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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: 30007-5125881/0710 

Kontaktní osoba:  

 Ing. Radek Chlasták, tel. 602 254 089, radek.chlastak@vlrz.cz 

 ve věcech technických: Ing. Jiří Čolobentič, tel. 725 977 177, jiri.colobentic@vlrz.cz  

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

VV TOP s.r.o. 

 se sídlem Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125 

 zastoupená Ctiborem Pokorným, jednatelem 

 IČO: 49977202, DIČ: CZ 49977202 

 Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo bankovního účtu: 2800357402/2010 

 Kontaktní osoba: Martin Zedek, tel. 603 842 434, info@vvtop.cz  

 Adresa pro doručování korespondence: Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu „VRÚ Slapy nad Vltavou – 

Výměna střešní krytiny, střešní doplňky“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: 

N006/21/V00029251, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí úprava předmětů díla, přičemž předměty díla se 

pro účely této smlouvy rozumí střešní krytiny na pavilonech A, B a D ve VRÚ Slapy nad 

Vltavou. 

1.3 Úpravou předmětů díla se pro účely této smlouvy rozumí osazení sněhových zábran na 

střešních falcovaných krytinách. Požadované práce a parametry technického řešení 

zahrnují zejména tyto činnosti: 

1.3.1 zajištění přístupu k místu montáže (nájem výsuvné plošiny, provedení pracovního 

lešení apod.); 

1.3.2 dodávka a montáž sněhových dvoutrubkových zábran, průměr trubek z 

pozinkované oceli minimálně 22 mm v barvě střešní krytiny – cihlově červená; a 
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1.3.3 přesun hmot a mimostaveništní doprava. 

Podrobnosti a rozsah díla dále vymezuje výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy (dále jen „výkaz výměr“). 

1.4 Účelem této smlouvy je eliminace pádu sněhové vrstvy ze střešních krytin na přilehlé 

komunikace u dotčených objektů a tím k zamezení možných úrazů osob pohybujících se 

vně těchto objektů a k zamezení škod na zaparkovaných vozidlech. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 195 341 Kč bez DPH 

(slovy: sto devadesát pět tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých). V takto stanovené 

ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této 

smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla 

stanovena dle rozpočtu – výkazu výměr, který je připojen jako příloha č. 1 této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2 této 

smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k předmětu díla v místě plnění po 

nabytí účinností této smlouvy, a to po předchozí dohodě zhotovitele s kontaktní osobou 

objednatele. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provedení díla nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy a předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 

25 kalendářních dnů od zahájení prací. 

3.3 Místem plnění je Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, 252 08 Slapy nad 

Vltavou, pozemky parc. č. st. 195, st. 196 a st. 494, vše v k.ú. Slapy nad Vltavou. 

4 Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě.  

4.3 Zhotovitel je povinen: 

4.3.1 provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých s tím, že 

jednotlivé výrobky a technologie použité při provádění díla musí splňovat 

požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

4.3.2 provést dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při 

plnění této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 

recyklovatelné materiály, výrobky a obaly; 

4.3.3 zajistit průběžné odstraňování odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla a 

naložit s ním v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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předpisů; původcem odpadu je v souladu s § 5 odst. 2 zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel; a 

4.3.4 provést dílo tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy 

dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 

zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých 

poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou 

úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a 

řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000 Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše uvedené 

skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v 

průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

4.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

4.6 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je 

dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 

k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena 

způsobilost díla sloužit svému účelu. 

4.7 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 

3.2 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

4.7.1 příslušných prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

4.7.2 prohlášení zhotovitele o tom, že při provádění díla použil výrobky a technologie, 

které splňují požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení o 

jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných atestů 

zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení, a další doklady prokazující 

shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona; 

4.7.3 evidence odpadů a dokladů prokazujících způsob naložení s odpady vzniklými při 

provádění díla; 

4.7.4 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo 

dílo, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.9 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele. 
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Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

4.10 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.10.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro 

které nebylo dílo převzato. 

4.10.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro 

objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo 

považováno za dokončené. 

4.10.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

4.11 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále 

jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.11.1 číslo smlouvy; 

4.11.2 soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění díla do 

předmětu díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

4.11.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho 

převzetí objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 4.10.2 této 

smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.10.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

4.11.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 4.10.2 

této smlouvy; 

4.11.5 datum převzetí díla objednatelem; a 

4.11.6 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.12 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 4.11.1 

až čl. 4.11.2 této smlouvy. 

4.13 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo se 

považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní 

osobou objednatele.  

5 Platební podmínky 

5.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 

všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude 

provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 

bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje 

zálohy.  

5.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel 

je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých položkách 
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rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu podepsaného za 

objednatele kontaktní osobou objednatele.  

5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem 

pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se 

nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

6.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po 

celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 

měsíců), v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich 

odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

6.4 Záruční doba neběží:  

6.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně 

v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

6.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá 

zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou 

se opakovaně. 

6.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 

zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  
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7 Smluvní pokuty 

7.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 

přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech 

výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

7.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 

v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez 

DPH. 

7.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

7.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8 Ukončení smlouvy 

8.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

8.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany 

objednatele; výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení 

písemné výpovědi zhotoviteli, 

8.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto 

smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany 

objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této 

smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí prodlení zhotovitele 

s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.2 této smlouvy 

po dobu delší než 10 dnů a opakované porušení povinností zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně 

třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

8.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Zvláštní ujednání 

9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné 

podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o 

této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 
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nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

9.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

9.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas zpřístupnění předmětu díla – čl. 3.1 této 

smlouvy; 

9.3.2 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 4.9 této smlouvy;  

9.3.3 odmítnout dílo převzít dle čl. 4.10.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 

4.10.3 této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 4.10.2 této smlouvy, a to 

včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu. 

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem 

dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní 

osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

9.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany. 

9.5 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).  

9.7 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr  

 

 

V Praze dne       V Brně dne 

 

Za objednatele     Za zhotovitele  

 

 

 

 

______________________________                _____________________________ 

Ing. Milan Lauber, Ph.D.              Ctibor Pokorný 

ředitel         jednatel 



SLEPÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet: 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 01, 02, 04 Doplňky střech pavilonů A, B, D  

Stavba : Název stavby : SKP :
00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY 

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00

Z Montáž celkem 0,00

R HSV celkem 45 000,00

N PSV celkem 150 341,00

ZRN celkem 195 341,00

HZS 0,00

RN II.a III.hlavy 195 341,00 Ostatní VRN 0,00

ZRN+VRN+HZS 195 341,00 VRN celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH 195 341,00 Kč

Poznámka :
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00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet : 1
SO 01, 02, 04 Doplňky střech pavilonů A, B, D  

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Díl 764 Konstrukce klempířské 0,00 150 341,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 45 000,00 150 341,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0,00 0,00

CELKEM VRN 0,00

Stavba :
Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
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REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet: 1

SO 01, 02, 04 Doplňky střech pavilonů A, B, D  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl 94 Lešení a stavební výtahy

1 945411111R00 Výsuvná plošina lehká s příslušenstvím, s 1 stožárem kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

2 949101112R00 Lešení pracovní pro objekty PS, výška podlahy do 3,5 m kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za Díl 94 Lešení a stavební výtahy 45 000,00

Díl 764 Konstrukce klempířské
3 764213456R00 D+M sněhového zachytávače PZn 2-trubk. v barvě plechové 

falcované krytiny cihlově červená m 175,46 850,00 149 141,00

69,46

severozápadní podélná strana 34,64+2*1,52 37,68

severovýchodní štít dle výkresové dokumentace 13,01

jihovýchodní strana dle výkresové dokumentace 18,77

42,00

severní podélná strana dle výkresové dokumentace

Pavilon D 64,00

4 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 12-24 m % 2,40 500,00 1 200,00

Celkem za Díl 764 Konstrukce klempířské 150 341,00

podélné strany 2*32                                                               

Slepý rozpočet (výkaz výměr)

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Pavilon A

Pavilon B
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