ovčřcnou vidimovanou listinou 

-bswpur-ktefá je výstupem z autorizované konverze dokumentů 
op^seHMwN>4,opH pttftzenou ze spisu, stej nopisem pisemiuilw  rozhodnuti

Listina, z níž je  vidimovana listina pořízena, obsnhuj e/neohsahuje 
viditelný zajišťovací prvek.
V Jindřichovi dne Ol. 04.2021 Šárka Bednaříková

10/2018

osobní údaj

http://www.koop.cz


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 137170181-6862-210401091912, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ŠÁRKA BEDNAŘÍKOVÁ

Vystavil: Obec Jindřichov
Obecní úřad v Jindřichově dne 01.04.2021



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o. IČO: 2657392

Nádražní 955/11, Bruntál DIČ:

Vypracoval: Ing. Petr 
Guňka

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 230 061,47

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 234 938,53

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 465 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 465 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 727 650,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4192 650,00 c z k

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV 0,00 3 230 061,47 678 312,91 3 908 374,38 93

SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV 0,00 3 230 061,47 678 312,91 3 908 374,38 93

VRN
VEDLEJŠÍ r o z p o č t o v é  
NÁKLADY

0,00 234 938,53 49 337,09 284 275,62 7

VRN
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY

0,00 234 938,53 49 337,09 284 275,62 7

Celkem za stavbu 0,00 3 465 000,00 727 650,00 4 192 650,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 955 551,00 28

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 67 527,68 2

5 Komunikace HSV 1 650 131,66 48

8 Trubní vedení HSV 49 252,00 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 434 200,32 13

99 Staveništní přesun hmot HSV 73 398,81 2

VN Vedlejší náklady VN 234 938,53 7

Cena celkem 3 465 000,00 100
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Položkový soupis prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

D íl: 1 Zem ní práce 955 551,00 1 156 216,71

1 181301112R00 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2. tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 761,20000 800-1 RTS 2 1 /1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve

Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.

761,20-1 761,20000

2 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 761,20000 823-1 RTS 2 1 /1

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

761,20-1 761,20000

3 014101OA0 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 034,760001

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

položka č. 122738OA0-17511OA0 : 1000,50-114,18 886,32000

p.é. 113138 : 1,50*2,4 3,60000

p.d.113178: 14,85*2,4 35,64000

p.5.113188: 34,90*2,4 83,76000

p.a. 113328 : 10,60*2,4 25,44000

4 113138OA0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 1,50000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplate 
v položce 0141 -" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourá 
uveden v doplňujícím textu k položce).

ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍH ASFALTOVÝCH KRYTU VJEZDU SJEDZU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 1,50000 
: 15*0,1

5 113178OA0 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 14,85000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Kostky budou očistě 
odvezeny do aareálu technických služeb

14,85 14,85000

> RTS21/I

) RTS21/I
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Položkový soupis prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

6 113188OA0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 34,90000; 4 RTS 2 1 /1

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatí . . . .
v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

28,40+6,50 34,90000

9| |RTS 2 1 /1

odstraněni stav. štěrkových vjezdu a sjezdu a zpevněni (tl. 200 mm) : (20+4,5+6,5+10+12)'0,2 10,60000

7 113328OA0 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 10,600001

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vó. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatel 
v položce 0141"  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourá 
uveden v doplňujícím textu k položce),

8 113524OA0 ODSTRANĚNÍ c h o d n ík o v ý c h  a  s i l n i č n íc h  OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, o d v o z  d o M 70,50000 j 3 RTS 2 1 /1
5KM __________ __
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatel 

v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourá 
uveden v doplňujícím textu k položce),

předpokládaná výměna poškozených silničních obrubníku (10% z dl. podél zá livu): 705*0,1 70,50000

9 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM M3 114,18000: 3 RTS 2 1 /1

položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti

- hutnění i různé míry hutněni

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatřeni

- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištěni

- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
- spouštěni a nošeni materiálu

- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží

- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží

- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchu svahu

- zřízeni lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

OBSYP OBRUBNÍKU (ŠD fr.0/32 NEBO VHDONOU ZEMINOU Z VÝKOPKU (DLE ČSN 72 1002) 114,18000

: 761,20*0,15 

(0,15m3/bm):

10 18110OA0 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 606,78000 5 RTS 2 1 /1

•provést zhutněni podkladní' vrstvy ze štěrkodrti na požadovanou hodnotu (vrstva musi splňovat požadavek na parametr Edef.2:

•provést vyrovnáni nerovností podkladní vrstvy štěrkodrti z přírodního kameniva (reprofilace stávající vrstvy do požadovaných st 

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdilu. Míru zhutněni určuje projekt.

(1045+344,20+8)*1,15 1 606,78000

11 18241OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 724,00000' l RTS 2 1 /1

Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaléváni, prvni pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu 

724*1 724,00000

| 12 18241OA0 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 761,20000: 3 RTS 21/1

Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, jeji výsev na ornici, zaléváni, prvni pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu 

761,20*1 761,20000
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

13 122738OA0.1 ODKOPÁVKYAPROKOPAVKYOBECNETŘ. I.ODV. VZDAL. DLE SKL. ZHOTOVITELE M3 1 000,50000 j ) Vlastní

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištěni

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody

- těženi a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ručni vykopávky, odstraněni kořenu a napadávek

- paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahu

- zhutněni podloží, případně i svahu vč. svahování

- zřízeni stupňu v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopíšti

- tříděni výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)

(Předpokládaná odovozová vzdálenost je 20 km. v případě větší odovozové vzdáleností, nutno nacenit dle skutečné vzdáleností skládky, nebo recyklačního 
dvora zhotovitele)

ODKOPÁVKY PRO PODÉLNÝ PARKOVACÍ ZÁLIV ŠÍŘKY 2,0 m (PRU, ODKOPV ŘEZU X DL.) : 672,00000
480*1,4

ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SJEZDY/VJEZDY) : 177*0,5 88,50000

SANACE PODKLADU : 480*2,50*0,2 240,00000
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

D íl: 2 Základy a zvláštn í zakládání 67 527,68 81 708,49
14 21461EOAO SEPARAČNi GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 1 534,72000' 1 RTS 21/1

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištěni a ochranu podkladu

- přichyceni k podkladu, případně zatíženi

- úpravy spojů a zajištěni okrajů

- úpravy pro odvodněni

- nutné přesahy

- mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu

(1045+342,20+8)*1,1 1 534,72000

Díl: 5 Kom unikace
15 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 15 cm m2

1 650 131,66 1 996 659,31

m2 172,10000: 822-1 RTS 2 1 /1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 

VJEZDY, SJEZDY A NAPOJENÍ: 172,10 172,10000

16 596921114R00 Kladeni vegetačních tvárnic betonových, plocha přes 500 m2 m2 1 536,92000 822-1 RTS 21/1

zřízeni podkladního lože, položení tvárnic.

- dodání dilcu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsán™

- očištěni podkladu

- uloženi dilcu dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodfiovačú, vpusti, šachet a pod., nestanovl-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
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Položkový soup is práci a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
KRYT PARKOVAiCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - DLAŽBA S DISTANČNÍMI NÁLISKY 1 536,92000
200/200/80 : (1045+344,20+8)‘ 1,1

17 596921191R00 Kladeni vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky m3 36,88608; i  o q i  r m i / T7  C 1 Q  ďz\ oí nnl R7con ■, °'322-1 RTS 2 1 /1
materiálu

zřízeni podkladního lože, položení tvárnic.

KRYT PARKOVAiCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - DLAŽBA S DISTANČNÍMI NÁLISKY 36,88608
200/200/80 : (1045+344,20+8)M,1*0,08-0,3

18 56333OA0 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 1 512,50000!

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

podklad z ŠD (ŠDA 0/32.EG.ČSN 736126)........................tl. 150 : 1512,50 1 512,50000

19 56334OA0 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 064,92000

RTS 21/ I

RTS21/I

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Podklad z ŠD (ŠDB 32/63 GN ČSN 736126).................................. tl. 200 mm : 1 536,92000
(1045+344,20+8)*1,1

SANACE PODKLADU (ŠD 32/63 m) : 480’ 1,1 528,00000

20 583314034R1 Kamenivo těžené frakce 4/8 mm t 36,88608

KRYT PARKOVAiCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - DLAŽBA S DISTANČNÍMI NÁLISKY ' 36,88608

200/200/80 : (1045+344,20+8)*1,1'0,08*Q,3

|D íl: 8 Trubn í vedení
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

21 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 3,00000
—

^ ---1 RTS 2 1 /1

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnáni plocř 
maltou, podbetonováni nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

3 3,00000

22¡899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu I kus 10,00000' 322-1 ¡RTS21/I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plocř 
maltou, podbetonováni nebo podezděni rámu, odstraněni a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

10 10,00000

| 23 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 10.00000 322-1 RTS 21/1

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plocř
maltou, podbetonováni nebo podezděni rámu, odstraněni a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

10 10,00000

D íl: 91 D oplňu jící práce na kom unikac i
24 914121OA0 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,00000 RTS 2 1 /1

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

POSUNUTÍ P2+D.T. : 1 1,00000

25 914123OA0 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,00000 RTS 2 1 /1

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízení materiálu s odvozem na předepsané místo

POSUNUTÍ P2+D.T. : 1 1,00000

26 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM M 914,87000 , r ' Á * * *  A 'SAA RTS 21/1

Položka zahrnuje:

dodáni a pokládku betonových obrubníku o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 9 z 22

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

R: SO 103 PARKOVACÍ ZÁLIV

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
betonové lože i boční betonovou opěrku.

s i l n i č n í  o b r u b a  p o d é l  p a r k o v a c í c h  z á l i v u , s j e z d u  v j e z d u  a  n a p o j e n í  : 837,32000
761,20-1,1

předpokládaná výměna poškozených silničních obrubníku (10% z dl. podél zálivu) : 705*0,1*1,1 77,55000

27 91781OA0 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M I 77,55000 í RTS 2 1 /1

předpokládaná výšková úprava poškozených silničních obrubníku (10% z dl. podél zálivu) : 
705*0,1-1,1

77,55000

D íl: 99 S taveništn í přesun hm ot 73 398,81 88 812,56
28 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 148,28042 i " ‘  rA •* RTS 2 1 /1

vodorovně do 200 m

Celkem 3 230 061,471
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

R: VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedle jší náklady 234 938,53 284 275,62

Zkoušeni konstrukci a práci nezávislou zkušebnou:

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedeni jádrových vývrtú o průměrů 100 mm v nové vrstvě 
asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověřeni tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, mezerovitost akontroly spojeni vrstvy s podkladem

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky 

-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

Zkoušky budou provedny na každých 1500 m2 plochy:

10 10,00000

2 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBOZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | kompl 1.00000 40 000,00

Zabezpečeni staveniště dopravní značeni na stavenišť.

Projednáni dočasné úpravy dopravního značeni po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d Dl Policie ČR. 

Zřízeni, údržba a odstraněni dopravního značeni (v průběhů celé stavby).

1 1,00000

3 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ¡kompl 1,00000' 13 000,00)

Náklady na vytyčeni inženýrských síti na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

(zhotovitel zajisti vytyčeni inženýrských šiti - zjištěni jejich skutečné polohy a hloubky uloženi)

|RTS 2 1 /1

|RTS21/I

1 1,00000

4 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉZAMĚŘENÍ | kus | 1,00000' 30 000,00] RTS 21/1

Vytyčeni stavby, vypracováni gemoterického plánu oprávněnou osobou včetně návrhu vkladu do katastru.

vypracováni geometrického plánu na celou stavbu (všechny objekty): 1 1,00000

5 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY-DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1.000001 30 000,00 RTS 2 1 /1

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě .zaměřeni skutečného provedeni stavby (odevzdáni dokumentace 
skutečného provedeni stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 4 ks x v ele. na CD).

1 1,00000
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Položkový soup is prací a dodávek

S: k05/2021 PARKOVACÍ ZÁLÍV PODÉL UL. CHÁŘOVSKÁ, MĚSTO KRNOV

O: VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

R: VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

6 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1 ,00000 ; RTS 2 1 /1

Pořízeni fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

1 1,00000

7 02991OAO OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 2,00000: RTS 21/1

Dodávka a osazeni 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením terminu 
kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího, s odkazem na poskytovatele dotace MSK.

” Billboard - Informace o stavbě !

“logo dle požadavku investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

- dodávka, montáž, demontáž po ukončení satvby a její likvidace dle platných přepisu

billborad včetně informační desky : 2 2,00000

8 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 RTS 21/1

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniště, zřízením přípojek energií k objektům; 
vybudováni případných měřicích odběrných míst a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště 

Odstraněni objektu zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz Položka zahrnuje í náklady na úpravu povrchu po < 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

1 1,00000

Celkem 234 938,531
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Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Oprava místní komunikace Chářovská - parkovací záliv“

Obchodní jméno poddodavatele:

IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění:

Tímto čestně prohlašujeme, že při plnění zakázky nevyužijeme poddodavatele

V Bruntále, dne 1.9. 2021
C53 z

BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOSt I VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ ] AUTODOPRAVA

BERKASTAV s.r.o . Nádražní 955/ 11, 792 01 Bruntál 
wwv berkastav «  lnlo@be

IÍ0: 02697 592 Ulč GC2

fPatrik Berka, jednatel

osobní údaj




