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Dnešního dne uzavírají 

DSP Domažlický Stavební podnik S. r. o. 
se sídlem Havlíčkova 6, 
344 O1 Domažlice 
IČ: 25200631 
Dıčz CZ25200631 
Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497) 
Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497) 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Domažlice 
čisıø účtu: 172108704/ 0000 

dále jen „Zhotovitel“

a 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský, organizační 
složka státu 
se Síd/em Hroznová 63/2, 
656 O6 Brno 
ıčz 00020338 
Dıčz cz00020338 
Jejímžjménem jedná: lng. Daniel Jurečka, ředitel 
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Tomanová, vedoucí ZS Staňkov 
(tel.737 267 295) 

dále jen ,,oíJjedi1aíeı'“ 

tuto SMLOUVU o DíLo 
číslo zhotovitele: 10 /2016 

uzavřenou dle ustanovení § 2586 a nás/. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

l. › 

Předmět plnění a místo plnění 
1. Zhotovitel se na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvy 
zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo - „Oprava zadního 
nádvoří ZS Staňkov". 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu své nabídky podané do shora uvedené 
veřejné zakázky a Položkového rozpočtu Stavby ze dne 27. 7. 2016, který je jako příloha č. 
1 nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Místem plnění je zadní nádvoří Zkušební stanice Staňkov, Americká 58, 345 61 
Staňkov, které je přístupné Z ulice Na Tržišti . 

4. Zhotovitel je povinen obstarat a použít určenou část stavebního a montážního materiálu 
potřebného k provedení díla. Materiál bude nový, nepoužitý, doložený certifikáty. Veškeré 
dodané materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně 
závazných právních předpisů a českých technických norem. 
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lll. 

Doba plnění díla 
1. Zhotovitel provede dílo v tomto termínu: 
zahájení: říjen 2016 
dokončení: 31.10.2016 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu způsobem a za podmínek uvedených dále v této smlouvě. 
3. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo nevykazující vady a provedené dle této 
smlouvy. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno. 

IV 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo byla stanovena na základě zadávací dokumentace a osobní 
prohlídky místa plnění ve výši: Z 

Cena celkem bez DPH: 352.625,80 Kč 
Cena celkem s DPH: 426.678,- 
(S/Ovy.' čtyřistadvacetšesttisícšestsetsedmdesátosm korun) 

2. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související S provedením díla v rozsahu dle 
Položkového rozpočtu Stavby ze dne 27. 7. 2016. 

3. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a 
zhotovitele. 

4. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby Sjednaného dokončení díla. 

5. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním 
úřadem. V souladu S ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se organizační složky státu při výkonu působností 
v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinně k dani.

V 
Platební podmínky 

1. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový 
doklad musí být doložen protokolem o převzetí díla podepsaným osobou oprávněnou za 
objednatele ve věcech technických. Nebude li mít daňový doklad předepsané náležitosti, 
je Objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit kdoplnění, po doručení nového daňového 
dokladu běží nová lhůta k jejímu zaplacení. 

2. Zhotovitel dle dohody po dokončení díla, předloží objednateli soupis provedených prací 
a dodaného materiálu, a to nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po tom kalendářním měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. Ktomuto soupisu je 
Objednatel povinen vyjádřit se do 7 pracovních dnů od data jeho doručení. Zhotovitel je 
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oprávněn vystavit příslušný daňový doklad až na základě písemného odsouhlasení 
příslušných prací a dodávek ze strany objednatele, ve formě písemného vyjádření 
objednatele kpříslušnému soupisu prací a dodávek (viz výše). Nedojde-li mezi oběma 
stranami kdohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce či dodávky, u kterých nedošlo mezi stranami k rozporu. 

3. Smluvní cena díla bude objednateli vyfakturována po dokončení díla bez vad na 
nedodělků, v daňových dokladech vystavených zhotovitelem. 

4. Daňový doklad je splatný do 14 dnů od doručení. Daňový doklad se považuje za 
proplacený okamžikem odepsání fakturované částky Zúčtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele. 

5. Objednatel není v prodlení S placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad 
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje 
nebo byl vystaven v rozporu se Smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést 
zároveň s vrácením daňového dokladu. 

6. V případě prodlení objednatele S úhradou fakturované částky se objednatel zavazuje 
Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. V 
případě prodlení zhotovitele S dokončením díla ve Sjednaném termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit Smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla včetně DPH za každý 
den prodlení. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je povinen zajistitzhotoviteli přístup ke stavbě V době provedení smluvně 
sjednaného díla. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl obhlídku místa realizace díla a je sjeho stavem 
seznámen. 

3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. 
4. Zhotovitel musí udržovat na stavbě pořádek a čistotu. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru 
prováděných prací. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přístup k místu plnění a poskytnout 
prostory S tekoucí vodou a WC pro pracovníky provádějící dílo. 
7. Zhotovitel, bude-li používat k prováděným pracem elektrická zařízení, využije k jejich 
pohonu elektrického rozvodu v objektu, kde tyto práce bude provádět. 

8. Zhotovitel zajistí a plně odpovídá za likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění 
díla v souladu S příslušnými právními předpisy. 

VII. 
Vlastnické právo a nebezpeční škody 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle čl. VIII. této 
smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na předmětu 
díla. 
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VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí vady, znemožňující jeho 
uzıvanı. 

2. Dílo bude převzato protokolem o převzetí díla, který podepisují oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Protokol O převzetí díla obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části 
b) prohlášení objednatele zda předávané dílo přijímá 
c) soupis všech provedených změn a odchylek od cenové nabídky 
d) Soupis případných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění 

3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy protokol o převzetí díla podepsat, vyjádří 
objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

IX 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno S nejvyšší odbornou péčí, v nejvyšší 
kvalitě, v souladu s veškerými právními předpisy a příslušnými technickými normami, které 
se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. Uvedené vlastnosti 
bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí bez vad a nedodělků. 

2. V případě, kdy po předání a převzetí díla objednatel zjistí, že má dílo vady, je oprávněn 
vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, 
jak se projevují. Lhůta pro bezplatné odstranění záručních vad je do 30 kalendářních dnů 
od data reklamace, jedná-li se o havárii, zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 
48 hodin a vadu odstranit do 5 dnů. 

3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním záručních vad byla dohodnuta ve výši 200,- 
Kč za každý den prodlení po dohodnutém termínu podle této Smlouvy. 

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva Z odpovědnosti za vady vyplývající Z občanského 
zákoníku. V případě, že se jedná O vadu díla, tedy oprávněnou reklamaci v době záruční 
lhůty, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na majetku objednatele a zdraví třetích osob 
způsobené v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou 
pojistnou smlouvu, která kryje škody způsobené prováděním díla S limitem plnění nejméně 
ve výši 1.000.000,~ Kč a po celou dobu provádění díla ji bude udržovat platnou a účinnou.

X 
Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit na základě písemné dohody či jinými způsoby 
předpokládanými v obecně závazných předpisech. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. Veškeré práce 
prováděné nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce) a práce V této smlouvě dohodnuté, ale 
neprovedené (tzv. méněpráce) lze dohodnout pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 
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2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravených se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Dodavatel prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a je 
srozuměn se skutečností, že smlouva bude zveřejněna v souladu S příslušnými právními 
předpisy v registru smluv. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účastníci shodně 
prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli 
vtísni prosté omylu ani za jednostranně nápadně nevýhodnýoh podmínek a stvrzují její 
autentičnost svými vlastnoručními podpisy. v 

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, znichž jedno si ponechá 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

v Bfnè dne: 47 fi//`i /Í7? «f}/Ý? v Dømąžııøiøh dne; 18.8.2018 
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Objednatel: ..... ..jz“Č.ž;./.*í.Č_,/ ...... .. Zhotovitel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

lhg. Daniel Jurepka, reditel Jan Sloup, jedna spolecnosti 
CR-UKZUZ DSP Domažliol(ý stavební podnik s.r.o. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Oprava zpevněných ploch ZS Staňkov 
Objekt: . Zadní nádvoří ZS Staňkov, Americká 58, 345 61 Staňkov 

Rozpočet: 

Objednatei: ČR - Ústřední Kontrolní a Zkušební ústav zemědělský lČ: 00020338 
Hrøznøvá 83/2 DIČ: CZ00020338 

656 06 Brno-Pisárky 
__

l 

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik S.r.o. ' 

IČ: 25200631 
Havıččkøva 6 DIČ: CZ25200631 
344-01 Domažlice _ 0 

_Ă_ 
Vypracovalz Václav Nový 

Rozpis ceny _ Ž, 
Celkem 

HSV 337 598,80 
0 PSV 12 652,00 

MON 2 375,00 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady Ý* 
352 825,80 Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15% CZK 
Snížená DPH 15% ` CZK 
Základ pro Zakladni DPH 21% 352 825,80 OZK 
Základní .DPH 21 

_“
% 74 051,42 CZK 

K 

Zaokrouhlenl CZK 

Cena celkem S DPH 426 677,22 CZK 

v :ı›ć›hAžı.ıćıĹ*H dne - ,7,l7_0ł7_,;w{;
› 

nan 
Domažlický nınvnı, 
Havllčkov 

-' 5 6 
ďzlıčżc f- uš; - @ 
Za 

.Sem SLODP, 4.ıą››vım=z Smıččzì/a;7“ı 
Za objednatele 
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1 _ Zemní práce 
, Ž

5 9 969,92 Díl: 
1 113108420 

7 

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, żlvice tl.20 cm m2“ 300,00000 
Í 

80,00 24 000,00 
2 120901123 Bouřânl konstrukclze želešobetonflı odkopávkách,

ˇ 

bagrem S kladlvem _ý _ 

m3 5.00000 2 600,00 13 000,00 

122201101 OJ 
W 

Odkopávky nezapažene v hor, 3 do 100 m3
, 

m3 93.00000 133,00 12 369,00 
132201111 -F Hloubenl rýh š.do 60 om V hor.3 do 100 m3, STROJNĚ [T13 

" 
1320000 215,00 2 851.20* 

,132201119 (JI 

ˇ 

Příplatek že leplvost - hloubenl 60 cm v hor.3 W m3 13.20000, 179,00 
_A 

2 362,80 
175101101O Oıbsyp potrubl bez prohozenl Sypanlny, S dodáním m3 

Štěrkoplsku 
_ _ 

3,96000 
M 

863,00 š417,48 

7 451572111 
V 

lLože pod potrubí Z kameniva těženého O - 4 mm, vč. 1 

dodávky kameniva _ 

m3 2.64000 746,00 1 969,44 

Diız `5 Komunikace 15 8 880,00 
á 215901101 Zhuınênı pødıóžf m2 300,0ooo0 7,00, _ 2100,00 
9 564231111 Podkladze štèrkoplsku 0~8 po Zhutnění tloušťky 10 cm, 

bez dodání kameniva __ 
m2 30000000 48,00 9 14 400,00 

10 564731111 Podklad 2 kameniva drceného ve|.8-16 mm,tl. 10 cm, bez 
dodání kameniva _ 

m2 300.00000 53,00 15 900,00 

` 11564761111 Podklad Z kameniva drceného vel.16~32 mm,tI. 20 cm, 
' 

bez dodání kameniva __ 

m2 300,00000 94,00 ` 28 200,00 

. 12 596215040 klfldønr záníkøvê dıažhy ±|. 8 nm do vıfíê lu. 4 nm, vč. . 

výplne spár plsku, bez dodání
A 

m2 300,00000 217,00 , 
95 100,00 

13 596811111 Kladenl dlaždi‹Škom.pro pëšl, lože Z 'kameniva též., 
včetně dlažby betonové 40/40 om 

m2 V 

9,6000O 440,00 4 224,00 

14 917862111 , 

Ň 
Osazení stoiat. obrub.bet. S opërou,loże Z C 12/15, včetně 
obrubnlku

m -12.00000 378,00 4 538,00 

' 

15 18101111 0,-18000 2 500,00, 1 200,009 
18 583415004 Kamerıivo' drcené frakce 8/16,vč. dopravy 

" 

Lože pod obrubnlky neboobruby dlažeb Z C 12/15 
1 

m3 
ˇˇı 54,00000 430,001 23 220,00 

Díl: 91
V 

H I 

,Doplňujíol práce na komuníkači ___ 9 200,00 
` A' 

919735114 Řezání stávajícího kıytu tl. 15 - 20 om ľľl 80,00000 115,00 9 200,001 21 
99 Stavenlštní přesun h_mot _ . _ 

17 175,18 Díl: __ 
998011001 

'" 
Přesun hrnìší 

W 
1 49071929 , 35,00 

›

1 7 175T1`8" 22 
721 vłíiıinihanăıizaøø 

_ W , 
,_10_155,00l Díl: 

` 23 721176126 
mm,vč na 'enl na svod,voIně do zlabu 
Potrubí HT svodné (ležaté) v Zemi DN 125 X 3,1 m 22.00000 348,00 7 855,00 

" 
24 72101 

, 

- ,P01
_ 

B+ M plastové šachty,nepojíZdnà,s vyblracím košem l kus 
ł 

1.00000 2 600,00* 2500,00 
Diız 154 

7* 

Konstrukce klempířské __ 
1 2 496,00 

25 784454203 
vč. úprav 9 napojení na Stávajlcl

› 

Odpadní trouby Z PZ plechu, kruhové,svedeno při fasádě, m 6,00000 416,00 2 496,001 

Díl: M21 z 
Elektromontáže 

, ,_ LW „__ _ 2 375,09 
26 21001 

7 7 
Uložení kabelu v chrániöce do rýhy pro osvětlení l 

m 25,00000 95,00 
přlStřešku,vč. dod›ávky,beZ napojení 

2 375,00 

D96“ Přesuny suti a vybggçaných hmot _ ,_ 92 373,70 Díl: 
27 199000005 Poplatek za skládku Zemlny 1- 4

, 

»-0- 167,4000O -150,00, 25110,00 
1 28 979990108 Poplatek za skládku suti - Zelezobeton ' 

A- 

,vvv T“ “ ~ --7 _ 
12,50000 200,00 2 500,00 

, 

` 

29 979990118 r-0 [Pøp'íá(ëK za Skıáúkušüi - øbzıøvanè Kam. ~ zíšfan 182,o0o'0O 200,00 
A4 

28 400,00 
30 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km" .- 31190000 

W 
48,00 14 971,20 

~979o8`1'121 31 Prıpıátęık K øóvøzu za kgždý nızzıši 1 Kíñ 
7

\ 

vv 1 55950000 
1 "0 

15,00 23 392,50


