
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO
ČSML- 20/1031/OST/45/2017 

na zhotovení díla

„Oprava garáží cestmistrovství Pardubice“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") následující strany:
Smluvní strany
1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162
IČ: 00085031 
DIČ: CZ00085031
Jednající: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace,

jmenovaným zástupcem ředitele, 
jmenovaným zástupcem ředitele 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
|  vedoucí OOTaHS

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku: 
hospodářský referent

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

2. Dodavatel: 
se sídlem

Zastoupený

Bedřich Večeře 
: Opatov 323 

569 12 Opatov
živnostenský list ev. č. 360900-9102-00 
: Bedřich Večeře

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických 
Odpovědný stavbyvedoucí 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
IČO 
DIČ

Bedřich Večeře 

Bedřich Večeře

145 52 639 
CZ5803012237



uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo 
specifikované v článku I. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku 2. této 
smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě 
uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakostí, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I. 
Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je dodávka stavby „Oprava garáží 
cestmistrovství Pardubice“ pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje 
-v  souladu s projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele
V dodávce je zahrnuto:

- vedení deníku stavby,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- stavební práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- servis a odstraňování vad v záruční době,

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k 
provedení díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky použité pro kompletaci staveb v platném znění (stavební 
i technologická část).

3. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného díla v rozsahu 
této smlouvy, za použitý materiál, konstrukcí zařízení, za kvalitu a úplnost 
montáže, stavebních prací a funkcí díla. Bude odpovídat za to, že předmět plnění 
bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, všeobecně závaznými 
technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují 
k činností zhotovitele v rámci plnění této smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté touto 
smlouvou, eventuálně vlastností obvyklé.



Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

Cena díla (bez DPH): 489.458, 05 Kč
DPH_________________ 102.786 .18 Kč
Celková cena díla 592.244, 23 Kč

Tato cena je pevná a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, 
cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry 
apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v 
čl.l. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II 
této smlouvy na základě jeho dílčích faktur a konečné faktury v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dílčími fakturami -  daňovým 
dokladem a to dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým 
dozorem objednatele. Součástí dílčí faktury bude i soupis provedených dodávek, 
prací a služeb, oceněný dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této 
Smlouvy.

4. Faktury budou adresovány :
Správa a údržba Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 
235/04 Sb. ve znění platných novel (včetně obchodního jména, sídla a čísla 
smlouvy objednatele). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši 
uvedené v čl.II. této smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo 
vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu 
včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené 
faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6. Lhůta splatnosti faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.



Článek III.
Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.l. této smlouvy dodat objednateli v těchto 
termínech
Zahájení stavby: dnem předání staveniště
Předání dokončeného díla: do 5. září 2017
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce před a do doby protokolárního převzetí 

staveniště.
2. Místem plnění je areál SÚS Pk v Pardubicích

Článek IV.
Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen deník). Do deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku, pravidelně jej 
1x týdně podepisovat a k jednotlivým zápisům připojovat svá stanoviska. Za tímto 
účelem je vedoucí zaměstnanec zhotovitele povinen předkládat 1x týdně 
odpovědnému zástupci objednatele záznam a odevzdávat mu první kopii. V 
případě, že objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů od zápisu.

2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a 
PO od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a 
ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
a) jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením,
b) jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a 

předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. v platném 
znění, zákon č.91/1995 Sb. v platném znění a dalších navazujících právních 
norem a prováděcích předpisů,

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

3. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude 
zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění.

4. Zhotovitel bude odpovídat za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony 
zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.



5. Zhotovitel předá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla.

6. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci (včetně zaměstnanců 
subdodavatelů) při provádění prací a dalších činností v místech staveniště 
dodržovali zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
omamných látek a nedocházeli do míst staveniště v podnapilém stavu.

7. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. Na vymezených plochách bude udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho činností.

8. Odpovídá za veškeré škody jím způsobené objednateli jakož i třetím stranám v 
souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně 
odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků škody 
nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty udělené objednateli v 
důsledku škody.

9. Zhotovitel a objednatel se navzájem seznámili s riziky vyplývajících z jejich 
činnosti.

Článek V.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel je oprávněn provádět namátkové dechové kontroly (DETALKOL, či jiný 

obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele (včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů).

Článek VI.
Zkoušky a předání díla

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno a provedeno v jakosti podle kapitol 
příslušných ČSN, v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky použité při kompletaci staveb v platném znění (stavební i 
technologická část). Zhotovitel ručí za to, že dodávky a služby sjednané touto 
smlouvou budou vyrobeny a dodány nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat 
současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla a nebude mít 
vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k 
obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.



Kvalita vstupních materiálů bude dokladována průkazními zkouškami dle TKP a 
související ČSN.
Doklady ostatních zabudovaných materiálů budou předány a doloženy protokoly 
o kontrolních zkouškách, na jejichž základě byly tyto doklady vystaveny.

2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.

3. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího 
protokolu je kompletní vybudování díla dle článku I. této smlouvy, jeho uvedení do 
provozu. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem 
u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných 
k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Článek VII.
Záruky, vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení prací uvedených v čl. I. této 
smlouvy podle zadávací dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem ČSN a souvisejících platných právních norem.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo provedené podle této smlouvy 
bude prosto jakýchkoliv závad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své 
vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu částí díla v míře potřebné k 
odstranění závad zjištěných objednatelem během záruční doby.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla po dobu: 60 měsíců, ode dne podpisu 
"Protokolu o předání a převzetí díla" oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel neručí za škody na díle, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze 
strany objednatele nebo třetích osob v průběhu záruční doby.

5. Závada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez odkladu písemně zhotoviteli a tento závadu odstraní do 10 
pracovních dnů.

6. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže 
a montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

7. V případě odpovědností zhotovitele za vady platí § 560 a násl. obchodního 
zákoníku v platném znění.



Článek Vlil. 
Zajištění závazků

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se
zhotovitel a objednatel zavazuje k níže uvedenému způsobu vypořádání:
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. III. této smlouvy, poskytne 

objednateli slevu z ceny díla ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě neodstranění vad na díle v záruční lhůtě dle čl.VII., odst.5 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení.

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který 
donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
omamných látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-- Kč za každý takto 
zjištěný případ.

5. Při nesplnění povinnosti dle čl.IV., odst.5 (vyklizení pracoviště) této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní 
den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí oprávněnou smluvní pokutu podle čl. Vlil. této smlouvy na účet 
objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je 
oprávněn, zejména v případě kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní 
pokutu, kterou zhotoviteli řádně vyúčtuje.

7. Poskytnutím slevy z ceny díla nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním 
zhotovitele, na náhradu škody se započte poskytnutá sleva nebo zaplacená 
smluvní pokuta.

8. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty či poskytnutí slevy z ceny díla zhotovitelem objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

9. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem nebo 
objednatelem podle tohoto článku je omezena částkou 30 % ( třicet procent ) 
z celkové smluvní ceny díla.



Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu 
nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla. Odstoupit v tomto případě 
může výhradně před protokolárním předáním staveniště.

2. Smluvní strany mohou dále odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje 
zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl.lll. této smlouvy, 
nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů jakož i závažné 
porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v 
případě, že zhotovitel je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, 
uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud 
není v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak).

4. Odstoupením objednatele podle bodu 1. Článku IX. této smlouvy nevzniká 
zhotoviteli nárok na vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti 
s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek X.
Subdodavatelské smlouvy

1. Všichni subdodavatelé, které chce na základě návrhů ve své nabídce zhotovitel 
použít pro realizací části díla, podléhají předchozímu písemnému schválení 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří 
nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem 
obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje 
plnění závazků z této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit 
subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci této smlouvy.

3. Souhlas objednatele s výběrem subdodavatelů žádným způsobem nezbavuje 
zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout přijeti dodávek, prací nebo služeb, k jejichž 
dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku X.



Článek XI 
Staveniště

Pro účely plnění této smlouvy dá objednatel protokolárně zhotoviteli k dispozici 
staveniště v následující lhůtě a za následujících podmínek:

1. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Pokud některé údaje opatřené 
objednatelem jako součást smlouvy jsou nedostatečné nebo neúplné k provádění 
prací dle smlouvy, je povinností zhotovitele chybějící údaje si opatřit. Je-li žádoucí 
pro dobré splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav 
včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení a nebo 
systémů a jejich stavu.

2. Úklid staveniště v průběhu prací :
V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky 
nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Jakýkoliv materiál z 
eventuelní demontáže nebo zbytky budou odstraněny ze staveniště. S jakýmikoli 
nebezpečnými a nebo rizikovými odpady nebo materiály použitými zhotovitelem 
bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat 
též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto 
komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení této povinnosti je 
objednatel oprávněn pověřit úklidem komunikací jinou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli; společné s úhradou nákladů je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% (třiceti procent) 
z částky vzniklých nákladů.

3. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel 
ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v 
čistém a bezpečném stavu.

4. Vzájemné seznámení s riziky vyplývajících ze staveniště a z činností při realizaci 
bude provedeno v rámci předání staveniště se záznamem ve stavebním deníku.

Článek XII.
Přechod práva vlastnictví, péče o dílo, přechod rizika

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást díla, pokud již 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením, nebo 
zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví Objednatele provádět práce 
nutné pro zhotovení díla.



2. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na Objednatele ve 
svých případných subdodavatelských smlouvách.

3. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto 
článku odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti Zhotovitele.

4. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
době do přechodu díla na objednatele zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech 
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy.

5. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a subdodavatelů objednatele způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v 
souvislosti s plněním povinnosti podle této smlouvy.

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla :

a) v případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést. 
Požadavek na provedení těchto prací bude uplatněn zápisem ve stavebním 
deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací 
bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této 
smlouvy,

b) práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení nebude 
mít vliv na cenu díla a termíny plnění mohou být sjednány před jejich realizací 
ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku,

c) práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít 
vliv na cenu nebo termíny plnění mohou být provedeny až po uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě.

2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí 
osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. To se však nedotýká subdodávek. 
Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního 
nástupce.

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným 
změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto 
datu podány žádné návrhy na zápis změn. Smluvní strany se zavazují na výzvu 
druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními



stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny 
kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem 
doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 s oceněnými výkazy výměr, které 

zhotovitel uvedl ve své nabídce.
6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele 

a objednatele.
7. Tato smlouva je účinná dnem zajištění finančních prostředků na straně objednatele 

na předmět díla.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 

dva.

V Pardubicích dne : 31. července 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:



KRYCÍ LÖST R O Z P O Č T U

Objekt

Stavba

Název objektu
Pardubice, garáže, vnější omítky, opr. střechy,

JKSO

Název stavby
SUS Pardubice, Doubravice 98

SKP

Projektant Počet měrných jednotek ó
Objednatel Náklady na MJ 0:
Počet listů . Zakázkové číslo
Zpracovatel projektu

_______________________________________________
Zhotovitel
Bedřich V e č e ř e ^ ^ f lH H H fc 1

ROZPOČTOVÉ ísJAKLADY
Rozpočtové náklady 11. a 339. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 '
i

Montáž celkem 0
HSV celkem 440 954
PSV celkem 48 504

ZRN celkem 489 4581 .

HZS 0
RN ll.a III.hlavy 489 458 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 489 458 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno Jméno 

Datum : 
Podpis

Základ pro DPH 0 % činí 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí 0,00 Kč
DPH 15 % činí 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí; 489 458,05 Kč
DPH 21 % činí 102 786,00 K6

CENA ZA OBJEKT CELKEM 592 244,00 Kč

Poznámka : opravy vnějších omítek, střechy a oplechování,
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p^S tav ba 
Objekt

SUS Pardubice, Doubravice 98
Pardubice . garáže, vnější omítky, opr. střechy,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 S v is lé  a ko m p le tn í ko n s tru kce 9 954 0 0 0 0
62 Ú p ra vy  po v rchů  vn ě jš í 304 853 0 0 0 0
64 V ý p ln ě  o tvo rů 12 250 0 0 0 0
90 P říp o č ty  p ře su n y  suti 6 693 0 0 0 0
94 L e šen í a s ta ve b n í vý tah y 59 970 0 0 0 0
95 D o ko n čo va c í kce na p o z e m .s ta v 5 005 0 0 0 0
96 B ou rán í ko n s tru kc í 4 708 0 0 0 0
99 S tave n íš tn í p ře sun  hm o t 2 431 0 0 0 0
764 K o n s tru kce  k le m p ířské 0 35 622 0 0 0
765 K ry tin y  tv rdé 0 12 882 0 0 0
7 9 9 O sta tn í 35 090 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 440 954 48 504 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba
Objekt

SUS Pardubice , Doubravice 98
Pardubice , garáže, vnější omítky, opr. střechy,

P.č. Č ís lo  po ložky Název po ložky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 340 23-6212.R00 Zazdivka otvorů pl.0,09m2,cihlami II zdi nad 10 cm kus 5,00 498.00 2 490,00

2 349 23-1611.R00 Přizdívka ostěni s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 
Zakotveni přizdivky EL rozvaděče do nosného zdivá na chem.

m2 0.75 939,00 704,25

3 349 23-7811.R00 kotvy ks 8,00 845,00 6 760,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 954,26

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
4 612 40-1391.R00 Omllka malých ploch stěn do 1 m2, rozvaděče kus 2,00 463.50 927,00

5 612 42-5931.R00 Omitka vápenná ostěni m2 2,50 484,50 1 211,25

6 612 42-0014.RAA Osekáni stěn vnější vápenocementová hladká m2 140,00 133.50 18 690,00

7 612 42-0016-RAA Očištění proškrabáni spár m2 140,00 48,00 6 720,00

8 622 30-0031 RA0 Prostřik kz penetrace m2 140,00 86,50 12 110,00

S 612 42-0110.RAA Omítka stěn vápenocementová hrubé do 30mm 
Postřik vnější omítky šlechtěnou směsi očištěni tlakovou

m2 140,00 427,00 59 780,00

10 622 20-0020 RAA vodou m2 700,00 285,00 199 500,00
11 622 20-0120 RA0 Zakrýváni podlah, oblepení , likvidace soub 1,00 5 915,00 5 915,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 304 853,25
Díl: 64 Výplně otvorů

12 642 94-5111.ROO Úprava u ocel. rámu 2křídl., pl. do 4,5 m2 , chemie, posyp kus 18,00 465,00 8 370,00
13 553-30642.0 Zapravenf ocelová H 160 DV kotvení pracen m 8,00 485,00 3 880,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 12 250,00
Díl: 90 Přípočty přesuny suti
14 979 08-7211.ROO Svislá přepravai suti na H3,5 t 2.12 113,50 240,62
15 979 08-7212. R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,12 122,00 258,64
16 979 01-7191 R00 Příplatek k přemístěni suti za dalších H 3,5 m t 2,12 173.00 366,76
17 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 10 km t 2,12 869,00 1 842,28
18 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,47 14,90 111,24
19 979 08-7311.R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m i 2,12 180.00 381,60
20 979 08-7391.R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 4,41 86,00 379,26
21 979 09-3111.R00 Poplatek za uloženi suti na skládku bez zhutnění t 2,12 1 468,00 3 112,16

Celkem za 90 Přípočty přesuny suti 6 692,56
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní
22 946 94-1106.RT1 výška DO 6 m. manipulace m 180,00 168,00 30 240,00
23 946 94-1102.R00 Nájem pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 2 x dni 60,00 495,50 29 730,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 59 970,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
24 952 90-1111 .R00 Vyčištění budov o výšce do 4 m, úklid m2 175,00 28,60 5 005.00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 5 005,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
25 967 03-1132.R00 Přisekání rovných ostěni cihelných na MVC soub. 1,00 1 260,00 1 260,00
26 968 06-1125.R00 Proškrabáni spoje, styku, soklu,říms. m 105,00 26,00 2 730,00
27 968 07-2455.R00 Vybourání prasklin, kov dveř.zárubni pl. do 2 m2 m2 2,80 256,50 718,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 708,20
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
28 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,84 856,00 2 431,04

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 2 431,04
Díl: 764 Konstrukce klempířské
29 764 32-1260.R00 Oplechování Pz říms pod nadřims žlabem, rš 1000mm m 29,00 482,50 13 992,50
30 764 39-1210 R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 150 mm m 29,00 214,50 6 220,50
31 764 39-1211.R00 Parapet Pz plechu, rš 250 mm m 8.50 467,50 3 973,75
32 764 39-5210.ROO Dílatace z Pz plechu jednodílná, rš 250 mm m 17,00 467,50 7 947,50
33 764 31-1293.ROO Přístřešek krytiny hladké z Pz, šablony do 0,2 m2 ks 3,00 1 162,50 3 487,50

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 35 621,75
Díl: 765 Krytiny tvrdé
34 765 37-9123.R00 Penetrace střech pod bitům.a přilep m2 30.00 47,40 1 422,00
35 765 37-9211.ROO Pás bítum.vlnit. na bet.konstrukci m2 30,00 382.00 11 460,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 12 882,00
Díl: 799 Ostatní
36 283-76790 D+M zábrany pracoviště ks 1,00 1 640,00 1 640.00



SUS Pardubice, Doubravice 98
Pardubice , garáže, vnější omítky, opr. střechy,

Číslo položky Název položky NU množství cena / MJ celkem (Kč)
283-76792 VRN+Doprava s 1,00 18 800,00 18 800,00
283-76791 Zakrývání a oblepování,otvor prvků, žlabů,rámů sou 1,00 14 650,00 14 650,00
Celkem za 799 Ostatní 35 090,00
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