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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 12 

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389 

zastoupená Milanem Maruštíkem 

(dále jen „Investor“, nebo „MČP12“) 

 

a 

 

KLEMENT a.s. 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  

soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 974, 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 78-4515440257/0100, 

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 112050643/0300, 

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005736/5500, 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu 5927702/0800, 

zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, 

na základě plné moci ze dne 14.7.2017 

 

správce Společnosti radnice Praha 12 

 

a 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

SML 2017/259 
217009/001/SDZ 
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IČO: 28169552, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459, 

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu 6446732/0800, 

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, 

oběma na základě plné moci ze dne 2.1.2017 

 

druhý společník Společnosti radnice Praha 12 

 

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „Společnost radnice Praha 12“ na základě 

Společenské smlouvy ze dne 29.6.2016, se sídlem Společnosti: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, 

že za společníky Společnosti jedná správce 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

(dále jen „Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají mít 

význam specifikovaný v tomto článku 1 Smlouvy:  

1.1.1 „Asistentem“ se rozumí osoba specifikovaná v  odst. 2.8 této Smlouvy; 

1.1.2 „autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.3 „Časovým harmonogramem“ se rozumí harmonogram definovaný 

v  odst. 6.3 této Smlouvy, případně aktualizovaný Časový harmonogram; 

1.1.4 „Datovým úložištěm“ se rozumí elektronický nástroj vymezený v odst. 

22.9 této Smlouvy; 

1.1.5 „Dílem“ se rozumí dílo specifikované v  odst. 4.1 této Smlouvy; Dílo 

zahrnuje vytvoření Dokumentace a provedení Stavby; 

1.1.6 „Dokumentací“ se rozumí Projektová dokumentace vč. všech jejích částí 

definovaných v odst. 9.1.1 této Smlouvy, dále Dokumentace skutečného 

provedení stavby, Provozní dokumentace a všechny související 

dokumentace uvedené v odst. 9.1 této Smlouvy. Používá-li tato smlouva 

ve vztahu k součástem Dokumentace pojmy s velkými počátečními 

písmeny, je třeba jim přisuzovat význam, který jim je přisuzován článkem 

9 této Smlouvy; 

1.1.7 „Hrubou Stavbou“ se rozumí dokončení všech železobetonových (či 

zděných, pokud plní nosnou funkci) nosných konstrukcí vč. střešní atiky a 

komunikačních jader, bez odbednění a bez zabetonování transportních 

otvorů; 

1.1.8 „Investorem“ se rozumí zadavatel Veřejné zakázky s identifikačními údaji 

uvedenými na titulní stránce této Smlouvy; 

1.1.9 „Inženýringem“ projednání Dokumentace s dotčenými orgány státní 

správy a ostatními účastníky řízení a zajištění získání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění nabytí právní moci 

těchto rozhodnutí (vč. případných odvolacích řízení);  

1.1.10 „Metodikou projektového řízení“ se rozumí metodika definovaná v odst. 

17.1 této Smlouvy; 

1.1.11 „Milníky“ se rozumí časové milníky provádění Stavby uvedené v Příloze č. 

4 této Smlouvy; 

1.1.12 „občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník; 
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1.1.13 „Praktickým dokončením Stavby“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 

11.4 této Smlouvy; 

1.1.14 „Projektem“ se rozumí projekt definovaný v odst. 3.1 této Smlouvy; 

1.1.15 „Předáním Stavby do užívání“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 11.7 

této Smlouvy; 

1.1.16 „Rozpočtem“ se rozumí základní cenová kalkulace, obsažená v Příloze č. 

13 této Smlouvy; 

1.1.17 „Službami“ se rozumí služby specifikované v čl. 12 této Smlouvy; 

1.1.18 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními 

stranami; 

1.1.19  „smluvními stranami“ nebo „stranami“ se rozumí Investor a Zhotovitel, 

nevyplývá-li z kontextu jinak; 

1.1.20 „Součinností Investora“ se rozumí součinnost definovaná v odst. 4.6 této 

Smlouvy; 

1.1.21 „Specifikací ceny“ se rozumí specifikace definovaná v odst. 14.1 této 

Smlouvy; 

1.1.22 „Správcem stavby“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.4 této 

Smlouvy; 

1.1.23 „Stavbou“ se rozumí stavba definovaná v odst. 4.1.3 této Smlouvy; 

1.1.24 „Stavebním povolením“ se rozumí stavební povolení vydané místně a 

věcně příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, na základě kterého bude Zhotovitel oprávněn provádět 

Stavbu; 

1.1.25 „stavebním zákonem“ se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

1.1.26 „Stavebními předpisy HMP“ se rozumí nařízení Rady hlavního města 

Prahy č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky 

na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 

Praze (Pražské stavební předpisy), nebo jiný normativní akt, který toto 

nařízení eventuálně nahradí; 

1.1.27 „Subdodavatelem“ se rozumí osoba odlišná od Zhotovitele, jejímž 

prostřednictvím Zhotovitel plní určitou část Díla nebo Služeb dle této 

Smlouvy. Za Subdodavatele se považuje i Významný subdodavatel 

definičně vymezený v odst. 5.1 této Smlouvy; 

1.1.28 „Subdodávkou“ se rozumí plnění části Díla či Služeb realizované 

Subdodavatelem; 

1.1.29 „Úpadkem“ se rozumí situace, kdy (i) soud prohlásí konkurz na majetek 

dotčené smluvní strany; nebo (ii) soud zamítne návrh na prohlášení 

konkurzu z důvodu nedostatku majetku na náklady konkurzního řízení; 



 

5/83 

nebo (iii) dotčená smluvní strana podá návrh na prohlášení konkurzu na 

svůj vlastní majetek; nebo (iv) dotčená smluvní strana podá návrh na 

vyrovnání s věřiteli; nebo (v) je jmenován nucený správce dotčené 

smluvní strany; nebo (vi) je přijato rozhodnutí o povinném nebo 

dobrovolném zrušení dotčené smluvní strany (vyjma případů sloučení 

nebo splynutí); nebo (vii) dotčená smluvní strana se ocitne v úpadku ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, nebo 

hrozícím úpadku; 

1.1.30 „Úplným dokončením Projektu“ se rozumí okamžik definovaný v článku 

13 této Smlouvy; 

1.1.31 „Uvedením Stavby do provozu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 

11.6 této Smlouvy; 

1.1.32 „Územním rozhodnutím“ se rozumí územní rozhodnutí vydané místně a 

věcně příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, na základě kterého bude Zhotovitel oprávněn umístit 

Stavbu; 

1.1.33  „Veřejnou zakázkou“ se rozumí veřejná zakázka s názvem „NOVÁ 

RADNICE“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 634155 zadavatele 

městská část Praha 12; 

1.1.34 „Zadáním Investora“ se rozumí podklady definované v odst. 7.1 této 

Smlouvy; 

1.1.35 „Založením Stavby“ se rozumí dokončení všech základových konstrukcí, 

které přenášejí zatížení z vrchní stavby do základového podloží, včetně 

dokončení všech zemních prací i zajištění stavební jámy či jam 

potřebných pro realizaci základových konstrukcí; 

1.1.36 „Zástupcem Zhotovitele“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.9 této 

Smlouvy; 

1.1.37 „Zhotovitelem“ se rozumí společnost s identifikačními údaji uvedenými 

na titulní stránce této Smlouvy. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Prohlášení smluvních stran 

2.1 Investor prohlašuje, že je městskou částí oprávněnou v rozsahu zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v 

právních vztazích týkajících se správy svěřeného majetku svým jménem a nést 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a že splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit závazky v ní obsažené. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 

českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
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obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že 

osobou odbornou k provedení Díla a schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, 

která je s touto odborností spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro 

splnění předmětu této Smlouvy, přičemž tato způsobilost se týká odborné 

kvalifikace Zhotovitele v rozsahu, ve kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem 

prokázána v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a ve kterém je definována touto 

Smlouvou. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že Specifikaci ceny zpracoval jako komplexní a pevnou 

cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního Díla naplňujícího zcela a 

bezezbytku předmět Stavebního povolení a Zadání Investora. Zhotovitel 

prohlašuje, že tato pevná cena obsahuje všechny dodávky prací, materiálů, 

technologií, a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 

zhotovením Díla v kvalitě odpovídající Zadání Investora. Zhotovitel tímto přejímá 

na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku, nikoliv však riziko vyšší moci ve smyslu odst. 23.11 této Smlouvy, popř. 

rizika vylučující odpovědnost Zhotovitele popsaná v této Smlouvě. 

Správce stavby 

2.4 Investor jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této 

Smlouvy svého zástupce uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále jen „Správce 
stavby“). Investor je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit 

Správce stavby jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. 

Správce stavby není oprávněn jménem Investora uzavírat dodatky k této 

Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti Investora specifikované 

v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak 

nebo nerozhodne-li Investor kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li 

Správce stavby za Investora činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Investora, má se 

za to, že Investor takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného 

Správcem stavby. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není Správce stavby 

oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti 

vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona.  

2.5 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této 

Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost Investora vykoná Správce stavby, 

náleží toto právo nebo povinnost Investorovi a Správci stavby je pouze oprávněn 

Investora při jejich výkonu zastoupit. 

2.6 Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, a to pokud jsou v souladu s platnými 

právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. 

2.7 Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném 

touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto 

v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. 

V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce stavby tak, aby 

rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

Asistent Správce stavby 

2.8 Správce stavby je kdykoliv v průběhu této Smlouvy oprávněn pověřit výkonem 

jemu svěřených práv a povinností třetí osobu (dále jen „Asistent“), jakož i toto 
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pověření dle svého uvážení odvolat. Pověření Asistenta i jeho odvolání musí být 

vždy učiněno písemně a nabude účinnosti doručením listiny prokazující tuto 

skutečnost Zhotoviteli. Činnost Asistenta v rozsahu jeho pověření má stejné 

účinky jako činnost Správce stavby. Platí, že: 

2.8.1 neodmítne-li Asistent schválit postup Zhotovitele, není dotčeno právo 

Správce stavby neschválit postup Zhotovitele; 

2.8.2 zpochybní-li Zhotovitel rozhodnutí nebo pokyny Asistenta, má právo 

obrátit se na Správce stavby, který rozhodnutí nebo pokyny Asistenta 

potvrdí, změní nebo zruší. 

 

Zástupce Zhotovitele 

2.9 Zhotovitel jmenuje pro výkon svých práv a povinnosti vyplývajících mu z této 

Smlouvy svého zástupce uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále jen 

„Zástupce Zhotovitele“). Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy 

změnit osobu Zástupce Zhotovitele jen s písemným souhlasem Investora.  

2.10 Zástupce Zhotovitele se bude podílet na vytvoření Dokumentace a na provádění 

Díla.  

2.11 Předpokládá-li Zástupce Zhotovitele svou nepřítomnost na místě provádění 

Stavby, jmenuje vhodnou náhradní osobu a vyrozumí o tom Správce stavby. 

Zástupce Zhotovitele může pověřit výkonem jemu svěřených práv a povinností 

jinou osobu, jakož i toto pověření dle svého uvážení odvolat. Pověření dle 

předchozí věty jakož i jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude 

účinnosti doručením listiny prokazující tuto skutečnost Zástupci Investora. 

3. ÚČEL SMLOUVY 

Projekt 

3.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu Veřejné zakázky, který představuje 

vybudování stavby nové radnice Investora jakožto plně funkční novostavby 

objektu administrativní budovy včetně potřebné přípravy území, potřebných 

demolic, realizace přeložek a vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších 

součástí Stavby, metodou design & build (společně dále jen „Projekt“). Podrobný 

popis Projektu je uveden zejména v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.2 Realizace Projektu bude Zhotovitelem provedena s nejvyšší péčí a důrazem na 

kvalitu. Projekt bude Zhotovitelem realizován v souladu s touto Smlouvou a 

pokyny Investora, respektive Správce stavby, učiněnými podle této Smlouvy. 

Garance Zhotovitele 

3.3 Zhotovitel garantuje Investorovi, že Projekt je možné realizovat dle Zadání 

Investora. Dále Zhotovitel garantuje Investorovi, že Dokumentace vytvořená 

podle této Smlouvy bude v souladu s účelem, k němuž Dokumentace dle této 

Smlouvy slouží, a v souladu s účelem této Smlouvy a že faktické provedení Stavby 

bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí 

nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby. Tato garance je 

nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. 
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3.4 Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Investorem pro 

plnění této Smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako 

o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před 

podpisem této Smlouvy vyjasnil s Investorem, dále pak, že všechny podmínky, 

dodací i technické byly Zhotovitelem vzaty v úvahu při podpisu této Smlouvy a že 

s těmito podmínkami souhlasí. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Zadání 

Investora je dostatečným podkladem pro splnění závazků Zhotovitele dle této 

Smlouvy, zejména pro realizaci Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že se plně seznámil se Zadáním Investora a že k Zadání Investora 

nemá žádné výhrady, připomínky ani požadavky na doplnění, které by byly nutné 

pro realizaci Díla bez vad a nedodělků.  

Priorita dokumentů 

3.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 

3.5.1 tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve 

vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 

v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné 

ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení 

dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam 

uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita 

sestupná): 

3.5.1.1 tělo této Smlouvy;  

3.5.1.2 Požadavky dotčených orgánů státní správy definujících 

podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a 

řádnému užívání celého Díla podle stavebního zákona;  

3.5.1.3 Požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN 

(případně EN); 

3.5.1.4 Přílohy této Smlouvy. V případě Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této 

Smlouvy v pořadí v jakém jsou přiloženy k této Smlouvě, 

v případě Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 v pořadí v jakém jsou 

přiloženy k této Smlouvě. Příloha č. 13 má charakter 

kontrolních dokumentů pro splnění podmínek zadávacího 

řízení Veřejné zakázky, a jako taková má nejnižší prioritu 

z příloh této Smlouvy, které relevantní materii upravují; 

3.5.1.5 Dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy 

odsouhlasená Investorem. 

3.5.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro 

doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice 

dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Povinnosti Zhotovitele 

4.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou, Metodikou projektového 

řízení, která je její nedílnou součástí jako Příloha č. 5, a Všeobecnými podmínkami 
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provádění, které jsou její nedílnou součástí jako její Příloha č. 7, realizovat pro 

Investora Projekt, tedy provést Dílo, které sestává z: 

4.1.1 vytvoření Dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen 

„Dokumentace“); 

4.1.2 poskytování služeb Inženýringu; a 

4.1.3 výstavby, tj. dodávky stavebních a technologických objektů v souladu 

s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba“), přičemž pro 

vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické 

součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Projektu a 

dále též příprava území, demolice, přeložky a související infrastruktura. 

 (dále společně jen „Dílo“). 

4.2 Zhotovitel se v rámci realizace Projektu dále zavazuje poskytovat Investorovi 

pravidelné služby servisu a údržby Díla v souladu s touto Smlouvou a s 

Dokumentací po dobu uvedenou v této Smlouvě (dále jen „Služby“). 

4.3 S přihlédnutím k dalším ustanovením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést 

Dílo a poskytovat Služby svým jménem a na vlastní odpovědnost, bez vad a 

nedodělků, v termínech a za cenu dle podmínek této Smlouvy a obchodních 

zvyklostí zachovávaných v daném odvětví. 

Povinnosti Investora 

4.4 Investor se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla, tedy cenu za řádně a včas 

provedené Dílo a poskytnuté Služby sjednanou v této Smlouvě, a to dle podmínek 

sjednaných v článku 14 této Smlouvy. 

4.5 Investor je povinen zajistit včasné ukončení nájemních vztahů k objektům či jejich 

částem nacházejících se v lokalitě Stavby, včetně jejich vyklizení, a to tak, aby bylo 

možné ode dne převzetí staveniště v plném rozsahu využívat lokalitu Stavby jako 

staveniště a realizovat Stavbu. 

4.6 Investor se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném 

touto Smlouvou (dále jen „Součinnost Investora“). Není-li v této Smlouvě 

výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit 

jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou a 

všemi příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu 

se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí Součinnosti 

Investora, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to 

mělo vliv na sjednanou Cenu díla nebo rozsah povinností Investora. Je-li 

potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl 

Investor Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Investor na řádně odůvodněnou 

písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně poskytnout. 

5. SUBDODAVATELÉ 

Významní subdodavatelé 

5.1 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy Subdodavatele ze seznamu, 

který je uveden v Příloze č. 8 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni 
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Subdodavatelé, kteří poskytují Subdodávky převyšující svou hodnotou 20 % z 

ceny Díla, nebo Subdodavatelé, kteří poskytují Subdodávky spočívající 

v poskytování architektonických služeb, projekčních služeb, služeb řízení projektu, 

nebo Inženýringu. V této příloze jsou dále uvedeni Subdodavatelé, jejichž 

prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou 

kvalifikaci (dále jen „Významní subdodavatelé“).  

5.2 Změna Významných subdodavatelů uvedených na seznamu subdodavatelů, který 

tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím souhlasem 

Investora. V případě Významných subdodavatelů, jejichž prostřednictvím 

prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je 

podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v 

rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky 

je nový Významný subdodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní 

Významný subdodavatel. 

Subdodavatelské smlouvy 

5.3 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předat Správci stavby seznam všech 

podepsaných smluv nebo objednávek se Subdodavateli, na jejichž základě 

poskytují Subdodavatelé Subdodávky (dále jen „Subdodavatelská smlouva“), a to 

bez zbytečného odkladu, nejdéle však 10 dnů, po obdržení žádosti Investora. 

Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat a takto aktualizovaný 

jej předat do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci Investora 

společně s odhadem hodnoty Díla dle odst. 14.9. 

5.4 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předložit Investorovi, a to bez 

zbytečného odkladu, nejdéle však 10 dnů, jakoukoliv Subdodavatelskou smlouvu 

k nahlédnutí a je povinen Subdodavatelské smlouvy uzavírat tak, aby toto 

předložení smluv Investorovi umožňovaly. Subdodavatelská smlouva nebude 

předložena v části týkající se smluvní ceny. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

Místo plnění 

6.1 Místo realizace Díla je specifikováno následovně: 

6.1.1 místo dodání Dokumentace je v sídle Správce stavby, neoznámí-li Správce 

stavby písemně jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se strany 

písemně jinak; 

6.1.2 místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude Stavba 

situovaná, jsou specifikovány v  Příloze č. 3 této Smlouvy; 

6.2 v případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Investor, resp. 

Správce stavby. 

Doba provádění Díla 

6.3 Provádění Díla se bude řídit Časovým harmonogramem, který se zavazuje 

Zhotovitel vyhotovit ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od uzavření této Smlouvy 

v souladu požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat 

Milníky uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Časový harmonogram se po jeho 
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odsouhlasení Investorem bude považovat za přílohu této Smlouvy a tedy její 

nedílnou součást, nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely výpočtu 

výše smluvních pokut dle této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad 

mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem. 

V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, 

které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých Milníků uvedených 

v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů 

aktualizovat Časový harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti 

poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Časového 

harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem 

provádění Díla a Časovým harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné 

výzvy Investora k aktualizaci Časového harmonogramu, podle toho, která 

z událostí nastane dříve. Aktualizace Časového harmonogramu se stane závaznou 

jejím odsouhlasením ze strany Investora. 

6.5 Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Investorem není 

jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo 

důvodem aktualizace Časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil 

nesplněním svých povinností dle původního Časového harmonogramu dle odst. 

6.3 této Smlouvy, resp. povinností respektovat Milníky uvedené v Příloze č. 4. 

Doba poskytování Služeb 

6.6 Poskytování Služeb bude zahájeno okamžikem Uvedení Stavby do provozu v 

souladu s touto Smlouvou a Služby budou poskytovány po dobu od Uvedení 

Stavby do provozu do Předání Stavby do užívání.  

6.7 Dokumentace vztahující se k Službám (Provozní dokumentace dle odst. 9.19 této 

Smlouvy) stanoví podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby Stavby v 

rozsahu nutném pro jednoznačnou specifikaci úkonů servisu a údržby při 

stanovování rozsahu servisních služeb v dílčích smlouvách o poskytování takových 

služeb. 

7. SPECIFIKACE DÍLA A SLUŽEB 

7.1 Stavba je podrobně specifikována v Zadání Investora, které tvoří Přílohu č. 1 a 

v Návrhu řešení, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 

strany berou na vědomí, že Zadání Investora a Návrh řešení nejsou součástí 

Dokumentace; Zadání Investora a Návrh řešení jsou pouze podkladem pro 

vytvoření Dokumentace. 

7.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně, tedy s nejlepší 

odbornou péčí, seznámil podrobně s obsahem Zadání Investora a: 

7.2.1 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení 

Projektu a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či 

doplnění; 

7.2.2 převzal Investorem předané podklady, které tvoří součást Zadání 

Investora a dokumenty uvedené v Příloze č. 9, o kterých platí, že Investor 
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garantuje jejich správnost a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na 

upřesnění či doplnění; 

7.2.3 navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je 

jako vyhovující v rozsahu předaných zpráv a průzkumů;  

7.2.4 veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí 

skutečnosti, že Cena díla je sjednána jako pevná v rozsahu Zadání 

Investora; a 

7.2.5 svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky, která je fakticky obsažena 

v Návrhu řešení, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, zpracoval tak, že 

nic, co je v něm uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými 

v Zadání Investora. 

7.3 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy zjistí jakékoli 

chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné 

nedostatky v Zadání Investora, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 

odst. 7.2, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat 

Investora, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části Zadání 

Investora pro provádění Díla. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele podle 

odst. 11.8.8 této Smlouvy. 

7.4 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů 

realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné 

zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 11 této Smlouvy. 

Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. 

Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, 

která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle kvalifikační dokumentace 

Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Správce stavby. Zamýšlenou 

změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem 

písemně oznámit Správci stavby a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci 

nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle odst. 5.1.4 kvalifikační 

dokumentace Veřejné zakázky. Správce stavby může změnu v realizačním týmu 

odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový 

člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle odst. 5.1.4 

kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky. 

Specifikace Služeb 

7.5 Zadání investora je východiskem pro vytvoření specifikace Služeb v tom smyslu, 

že definuje požadavky na Službami udržované technologie a jejich prostředí. 

Podrobná specifikace Služeb bude vytvořena Zhotovitelem v rámci Provozní 

dokumentace. 

8. PŘÍPRAVNÁ FÁZE A OBECNÁ USTANOVENÍ O DOKUMENTACI A INŽENÝRINGU 

Obecné ustanovení 

8.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu, zajistit zpracování 

Dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby, zajistit veškerá nezbytná 

povolení, zejména pak územní rozhodnutí a stavební povolení a připravit 
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výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v 

souladu: 

8.1.1 se všemi závaznými právními předpisy; 

8.1.2 se všemi příslušnými povoleními, zejména pak s Územním rozhodnutím a 

Stavebním povolením, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. 

Další povinnosti Zhotovitele 

8.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení výstavby na vlastní 

nebezpečí a náklady: 

8.2.1 obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána 

Investorem); 

8.2.2 zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky a jiné 

podklady potřebné pro zpracování Dokumentace; 

8.2.3 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních 

stanovené; 

8.2.4 zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po 

celou dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy; 

8.2.5 poskytnout Správci stavby kopie všech žádostí o povolení a kopie 

vydaných povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) 

pracovních dnů ode dne písemné žádosti Správce stavby. 

8.3 Investor má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu 

prodlužováno z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze 

strany Zhotovitele. 

Výjimka ze Stavebních předpisů HMP 

8.4 V rámci přípravné fáze Projektu Investor požádá o výjimku ze Stavebních předpisů 

tak, aby bylo možné v rámci Projektu realizovat parkovací stání v počtu nižším, 

než je stanoveno v Stavebních předpisech HMP. 

8.5 Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout Investorovi veškerou 

potřebnou součinnost, zejména, nikoli však výlučně, Investorovi včas dodat 

potřebné dokumenty, výkresy či výpočty. Za tuto součinnost a podklady má 

Zhotovitel nárok na odměnu ve smyslu článku 14 této Smlouvy. 

8.6 V případě, že se Investorovi podaří získat výjimku ze Stavebních předpisů HMP 

před dosažením Milníku B, budou realizována pouze parkovací stání na povrchu a 

nezbytný počet podpovrchových parkovacích stání dle podmínek získané výjimky 

ze Stavebních předpisů HMP, přičemž přebytečná podpovrchová parkovací stání 

budou z realizace Projektu vypuštěna. V takovém případě je Zhotovitel povinen 

zapracovat tuto úpravu Projektu do Dokumentace pro stavební povolení a dále 

postupovat v souladu s touto úpravou Projektu, a to včetně provedení 

případných úprav již dokončených součástí Díla, jsou-li takové úpravy nutné. 

8.7 V případě, že se v Investorovi před dosažením Milníku B výjimku ze Stavebních 

předpisů HMP nepodaří získat, bude Projekt realizován v plném rozsahu, tj. 
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včetně všech podzemních parkovacích míst tak, aby odpovídal Stavebním 

předpisům HMP a Návrhu řešení. 

9. DOKUMENTACE 

9.1 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, 

kterou se rozumí zejména: 

9.1.1 Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: 

9.1.1.1 Studie stavby; 

9.1.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí; 

9.1.1.3 Dokumentace pro stavební povolení; a 

9.1.1.4 Dokumentace pro provádění stavby; 

9.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu a 

zaměření skutečného provedení Stavby; 

9.1.3 Provozní dokumentace; 

9.1.4 Digitální model Stavby; 

9.1.5 Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu; a 

9.1.6 Dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy. 

9.2 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle tohoto článku 9 této 

Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, 

vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání Správce 

stavby pro účely učinění rozhodnutí Správce stavby o použití materiálů, prací a 

dodávek jednoznačně nespecifikovaných v Zadání Investora nebo Návrhu řešení 

nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v Dokumentaci pro provádění stavby 

oproti definici v Zadání Investora nebo Návrhu řešení k odůvodněnému 

nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými 

právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné. 

Projektová dokumentace - Studie stavby 

9.3 Studie stavby musí být zpracována v souladu s touto Smlouvou, se Zadáním 

Investora, Návrhem řešení, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a 

příslušnými právními předpisy. Studie bude zpracována dle náležitostí 

požadovaných Investorem pro Návrh řešení dle zadávací dokumentace této 

Veřejné zakázky a bude doplněna o doplněné kontrolní formuláře „Kontrola 

technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a 

plochy; Rozpočet“, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy; doplněním je 

rozuměna aktualizace (zvýraznění rozdílů) oproti těmto formulářům, které byly 

k této Smlouvě přiloženy při jejím podpisu, které jsou obsaženy v Příloze č. 13 

této Smlouvy; v případě Rozpočtu se bude jednat o komplexní aktualizaci, kdy 

vzor dle této Smlouvy bude použit jako krycí list části zpracované samostatně 

Zhotovitelem. 

Projektová dokumentace - Dokumentace pro územní rozhodnutí 
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9.4 Dokumentace pro územní rozhodnutí musí obsahovat veškeré náležitosti 

požadované pro Dokumentaci pro územní rozhodnutí ve stavebním zákoně, 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dalších právních předpisech platných v době zpracování Dokumentace pro 

územní rozhodnutí.  

9.5 Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v souladu se Zadáním 

Investora, Návrhem řešení, Studií stavby, závěrem zjišťovacího řízení, s 

připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy 

a bude doplněna o doplněné kontrolní formuláře „Kontrola technických 

požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; 

Rozpočet“, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy; doplněním je rozuměna 

aktualizace (zvýraznění rozdílů) oproti těmto formulářům, které byly předloženy 

v předchozím stupni zpracování Projektové dokumentace; v případě Rozpočtu se 

bude jednat o komplexní aktualizaci, kdy vzor dle této Smlouvy bude použit jako 

krycí list části zpracované samostatně Zhotovitelem. 

9.6 Zhotovitel je povinen Správce stavby průběžně seznamovat s průběhem tvorby 

Dokumentace pro územní rozhodnutí, průběhem územního řízení, tedy 

projednáváním Dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány a 

předpokládanými účastníky výstavby, zejména s úkony příslušného správního 

úřadu, s vyjádřeními, jednáními a úkony dalších účastníků územního řízení či o 

jakýchkoli dalších skutečnostech týkajících se územního řízení a tyto se Správcem 

stavby konzultovat. Za tímto účelem budou organizovány pravidelné měsíční 

kontrolní dny, ze kterých bude Správce stavby, nebo Zhotovitel bude-li k tomu 

vyzván pořizovat zápis. 

9.7 Zhotovitel je povinen v územním řízení postupovat řádně a vyvinout maximální 

možné úsilí, aby v daném řízení bylo vyhověno všem požadavkům specifikovaným 

v Zadání investora. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje do pěti (5) pracovních dní po nabytí právní moci Územního 

rozhodnutí dodat Správci stavby Dokumentaci pro územní rozhodnutí spolu s 

pravomocným územním rozhodnutím v jednom (1) vyhotovení. Dokumentace pro 

územní rozhodnutí odevzdaná Správci stavby musí obsahovat originál dokumentu 

příslušného úřadu, nebo jeho úředně ověřenou kopii, na kterém bylo projednáno, 

nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného územního rozhodnutí. 

Projektová dokumentace - Dokumentace pro stavební povolení 

9.9 Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré náležitosti 

požadované pro Dokumentaci pro stavební povolení ve stavebním zákoně, 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dalších právních předpisech platných v době zpracování Dokumentace pro 

stavební povolení. 

9.10 Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu se Zadáním 

Investora, Návrhem řešení, Studií stavby, závěrem zjišťovacího řízení, 

Dokumentací pro územní rozhodnutí odsouhlasené Správcem stavby, 

pravomocným Územním rozhodnutím, s připomínkami a podmínkami příslušných 

institucí a příslušnými právními předpisy a bude doplněna o doplněné kontrolní 
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formuláře „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků 

na pracovní místa a plochy; Rozpočet“, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 12 této 

Smlouvy; doplněním je rozuměna aktualizace (zvýraznění rozdílů) oproti těmto 

formulářům, které byly předloženy v předchozím stupni zpracování Projektové 

dokumentace; v případě Rozpočtu se bude jednat o komplexní aktualizaci, kdy 

vzor dle této Smlouvy bude použit jako krycí list části zpracované samostatně 

Zhotovitelem. 

9.11 Zhotovitelova povinnost průběžně seznamovat Správce stavby s průběhem 

stavebního řízení platí obdobně, jako u územního řízení popsaného výše. 

9.12 Zhotovitel je povinen svolat jednání se Správcem stavby tak, aby se konalo do 

pěti (5) dnů po obdržení stavebního povolení Zhotovitelem. Při projednání 

podmínek Stavebního povolení se smluvní strany dohodnou, zda proti němu bude 

podáno Zhotovitelem odvolání či nikoli. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a k 

vykonání potřebných kroků, pokud dle posouzení Správce stavby bude pro 

dosažení optimálního výsledku rozumné a vhodné podat příslušné odvolání. 

Náklady spojené s takovým odvolacím řízením ponese Investor. Zhotovitel také 

neponese žádnou odpovědnost za zpoždění Milníků v důsledku takového 

odvolacího řízení. Zhotovitel je oprávněn takové odvolání podat také v případě, 

považuje-li to za odůvodněné. V takovém případě však Zhotovitel nese veškeré 

náklady v souvislosti s takovým řízením a je odpovědný ze zpoždění Milníků, 

vyjma případů, kdy se Zhotovitel odvolá z důvodů, kdy Stavební povolení stanoví 

podmínky, které by měly za následek nepředpokládané vyvolané investice. 

Projektová dokumentace - Dokumentace pro provádění stavby 

9.13 Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat veškeré náležitosti 

požadované pro dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

dalších právních předpisech platných v době zpracování Dokumentace pro 

provádění stavby. 

9.14 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat detailní specifikaci veškerých 

podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na 

způsob provedení a kvalitu výstavby Projektu. 

9.15 Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu se Zadáním 

Investora, Návrhem řešení, Studií stavby, závěrem zjišťovacího řízení, 

Dokumentací pro územní rozhodnutí (odsouhlasené Investorem), pravomocným 

územním rozhodnutím, Dokumentací pro stavební povolení odsouhlasené 

Správcem stavby, pravomocným stavebním povolením, s připomínkami a 

podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy a bude 

doplněna o doplněné kontrolní formuláře „Kontrola technických požadavků; 

Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“, 

jejichž vzory tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy. Uvedené nevylučuje možnost 

Zhotovitele tuto Dokumentaci vypracovávat průběžně. Rozpočet v části soupis 

prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jednotlivé položky budou 

oceněny tak, aby jejich součet byl ve shodě s Cenou díla dle této Smlouvy; 
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doplněním je rozuměna aktualizace (zvýraznění rozdílů) oproti těmto 

formulářům, které byly předloženy v předchozím stupni zpracování Projektové 

dokumentace; v případě Rozpočtu se bude jednat o komplexní aktualizaci, kdy 

vzor dle této Smlouvy bude použit jako krycí list části zpracované samostatně 

Zhotovitelem. 

Dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán a zaměření skutečného 

provedení Stavby 

9.16 V průběhu realizace Projektu se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci 

skutečného provedení Stavby v úrovni detailu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tedy dle její přílohy č. 7 

„Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“ a dle přílohy č. 7 

této Smlouvy (dále jen „Dokumentace skutečného provedení Stavby“). 

Zhotovitel se zavazuje předat Správci stavby Dokumentaci skutečného provedení 

Stavby nejpozději   k okamžiku Uvedení stavby do provozu.  

9.17 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření rozestavěné 

Stavby (geometrický plán) jako podklad pro zápis rozestavěné Stavby do katastru 

nemovitostí a odevzdá jej Správci stavby. Geodetické zaměření bude provedeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem a předloženo Správci stavby včetně 

geometrického plánu s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního 

úřadu. 

9.18 Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření 

skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy hlavního města 

Prahy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě 

přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky. 

Provozní dokumentace 

9.19 Zhotovitel se jako součást závazku provést Dílo zavazuje vytvořit a nejpozději 

k okamžiku Uvedení stavby do provozu předat Správci stavby Provozní 

dokumentaci, která bude vycházet ze Zadání Investora, Návrhu řešení, 

Dokumentace pro provádění stavby a stavu popsaného v Dokumentaci 

skutečného provedení Stavby a která bude obsahovat: 

9.19.1 postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Díla a 

uvedení všech dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány 

testovacího provozu všech dodávaných zařízení; 

9.19.2 provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, 

návody k obsluze a údržbě) zejména technických částí Stavby ve formě 

procesních map; 

9.19.3 provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při 

nouzových událostech, haváriích a poruchách; a 

9.19.4 návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických 

částí Projektu, přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových 

technologických částí Projektu zajistí, že podmínky servisních smluv 

budou obvyklé v daném místě a čase. 
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9.20 Nejpozději jeden (1) rok před okamžikem Uvedení stavby do provozu Zhotovitel 

předá Správci stavby mezistupeň Provozní dokumentace, zpracovaný dle shora 

uvedené specifikace, která bude vycházet ze Zadání Investora, Návrhu řešení a 

Dokumentace pro provádění stavby, zpracovanou na základě informací 

Zhotoviteli známých k datu takového poskytnutí. Účelem tohoto mezistupně 

Provozní dokumentace je příprava realizace zadávacích řízení na provozovatele 

Stavby ze strany Investora. 

Digitální model Stavby 

9.21 Zhotovitel se v průběhu realizace Díla zavazuje vypracovávat digitální model 

Stavby v souladu s principy „Building Infromation Modelling“. Tento digitální 

model Stavby bude představovat otevřenou databázi informací o Stavbě pro její 

realizaci a provoz v průběhu jejího životního cyklu. Zhotovitel se zavazuje Správci 

stavby předávat tento digitální model Stavby vždy spolu s předáním příslušné 

Dokumentace, aktualizovaný dle stavu předávané Dokumentace. Tento digitální 

model Stavby bude Správci stavby poprvé předán (zpřístupněn) nejpozději 

k okamžiku předání Studie stavby k odsouhlasení. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 

9.22 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby 

(geometrický plán) jako podklad pro zápis Stavby do katastru nemovitostí a 

odevzdá jej Správci stavby nejpozději k datu Praktického dokončení Stavby. 

Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo 

Správci stavby s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu 

ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na nosičích CD. 

Dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy 

9.23 Zhotovitel současně provede jako součást Díla zaměření skutečného provedení 

Stavby pro zanesení do technické mapy hlavního města Prahy, a to v souřadném 

systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem.  

9.24 Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru předána na CD, a to v počtu vyhotovení dle počtu stavebních 

objektů podle této Smlouvy.  

9.25 Pro každý stavební objekt budou předány Správci stavby tři (3) vyhotovení, pro 

objekty vodovodu a kanalizace čtyři (4) vyhotovení.  

9.26 Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky ve čtyřech (4) vyhotoveních. 

Akceptace a aktualizace Dokumentace 

9.27 Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje 

zpřesnění vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni 

Dokumentace včetně Zadání Investora a Návrhu řešení na takové změny Správce 

stavby výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické zprávy, a 

to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a na 

změny technicky významné. 

9.28 Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi 

obsahem Zadání Investora, Návrhu řešení a Správcem stavby odsouhlasenou 
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Dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl 

Správce stavby výslovně písemně upozorněn podle odst. 9.27 této Smlouvy. 

9.29 Každá z částí Dokumentace dle článku 9 se považuje za dokončenou akceptací dle 

následujících pravidel: 

9.29.1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) Dokumentace 

Správci stavby k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném 

předstihu před příslušným termínem dle Milníků, aby Správce stavby 

mohl posoudit předmětnou Dokumentaci. Správce stavby vydá 

k předložené Dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve 

lhůtě dvaceti (20) dnů od předložení Dokumentace Správci stavby.  

9.29.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska 

Správce stavby. Správce stavby je odpovědný za včasné vydání 

stanoviska. Bude-li předložená Dokumentace v souladu se všemi 

požadavky dle této Smlouvy, Správce stavby je povinen vydat souhlas ve 

lhůtě stanovené v odst. 9.29.1 této Smlouvy.  

9.29.3 Zjistí-li Správce stavby, že je nezbytná oprava Dokumentace, informuje o 

tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po 

obdržení takové informace Dokumentaci na své náklady opraví se 

zohledněním zjištění Správce stavby dle předchozí věty. Uvedené 

znamená, že pokud Správce stavby vydá stanovisko k příslušné 

Dokumentaci s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů 

uvedených v tomto odstavci, a to i několikrát, do doby, než Správce 

stavby vydá stanovisko bez výhrad.  

9.29.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit Dokumentaci, která již byla předána k 

odsouhlasení Správci stavby, Zhotovitel o tom Správce stavby neprodleně 

uvědomí a předá upravenou verzi Dokumentace Správci stavby k novému 

odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro 

odsouhlasení se počítá od předání upravené verze Dokumentace Správci 

stavby. 

9.29.5 Absence připomínek Správce stavby k Dokumentaci a/nebo odsouhlasení 

Správce stavby s Dokumentací neznamená zproštění odpovědnosti 

Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli vyjádření Správce 

stavby nadále osobou odborně způsobilou a tedy plně odpovědnou za 

řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy. 

9.29.6 Jakýkoli souhlas Správce stavby s Dokumentací se vydává výhradně pro 

interní potřeby Investora a nepředstavuje prohlášení Investora ohledně 

vhodnosti Dokumentace ani ohledně souladu Dokumentace s platnými 

právními předpisy nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které 

budou vždy odpovědností Zhotovitele. 

9.30 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 

Dokumentace v souladu s instrukcemi Správce stavby a/nebo z vlastní iniciativy, 

vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné 

části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být předána 
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Správci stavby k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace Dokumentace je 

zahrnuta v Ceně díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány Investorem 

nebo Správcem stavby. 

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Autorské dílo Zhotovitele 

10.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského 

zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby 

získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Investorovi neodvolatelnou, 

neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého 

Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám 

či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a 

řádné, časově neomezené užívání Díla Investorem a/nebo jeho právním 

nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Investorovi poskytována na 

základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně díla. 

Autorské dílo třetí osoby 

10.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních 

poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn 

poskytovat licenci dle odst. 10.1 této Smlouvy byla uzavřena bezúplatná (s 

přihlédnutím k poslední větě odst. 10.1 této Smlouvy) licenční smlouva mezi 

Investorem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, 

a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 10.1 této Smlouvy. 

Postoupení licence 

10.3 Licence udělené dle tohoto článku musí Investorovi umožňovat jejich postoupení 

či podlicenci třetí osobě dle uvážení Investora. 

Práva z průmyslového vlastnictví 

10.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva 

z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, 

že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí Ceny díla. 

11. PROVEDENÍ STAVBY 

Milníky provedení Stavby 

11.1 Nejdéle do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy Zhotovitel zahájí práce na 

Projektové dokumentaci. 

11.2 Zhotovitel převezme staveniště a zahájí realizaci Díla nejdéle 15 dnů po 

odsouhlasení Dokumentace pro provádění stavby ze strany Správce stavby.  

11.3 Provedení Stavby je rozděleno do následujících etap: 

11.3.1 provedení Stavby, tedy dodávka stavebních a technologických objektů v 

souladu se schválenou Dokumentací pro provádění stavby, završeno 

Praktickým dokončením Stavby; 
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11.3.2 úspěšné ukončení všech fází testování a zkušebního provozu technologií 

budovy po Praktickém dokončení Stavby v souladu se schválenou 

specifikací testovacího provozu, završeno Uvedením Stavby do provozu; 

Uvedení Stavby do provozu se považuje za dokončení Stavby a splnění 

závazku provést Stavbu. 

Praktické dokončení Stavby 

11.4 Praktickým dokončením Stavby se rozumí dokončení Stavby bez vad a nedodělků 

bránících jejímu užívání, předání kompletního příslušenství Stavby, plné zaškolení 

obsluhy Investora a podpis Protokolu o praktickém dokončení Stavby dle odst. 

11.5.1 při splnění podmínek uvedených v odst. 11.5.2.1 až 11.5.2.4 níže (dále jen 

„Praktické dokončení Stavby“). Okamžiku Praktického dokončení Stavby budou 

předcházet zejména veškeré Předpřejímky (jak je tento pojem vymezen v odst. 

11.5 níže), dílčí zkoušky, kompletní dokončení prosté všech stavebních vad 

a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu místně a věcně příslušným 

stavebním úřadem. 

11.5 Postup Praktického dokončení Stavby včetně protokolárního stvrzení je popsán 

v Metodice projektového řízení v Příloze č. 5 této Smlouvy, s tím, že: 

11.5.1 Praktickému dokončení Stavby bude předcházet předpřejímka 

k Praktickému dokončení Stavby (dále jen „Předpřejímka“); Zhotovitel se 

zavazuje oznámit Správci stavby termín konání Předpřejímky alespoň 

čtrnáct (14) dnů předem. Z této Předpřejímky bude vyhotoven soupis vad 

a nedodělků, jejichž odstraněním Investor podmiňuje potvrzení 

Praktického dokončení Stavby formou protokolu o Praktickém dokončení 

Stavby („Protokol o praktickém dokončení stavby“); 

11.5.2 Správce stavby potvrdí Protokol o praktickém dokončení stavby při 

splnění následujících podmínek: 

11.5.2.1 Dílo bude bez vad bránících jeho řádnému užívání (resp. vady a 

nedodělky zjištěné v rámci Předpřejímky budou řádně 

odstraněny, s výjimkou vad, které nebrání řádnému užívání 

Díla); a 

11.5.2.2 Zhotovitel předá Správci stavby čestné prohlášení s úředně 

ověřenými podpisy osob jednajících za Zhotovitele / 

zastupujících Zhotovitele, že Zhotovitel splnil všechny do té 

doby vzniklé (zejména splatné) závazky vyplývající ze 

Subdodavatelských smluv. Bude-li čestné prohlášení 

podepsáno osobou zastupující Zhotovitele na základě plné 

moci, musí být kopie předmětné plné moci k tomuto 

prohlášení připojena; a 

11.5.2.3 Zhotovitel předá Správci stavby originál stavebního deníku;  

11.5.2.4 Zhotovitel předá Správci stavby návody k použití, které budou 

součástí Provozní dokumentace. 

Uvedení Stavby do provozu 
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11.6 Uvedením Stavby do provozu se rozumí úspěšné ukončení všech fází testování a 

zkušebního provozu technologií, podle Správcem stavby odsouhlasených postupů 

pro zaregulování a uvedení do provozu, včetně prohlášení všech Subdodavatelů o 

plném zaregulování systémů, předložení měřících a regulačních protokolů všech 

technologických zařízení budovy ne starších třiceti (30) dnů ode dne Praktického 

dokončení Stavby. Termínu pro Uvedení Stavby do provozu budou předcházet 

společný zkušební provoz Zhotovitele a Investora trvající minimálně patnáct (15) 

dní a modelující všechny modelové krizové situace technologických systémů za 

účasti zástupců obou smluvních stran, komplexní vyzkoušení a kolaudační souhlas 

dle § 122 stavebního zákona. Postup Uvedení Stavby do provozu Zhotovitelem 

zahrnující protokolární stvrzení Uvedení Stavby do provozu je popsán v Metodice 

projektového řízení dle Přílohy č. 5 této Smlouvy. Pro vyloučení případných 

pochybností se sjednává, že termín Uvedení Stavby do provozu nemůže 

následovat dříve, než patnáct (15) dnů po dni Praktického dokončení Stavby. 

V případě, že klimatické podmínky neumožní plné vyzkoušení některé části 

Stavby, dohodnou smluvní strany náhradní termín pro vyzkoušení dotčené části 

Stavby. Takové nevyzkoušení části Stavby nebude považováno za vadu bránící 

řádnému užívání Díla a není důvodem neuvedení Stavby do provozu. V případě, 

že dodatečná zkouška dotčené části Díla dopadne negativně, bude se jednat o 

záruční vadu. 

Předání Stavby do užívání  

11.7 Předáním Stavby do užívání se rozumí ukončení poskytování Služeb. Předání 

Stavby do užívání se uskuteční po uplynutí třiceti (30) měsíců od Uvedení Stavby 

do provozu. V Předání Stavby do užívání Zhotovitele předá Investorovi 

dokumentaci o průběhu poskytování Služeb a provede zaškolení obsluhy 

v rozsahu poskytování Služeb. 

Povinnost Zhotovitele provést Stavbu 

11.8 Povinnost Zhotovitele provést Stavbu zahrnuje mimo jiné též: 

11.8.1 koordinaci a řádné provedení Díla. Zhotovitel umožní vykonávat činnost: 

11.8.1.1 každému dalšímu dodavateli Investora a jeho zaměstnancům; 

11.8.1.2 zaměstnancům Investora; a 

11.8.1.3 pracovníkům veřejných institucí a/nebo správců veřejných sítí, 

kteří se mohou v souvislosti s prováděním Stavby nacházet na 

staveništi nebo v jeho blízkosti; 

11.8.2 obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro 

provedení Stavby, zejména pak jsou-li stanoveny dotčenými orgány státní 

správy, správci sítí nebo příslušným stavebním úřadem v rámci podmínek 

předaných stavebních povolení; 

11.8.3 odpovědnost Zhotovitele za poplatky, pokuty nebo jiné sankce či závazky 

plynoucí Zhotoviteli nebo Investorovi v průběhu provádění Díla 

souvisejících s činností Zhotovitele při provádění Díla; 

11.8.4 uzavření nájemních smluv na svůj vrub na pronájem veřejných 

prostranství jako dočasných záborů nutných k provedení Stavby; 
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11.8.5 obstarání veškerých atestů a revizí a průkazných dokladů o shodě 

zabudovaných materiálů s normami platnými pro takové materiály 

v České republice nebo Evropské unii nebo takovými normami, které byly 

stanoveny v předchozích stupních Projektové dokumentace; 

11.8.6 do tří (3) týdnů od ukončení Předpřejímky a po dohodě obou smluvních 

stran ohledně přesného termínu zaškolení personálu provozu a údržby 

dle Provozní dokumentace vč. předání veškerých návodů na obsluhu a 

údržbu předaných zařízení a částí Stavby v českém jazyce; 

11.8.7 zajištění provedení zkušebního provozu v rozsahu stanoveném místně 

příslušným stavebním úřadem; 

11.8.8 projednání a zajištění (v zastoupení Investora) rozhodnutí o povolení 

změny stavby před dokončením v případě, že se vyskytnou rozpory mezi 

faktickým stavem provedené Stavby a požadavky dotčených orgánů 

státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního 

souhlasu pro Stavbu; dokumentace potřebná pro vydání takového 

rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením podléhá 

předchozímu odsouhlasení Investorem s tím, že se přiměřeně použijí 

odst. 9.29 a 9.30 této Smlouvy; 

11.8.9 obstarání vydání kolaudačního souhlasu povolujícího trvalé užívání 

Stavby bez podmínek stanovených v takovém rozhodnutí pro trvalé 

užívání Stavby včetně získání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

a/nebo správců sítí k vydání kolaudačního souhlasu nezbytných, stejně 

tak jako zajištění ostatních speciálních povolení nutných ke kompletnímu 

a komplexnímu zahájení provozu Stavby; 

11.8.10 zajištění energetického auditu a energetického štítku Stavby, s cílem 

potvrzení podmínek ze Zadání Investora; 

11.8.11 obstarání souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí nezbytných pro 

realizaci Díla v potřebném rozsahu dle stavebního zákona;  

11.8.12 zajištění pasportizací sousedních nemovitostí, bude-li příslušným 

vlastníkem nemovitosti umožněna; 

11.8.13 obstarání a zajištění v zastoupení Investora splnění jeho povinností dle 

§ 152 odst. 3 stavebního zákona (pro tyto účely bude Zhotoviteli na jeho 

žádost vydána plná moc od Investora); 

11.8.14 splnění závazku odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné v rámci 

Předpřejímky, a to v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami, 

nejpozději však do čtyř (4) týdnů ode dne konání Předpřejímky;  

11.8.15 splnění závazku, že Stavba bude prováděna v souladu s Dokumentací pro 

provádění stavby a rovněž se Stavebním povolením opatřeným razítkem 

příslušného stavebního úřadu, popř. příslušných změn Stavby před 

dokončením ve smyslu stavebního zákona. 
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12. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Rozsah Služeb 

12.1 Služby zahrnují poskytování pouze a jenom nezbytných pravidelných i 

jednorázových servisních a provozních opatření a činností podmiňujících platnost 

jednotlivých záruk v rámci Stavby, po dobu, po kterou mají být Služby 

poskytovány a jejích zařízení a zachování běžné morální a technické životnosti na 

zařízeních tvořících Stavbu (dále jen „Služby“). 

12.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že součástí Služeb není zejména: 

12.2.1 výměna běžných provozních kapalin, filtrů a zdrojů světla, přičemž 

běžných znamená takových, které lze běžně pořídit na volném trhu za 

obvyklou cenu a mají více než jednoho výrobce; 

12.2.2 dodávka a hrazení nákladů na energie; 

12.2.3 poskytování úklidových služeb, sužeb facility managementu, 

bezpečnostních a obdobných služeb; 

12.2.4 poskytování ostatních běžných provozních služeb neuvedených v odst. 

12.1 této Smlouvy. 

12.3 Rozsah Služeb a jejich požadovaná úroveň budou dále podrobně specifikovány v 

Provozní dokumentaci.  

12.4 Služby budou poskytovány ke všem částem Stavby, které budou uvedeny do 

provozu v průběhu trvání této Smlouvy, tedy včetně případných prací a 

modifikací prováděných v rámci záruční doby. 

Doba trvání poskytování Služeb 

12.5 Doba trvání poskytování Služeb je vymezena v odst. 6.6 Smlouvy. Do doby trvání 

poskytování Služeb se nezapočítává doba, po kterou neběží záruční doba; Služby 

jsou nicméně poskytovány v celém rozsahu i v době, kdy záruční doba neběží. 

13. ÚPLNÉ DOKONČENÍ PROJEKTU 

13.1 Úplným dokončením Projektu se rozumí dokončení Díla, ukončení poskytování 

Služeb a Předání Stavby do užívání a uplynutí poslední ze záručních dob 

vztahujících se ke Stavbě. Podrobněji lze Úplné dokončení Projektu definovat 

datem, kdy splněním zaniknou všechny do této doby nezaniklé smluvní závazky 

Zhotovitele k Dílu, zejména:  

13.1.1 závazek vytvořit a aktualizovat Dokumentaci; 

13.1.2 závazek provést Stavbu, tedy uvést Stavbu do provozu a předat ji do 

užívání; 

13.1.3 závazek poskytovat po stanovenou dobu Služby ke Stavbě; 

13.1.4 závazek poskytovat záruku za jakost v rámci všech záručních lhůt 

Zhotovitele poskytovaných na Stavbu dle článku 18 této Smlouvy. 
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13.2 O Úplném dokončení Projektu vyhotoví Zhotovitel a Investor zápis konstatující 

splnění všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy. Podrobnosti upravuje Metodika 

projektového řízení, obsažená v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

14. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena 

14.1 Cena je stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí 

souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých 

dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých 

souvisejících Služeb, přičemž její výše činí: 

437 703 537,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta třicet sedm milionů sedm set tři tisíc 

pět set třicet sedm korun českých) 

(dále jen „Specifikace ceny“ nebo „Cena díla“), přičemž její struktura bude 

stanovena v souladu s pravidly této Smlouvy stanovenými pro vytváření 

Projektové dokumentace v části Rozpočet. Cena Díla neobsahuje náklady na: 

• případný archeologický průzkum a archeologické práce, 

• nepředpokládatelné vyvolané investice, jejichž existence nevyplývá 

z této Smlouvy, a jejichž hodnota převyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH, 

• poplatky správcům za připojení Stavby na veřejnou infrastrukturu, na 

které tito správci mají nárok ze zákona, 

• účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v odst. 23.11 této Smlouvy, a 

• případné odstranění stávající kontaminované půdy na staveništi.  

Tyto práce bude dle potřeby objednávat a hradit Investor, s tím, že Zhotovitel je 

povinen zajistit potřebnou koordinaci a součinnost. 

14.2 V případě získání výjimky ze Stavebních předpisů HMP dle odst. 8.6 této Smlouvy 

náleží Zhotoviteli za jeho součinnost nad rámec Ceny díla dle odst. 14.1 této 

Smlouvy jednorázová odměna ve výši 1.000.000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion 

korun českých). Cena díla bude v případě plného úspěchu při získání výjimky dle 

tohoto odstavce Smlouvy, která stanoví, že požadovaný počet stání lze realizovat 

pouze v počtu 120, snížena a bude činit 400 759 403,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta 

milionů sedm set padesát devět tisíc čtyři sta tři korun českých). V případě 

dosažení pouze částečného úspěchu při získávání výjimky dle odst. 14.2 této 

Smlouvy bude snížení Ceny díla (i rozsahu plnění) řešeno změnovým řízením. 

14.3 Členění Ceny díla vždy musí respektovat následující pravidla: 

14.3.1 Součet všech položek uvedených v Rozpočtu bude vždy bezpodmínečně 

odpovídat Ceně díla uvedené v odst. 14.1 Smlouvy. 

14.3.2 Jednotkové ceny položek uvedených v Rozpočtu se nebudou výrazně 

odlišovat od běžných jednotkových cen těchto položek, běžně na trhu 

dostupných. 

14.3.3 Cena za část Díla, odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů 

Projektové dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a 
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Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy není vyšší než 

12,00 % z celkové Ceny díla. Tato část Ceny díla se na základě změny 

rozsahu Stavby spojené se získáním výjimky dle odst. 14.2 této Smlouvy 

nemění. Případná jednorázová odměna dle odst. 14.2 této Smlouvy se do 

tohoto limitu nezapočítává. 

14.3.4 Cena Služeb a příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v Ceně díla 

a Zhotoviteli tak nenáleží za poskytování Služeb ani za licence dle této 

Smlouvy žádná další odměna.  

Platební podmínky 

14.4 Cena za část Díla odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů 

Projektové dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a 

Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy zahrnuje jednorázové 

odměny, na které vzniká Zhotoviteli nárok při dosažení jednotlivých Milníků 

v rámci přípravné fáze výstavby (v částkách dle Rozpočtu). 

14.5 Nárok na zaplacení jednorázové odměny dle odst. 14.2 této Smlouvy vzniká 

splněním všech podmínek dle odst. 14.2 této Smlouvy. Tato odměna bude 

hrazena při dosažení Milníku odpovídajícího stupni Projektové dokumentace, do 

něhož byla změna Projektu v intencích získané výjimky ze Stavebních předpisů 

HMP zapracována poprvé. Příslušná faktura ve smyslu odst. 14.7 Smlouvy bude 

v případě vzniku nároku na zaplacení této odměny povýšena o částku 

odpovídající odměně dle odst. 14.2 této Smlouvy. 

14.6 Cena za část Díla odpovídající výstavbě, ale i všem ostatním plněním, která do ní 

dle této Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle odst. 14.4 Smlouvy, bude 

hrazena měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže. 

14.7 Cena díla bude Investorem zaplacena na základě písemných faktur – daňových 

dokladů (dále jen „faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem 

v souladu s touto Smlouvou. 

14.8 Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Investor jako plátce DPH, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. Investor výslovně 

prohlašuje, že jako příjemce plnění podle této Smlouvy vystupuje jako osoba 

povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů v rámci své ekonomické činnosti a že přijaté zdanitelné 

plnění nepořizuje výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, 

které není předmětem této daně. Z tohoto důvodu smluvní strany uplatní režim 

přenesení daňové povinnosti. Investor se zavazuje neprodleně informovat 

Zhotovitele o případných změnách ve využití plnění podle této Smlouvy v 

rozporu s výše uvedeným prohlášením. 

14.9 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce 

Zástupci Investora (i) svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta 

dokončenosti konkrétních položek oceněných dle aktualizovaného Rozpočtu), 

která byla dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího 

kalendářního měsíce; a (ii) veškerou dokumentaci dokončených částí Díla a dále 

prohlášení o shodě, revizní zprávy, certifikáty a atesty, návody k použití a údržbě 

a další dokumenty dle odst. 11.8.5 této Smlouvy. Odhad dosažené hodnoty Díla 
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bude určen jako poměr Ceny díla dle této Smlouvy a již dokončených částí 

plnění dle aktualizovaného Rozpočtu. 

14.10 Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby 

tento odhad posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální 

hodnoty Díla, potvrdí ve stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na 

průběžnou platbu od Investora Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty 

Díla řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby uhrazené 

Investorem Zhotoviteli za Cenu díla a o části vystavených faktur zadržené 

Investorem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu 

v jiné výši, než ve výši písemně potvrzené Správcem stavby. 

14.11 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne, kdy mu toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je 

stanovena na třicet (30) dnů od doručení faktury Investorovi; to ujednání o lhůtě 

splatnosti činí smluvní strany v souladu s § 1963 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Investorovi nejpozději následující 

pracovní den po jeho vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury 

uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty 

splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení 

uvedeného období. 

14.12 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k Uvedení Stavby do 

provozu. 

Náležitosti faktury 

14.13 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu 

požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 

označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel 

faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této 

Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a 

lhůta splatnosti faktury (počet dnů od doručení faktury Investorovi), označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 

razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí být potvrzení Správce 

stavby dle odst. 14.10 této Smlouvy. 

14.14 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní 

nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Investor oprávněn ji vrátit 

ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Způsob platby 

14.15 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

Úrok z prodlení 

14.16 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
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za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Investor v prodlení 

s úhradou svých splatných závazků dle této Smlouvy, přičemž uvedené 

pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dnů od doručení 

výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené 

dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla do doby, kdy bude příslušná 

dlužná částka Investorem uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze 

v případě, že dlužná částka převyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH. 

Pohledávky Subdodavatelů 

14.17 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 

Subdodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za 

podmínky, že Subdodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. 

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení o více než 30 dnů vůči svému 

Subdodavateli s úhradou ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci 

Zhotovitele dle této Smlouvy a současně nesplní ani přes předchozí písemné 

upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 7 dnů, je Investor v případě, že 

pohledávka takovéhoto Subdodavatele na něj bude postoupena, oprávněn 

započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel nesmí 

zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým Subdodavatelům postoupení 

jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Investora. 

Zádržné 

14.18 Investor je oprávněn ponechat si jako zádržné deset procent (10 %) 

z fakturované částky bez DPH z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část 

Díla odpovídající výstavbě, ale i všem ostatním plněním, která do ní dle této 

Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle odst. 14.4 Smlouvy. Zádržné se tedy 

netýká ceny za část Díla odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů 

Projektové dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a 

Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy. Zádržné bude sloužit 

jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž v rozsahu, v jakém 

je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena do doby 

definované níže touto Smlouvou. 

14.19 Výplata zádržného bude provedena následovně: 

14.19.1 Do dvaceti (20) dnů po Uvedení Stavby do provozu Zhotovitel Investorovi 

zašle konečné vyúčtování Ceny díla ve stavu ke dni Uvedení Stavby do 

provozu společně s písemným přehledem všech vystavených faktur, 

stavu jejich úhrad a objemu zadržených plateb.  

14.19.2 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) splnění 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 14.19.1 této Smlouvy , nebo (ii) datum 

doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci stavby o uhrazení části 

zádržného na základě Uvedení Stavby do provozu se seznamem faktur, ze 

kterých by zádržné mělo být uvolněno, na žádost Zhotovitele potvrdí 

Správce stavby Zhotoviteli a Investorovi úhradu zádržného ve výši 

postačující k zaplacení devadesáti pěti procent (95 %) z Ceny díla, která 

má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo dodané v rozsahu k datu Uvedení 

Stavby do provozu, sníženou o částku jakýchkoliv plateb na Cenu díla 
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dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby vydá takové 

potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co obdržel potvrzení 

Správce stavby, převede na účet Zhotovitele částky v celkové výši částky 

potvrzené Správcem stavby a uvedené v žádosti Zhotovitele, a to 

samostatnými platbami s variabilním symbolem identifikujícím každou 

jednotlivou část uvolněného zádržného s fakturou průběžné platby, ke 

které se daná část zádržného vztahuje. 

14.19.3 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) od Předání 

Stavby do užívání, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci 

stavby (není-li ho, tak Investorovi) o uhrazení části zádržného na základě 

Předání Stavby do užívání se seznamem faktur, ze kterých by zádržné 

mělo být uvolněno, potvrdí Správce stavby (či Investor) Zhotoviteli a 

Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení 97,5 % z 

celkové ceny Díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo dodané v 

rozsahu k datu Předání Stavby do užívání, sníženou o částku jakýchkoliv 

plateb na cenu Díla dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby 

či Investor vydá takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, 

co obdržel potvrzení Správce stavby či Investora, převede na účet 

Zhotovitele částky v celkové výši částky potvrzené Správcem stavby či 

Investorem a uvedené v žádosti Zhotovitele a to samostatnými platbami 

s variabilním symbolem identifikujícím každou jednotlivou část 

uvolněného zádržného s fakturou průběžné platby, ke které se daná část 

zádržného vztahuje. 

14.19.4 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) datum Úplného 

dokončení Projektu, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele 

Správci stavby (není-li ho, tak Investorovi) o uhrazení zbývající části 

zádržného na základě Úplného dokončení Projektu se seznamem faktur, 

ze kterých by zádržné mělo být uvolněno, potvrdí Správce stavby (či 

Investor) Zhotoviteli a Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující 

k zaplacení 100 % z celkové Ceny díla, která má být zaplacena Zhotoviteli 

za Dílo, sníženou o částku jakýchkoliv plateb na Cenu díla dříve učiněných 

Investorem. Jakmile Správce stavby či Investor vydá takové potvrzení, 

Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co obdržel potvrzení Správce 

stavby či Investora, převede na účet Zhotovitele částky v celkové výši 

částky potvrzené Správcem stavby či Investorem a uvedené v žádosti 

Zhotovitele a to samostatnými platbami s variabilním symbolem 

identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného zádržného s fakturou 

průběžné platby, ke které se daná část zádržného vztahuje.  

14.19.5 Jakékoliv částky oprávněně vynaložené Investorem na odstranění 

záručních vad třetí osobou podle  odst. 18.11 této Smlouvy budou 

považovány za platby za cenu Díla učiněné Investorem a výše uvolněného 

zádržného o ně bude snížena. 

14.19.6 Pro vyloučení pochybností platí, že Investor nevyplatí část Ceny Díla 

(zádržného), kterou již vyplatil na základě předložení záruční listiny 

bankovní záruky, kterou je nahrazováno zádržné ve smyslu odst. 19.2 a 
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násl. této Smlouvy. O této skutečnosti Investor písemně informuje 

Zhotovitele. 

15. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU 

15.1 Investor je vlastníkem Díla od samého počátku jeho provádění. Vlastnické právo 

k věcem určeným k zahrnutí do Díla přejde na Investora okamžikem, kdy se 

stanou součástí Díla; práva k Dokumentaci coby části Díla jsou z tohoto ujednání 

vyloučena a jsou řešena separátně v článku 10 této Smlouvy.  

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku přechodu vlastnického práva na Investora 

podle tohoto odstavce bude neomezeným vlastníkem jednotlivých věcí 

určených k zahrnutí do Díla a součástí Díla, které nebudou zatíženy žádnými 

právy třetích osob, zejména na nich nebude váznout právo zástavní, zadržovací 

ani nebudou předmětem výhrady vlastnického práva třetích osob v jakékoli 

formě. 

15.3 Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu a jeho součástem podle tohoto 

odstavce nese Zhotovitel až do Uvedení Stavby do provozu dle odst. 11.5 

nebezpečí vzniku škody na Díle, jeho součástech a věcech určených k zahrnutí 

do Díla, jakož i nebezpečí jejich ztráty či poškození. Tímto ustanovením nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele ze záruky. 

15.4 Vznikne-li na Díle, nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 

v době do převzetí Díla dle odst. 11.5, 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. 

16. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

Návrh změny 

16.1 Investor (Správce stavby) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho 

dokončením, a to formou požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho 

instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Investor (Správce 

stavby) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se 

rozhodne změnu neprovádět, uhradí Investor Zhotoviteli přiměřené a řádně 

doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to 

včetně nákladů na projektové práce. V případě, že požadavky příslušných orgánů 

veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být 

účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu 

změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby 

bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.  

16.2 Změna se stane závaznou uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě nebo 

Příkazu ke Změně dle Metodiky projektového řízení, obsažené v Příloze č. 5 této 

Smlouvy. Požaduje-li Investor změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat 

nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně 

realizace navrhované změny. 
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16.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí 

Investora o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu. 

16.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Díla, 

měnící Zadání Investora, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu 

a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Investora, nebo bude 

pro Investora jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven 

na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti Návrhu změny dle odst. 

16.5. V případě, že návrh změny bude Správcem stavby schválen, bude 

Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % úspor.  

Náležitosti návrhu změny 

16.5 Požaduje-li Investor nebo Správce stavby změny Díla formou požadavku 

adresovaného Zhotoviteli dle odst. 16.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel Správci 

stavby bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) 

pracovních dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k náročnosti 

termín delší: 

16.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení,  

16.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace, 

16.5.3 návrh na úpravu Specifikace ceny, Časového harmonogramu nebo jinou 

úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 

16.6 Návrh změny předložený Správci stavby tento bezodkladně schválí, odmítne, 

nebo schválí s připomínkami. Schválí-li Správce stavby návrh změny, bude 

postupovat dle odst. 27.1 této Smlouvy tak, aby došlo k úpravě Specifikace ceny, 

Časového harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. 

16.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Investora na změnu 

rozsahu Díla (vícepráce, či méněpráce), které budou realizovány formou 

Změnového řízení.  

16.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené 

v aktualizovaném Rozpočtu; pokud aktualizovaný Rozpočet neobsahuje 

příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita: 

16.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající 80% doporučené ceny dle ceníků 

vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu kdy bylo zasláno 

příslušnou smluvní stranou oznámení změny; 

16.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 

Zhotovitelem navržena Investorovi k odsouhlasení jednotková cena ve 

výši obvyklé v době provádění Díla.  

16.9 Pro ocenění Investorem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny 

uvedené v aktualizovaném Rozpočtu, případně cenová úroveň obsažená tamtéž. 

16.10 Jakákoli změna Ceny díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od 

okamžiku uzavření dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít 

dodatek dle tohoto odstavce do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu 

bude vyzván Investorem. 
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16.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení vše smyslu 

tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními 

předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména 

s právními předpisy v oblasti veřejného zadávání.  

16.12 Pro zamezení pochybnostem méněpráce vyžádané Investorem se nepovažují za 

úsporu ve smyslu odst. 16.4, který se v tomto případě nepoužije. 

Použití Metodiky projektového řízení 

16.13 Další podrobnosti změnového řízení jsou pro smluvní strany závazně stanoveny 

v Metodice projektového řízení v Příloze č. 5 této Smlouvy, přičemž platí, že v 

případě rozporu mezi ujednáním této Smlouvy a Metodikou projektového řízení 

má přednost ujednání této Smlouvy. 

17. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Metodika projektového řízení 

17.1 Smluvní strany jsou v průběhu realizace Díla povinny postupovat v souladu 

s Metodikou projektového řízení, která je Přílohou č. 5 této Smlouvy, a která 

upravuje organizaci Projektu, vč. vymezení projektových rolí a základních 

principů rozhodování, a dále též procesy řízení Projektu zahrnující zejména 

řízení rizik, řízení postupu Projektu, řízení problémů, akceptační postupy, řízení 

kvality a správu dokumentace Projektu. 

Povinnosti Zhotovitele 

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje: 

17.2.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně a včas, zejména je povinen: 

17.2.1.1 předávat veškeré dokumenty k akceptaci se zohledněním 

termínů stanovených touto Smlouvou pro předání 

dokumentů Investorovi, 

17.2.1.2 předávat k předběžnému odsouhlasení dle postupu 

stanoveného v Metodice projektového řízení následující 

vzorky materiálů Zhotovitelem navržených k zabudovávání do 

Stavby: 

(i) normové vzorky materiálů od výrobce; 

(ii) vzorky materiálů (jsou-li nějaké) uvedené v Zadání 

Investora; 

(iii) další vzorky materiálů dle požadavku Správce stavby, 

17.2.1.3 každý vzorek předaný k předběžnému odsouhlasení označit 

dle původu a zamýšleného použití v Dílu, 

17.2.1.4 Dílo nebo jeho části předávat k akceptační proceduře se 

zohledněním termínů stanovených touto Smlouvou pro 

předání částí Díla a v takové podobě, aby splňovaly 

požadovaná akceptační kritéria,  
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17.2.1.5 poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu, termínech a 

úrovni, 

17.2.2 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí,  

17.2.3 informovat Správce stavby o plnění svých povinností podle této Smlouvy 

a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv 

a plnění povinností smluvních stran, 

17.2.4 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této 

Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách, na nemovitostech nebo 

na pracovištích Investora, dodržovaly platné a účinné právní předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy 

Investora, s nimiž Investor nebo Správce stavby Zhotovitele předem 

obeznámil, 

17.2.5 chránit práva duševního vlastnictví Investora a třetích osob,  

17.2.6 upozorňovat Správce stavby na možné či vhodné rozšíření či změny Díla, 

nebo jeho součástí za účelem jeho lepšího využívání, 

17.2.7 upozorňovat Správce stavby na případnou nevhodnost pokynů Investora 

nebo Správce stavby, 

17.2.8 zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu, 

17.2.9 realizovat Dílo a poskytovat Služby v souladu s veškerými platnými 

právními předpisy, normami a vyhláškami a odškodnit a ochránit 

Investora před všemi ztrátami nebo škodami vzniklými z důvodu porušení 

jakýchkoli zákonů, předpisů nebo norem, 

17.2.10 umožnit Investorovi dle jeho požadavků bezplatné umístění reklamních 

plakátů sloužící k propagaci Projektu na Stavbě nebo staveništi, 

17.2.11 vyhotovit a předat Správci stavby Provozní dokumentaci. Provozní 

dokumentace musí být odsouhlasena Správcem stavby. V případě 

požadavku Správce stavby na změnu předložené Provozní dokumentace 

musí být tyto na náklady Zhotovitele upraveny a znovu předloženy 

Investorovi k odsouhlasení. 

Zvláštní ujednání o respektování stávající okolní zástavby 

17.3 Zhotovitel v souvislosti se skutečností, že Stavba bude realizována v blízkosti 

stávající zástavby, přebírá na sebe od Investora povinnosti zdržení se všeho, co 

by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného nebo co by vážně 

ohrožovalo výkon práv jiného. 

17.4 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Stavby taková opatření a 

volit takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, 

popř. minimalizoval negativní dopady realizace Stavby na okolní zástavbu 

a/nebo současně probíhající stavby. Zhotovitel je zejména povinen počínat si 

tak, aby nebyla jakýmkoli způsobem byť jen ohrožena statika okolní zástavby, 

jakož i jakýmikoli emisemi ze Stavby vzešlými okolní zástavba omezována nad 

míru přiměřenou poměrům.  
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17.5 Za výše uvedeným účelem bude Zhotovitel na výzvu Správce stavby poskytovat 

nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizované Stavby na okolní 

zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných 

Správcem stavby. 

Údaje o staveništi 

17.6 Dokumentace obsažená v Příloze č. 9 této Smlouvy obsahuje veškerou 

dokumentaci o podmínkách staveniště Stavby, které Investor získal na základě 

provedení průzkumů staveniště před uzavřením této Smlouvy a Investor 

garantuje její správnost. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se obsahem 

této dokumentace o podmínkách staveniště seznámil v celém rozsahu, včetně 

všech jejích příloh a všemu porozuměl. Dále prohlašuje, že tato dokumentace o 

podmínkách staveniště je dostatečným podkladem pro vytvoření bezchybné 

Projektové dokumentace pro řádnou realizaci Díla dle Zadání Investora, a že 

nese odpovědnost za výklad všech pojmů použitých v dokumentaci podmínek 

staveniště. 

17.7 Zhotovitel provedl před uzavřením této Smlouvy prohlídku staveniště a jeho 

okolí, zejména z pohledu určení:  

17.7.1 povahy staveniště;  

17.7.2 hydrologických a klimatických podmínek; a 

17.7.3 přístupu ke staveništi,  

a shledal, že podmínky umožňují provedení Stavby. 

17.8 Má se za to, že Zhotovitel disponuje všemi nezbytnými informacemi týkajícími 

se možných rizik, nepředvídatelných nákladů a všech dalších okolností, které by 

mohly ovlivnit realizaci Projektu. 

Přístup Investora k Dílu 

17.9 Investor, Správce stavby, jejich zástupci, Koordinátor BOZP, osoba vykonávající 

autorský dozor Investora ve smyslu stavebního zákona či každá další osoba 

Investorem oprávněná, budou mít kdykoliv přístup k Dílu a pracím Zhotovitele a 

jeho Subdodavatelů. Zhotovitel zajistí vhodný způsob pro přístup a kontrolu Díla 

a prací Zhotovitele a jeho Subdodavatelů. 

Vybavení a údržba staveniště 

17.10 Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, 

zařízení a materiálu nezbytných k řádnému provádění Díla) požadované pro 

realizaci Stavby; Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a 

skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště. Zhotovitel poskytne 

vhodné vybavení pro zaměstnance Investora nebo Správce stavby nebo jiné 

Investorem pověřené osoby. Cena návrhu staveniště, stavba a veškeré změny 

tohoto vybavení staveniště za účelem jeho zařízení a odstranění tohoto 

vybavení Zhotovitelem již jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel se zavazuje 

zajistit je včas a výhradně na své náklady. Jakékoli materiály zanechané po 

rozmontování stavebního vybavení budou Zhotovitelem ze staveniště 

odstraněny. 
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17.11 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém 

pořádku dle technologických možností Stavby. Zhotovitel učiní veškeré kroky 

potřebné k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště tak, aby 

omezil ohrožení zdraví a majetku způsobené negativními vlivy výstavby. 

Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy výstavby na okolí 

nepřekročily maximální přípustné hodnoty stanovené zákonem. Zhotovitel na 

své vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související 

s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost na staveništi. 

Další ujednání týkající se staveniště 

17.12 Zhotovitel je povinen na staveništi a na pozemcích dotčených realizací Stavby 

udržovat pořádek a veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této 

Smlouvy odstranit v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen 

staveniště řádně zabezpečit proti vzniku případných škod v průběhu plnění dle 

této Smlouvy. 

17.13 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě staveniště bude 

Zhotovitel dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „Nařízení o BOZP“).  

17.14 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností 

stanovených právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“), ochrany 

životního prostředí (dále jen „OŽP“) a ochrany majetku a osob (dále jen „OMO“) 

a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývající, včetně pokynů 

směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a 

majetku Investora. 

17.15 Na Stavbu bude v souladu s Nařízením o BOZP dohlížet koordinátor BOZP 

zajištěný Investorem. Smluvní strany se dohodli, že budou dbát jeho pokynů a 

řídit se jeho rozhodnutími, tak jak k jeho pravomoci přísluší. Zavazují se dále 

seznámit se a řídit plánem BOZP, který koordinátor BOZP vypracuje a v případě 

porušení akceptovat Sankce za poručení BOZP, PO, OŽP a OMO, jak jsou součástí 

Přílohy č. 10 této smlouvy. 

17.16 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště před přivezením jakéhokoli 

materiálu, komponentů a/nebo technických prostředků na staveniště na vlastní 

náklady, alespoň následujícími bezpečnostními prvky a opatřeními: 

17.16.1 evidence osob vstupujících na staveniště a odcházejících ze staveniště, a 

to elektronickým či jiným systémem a klíčovým režimem na ostatní dílčí 

části staveniště ve vyhovujícím rozsahu;  

17.16.2 mechanické zábranné prostředky, zejména oplocení staveniště. 

Stavební deník 

17.17 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, od data zahájení prací na 

Stavbě až do Praktického dokončení Stavby. Stavební deník bude po dobu 

stavby uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude přístupný Investorovi, Správci 
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stavby a jejich pracovníkům či pověřeným osobám. Zhotovitel je povinen zaslat 

kopii stavebního deníku Správci stavby jednou týdně. Zhotovitel se zavazuje 

předat originál stavebního deníku Správci stavby nejpozději v den Praktického 

dokončení Stavby. 

Nebezpečí škody 

17.18 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděné Stavbě až do okamžiku Uvedení 

Stavby do provozu (Uvedení Stavby do provozu se pro účely § 2624 občanského 

zákoníku považuje za předání). Vlastnické právo k věcem a materiálu, které 

Zhotovitel použije pro zhotovení Stavby, přechází na Investora okamžikem jejich 

zapracování do Stavby. 

Smlouvy na dodávku materiálu 

17.19 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu na dodávku materiálu v 

souvislosti s prováděním Díla, která by znamenala udělení práv ze zajištění, 

výhradu vlastnictví nebo právo držby jakékoliv fyzické nebo právnické osobě 

v souvislosti s Dílem, nemovitostí, na níž je Stavba prováděna, nebo jakýchkoli 

jejich částí, či majetkem nebo věcmi na nich umístěnými. 

18. ZÁRUKA ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel poskytuje Investorovi záruku, že Dílo a každá jeho část je prosta 

jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 

neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně 

závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. 

Záruka za Dokumentaci a související dokumenty 

18.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Dokumentace a dále jakýkoliv jiný dokument 

vytvořený na základě této Smlouvy bude v souladu s požadavky stanovenými 

touto Smlouvou a umožní naplnění účelu této Smlouvy, tedy zejména řádné a 

včasné provedení Stavby. 

Záruční doba Dokumentace a souvisejících dokumentů 

18.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému 

dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy skončí uplynutím 10 let ode 

dne Praktického dokončení Stavby. Záruční doba začíná plynout dnem 

následujícím po schválení Dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného 

dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, resp. její části Správcem 

stavby či Investorem.  

Záruka za provedení Stavby 

18.4 Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Stavby má ke dni jejího předání 

funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Především se Zhotovitel zavazuje, 

že Stavba bude úplná a nezávadná po celou záruční dobu, kdy bude mít 

vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě, uvedené v manuálech a technických 

dokumentacích k jednotlivým součástem Stavby, popř. vlastnosti v praxi 

obvyklé, a to i za podmínek standardního plného projektovaného provozu 

Stavby. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na běžné opotřebení Stavby. 
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18.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti odstranění vady Stavby v 

záruční době nese Zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady a uvedením 

Stavby do bezvadného stavu, stejně tak jako nese veškeré náklady Investora 

spojené s uplatněním záruční vady u Zhotovitele, se zajištěním opatření 

umožňujících danou vadu odstranit včetně škod. 

Poskytování Služeb v záruční době 

18.6 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky, nejdéle však do okamžiku Předání 

Stavby do Užívání, poskytovat Služby, a to plně v souladu s Provozní 

dokumentací.  

Záruční doba Stavby 

18.7 Záruční doby Stavby, resp. jejích jednotlivých částí, jsou Zhotovitelem 

poskytovány následovně: 

18.7.1 deset (10) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný 

hydroizolační systém spodní stavby a na vodotěsnost zastřešení a 

vodotěsnost celého obvodového pláště Stavby včetně výplní otvorů 

tohoto pláště; 

18.7.2 tři (3) roky na ostatní části Stavby neuvedené v odst. 18.7.1, 18.7.3 a 

18.7.4 této Smlouvy; 

18.7.3 na technologické a mechanické části Stavby, které mají vlastní záruční 

list, je délka záruky sjednána ve výši nabízené jejich dodavateli či výrobci, 

přičemž tato záruka na technologické části Stavby není kratší než dvacet 

čtyři (24) měsíců; a 

18.7.4 šest (6) měsíců na zdroje osvětlení. 

18.8 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po Praktickém dokončení 

Stavby. 

Odstranění vad v záruční době 

18.9 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

18.9.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela 

nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do 12 hodin po 

jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího 

nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

18.9.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která 

nebrání užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti 

osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od 

jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

18.9.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není 

vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s 

tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od 

jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, 
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18.9.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu 

kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou 

vadu kategorie C. 

18.10 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Správce stavby (případně 

Investor). Správce stavby (případně Investor) je oprávněn lhůty k odstranění vad 

Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou 

povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité 

dostupnosti náhradních materiálů apod.). 

18.11 Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednané lhůtě nebo oznámí-

li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Investor oprávněn bez újmy 

ostatních práv Investora ze záruky, nechat je odstranit třetí odborně způsobilou 

osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit 

Investorovi skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 

takový postup Investora nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Pro 

zamezení pochybnostem strany konstatují, že v případě postupu dle tohoto 

odst. 18.11 bude Investor oprávněn za účelem úhrady vzniklých nákladů použít 

zádržné nebo bankovní záruku poskytnuté / poskytnutou Zhotovitelem dle této 

Smlouvy. V případě následného prokázání, že se nejednalo o záruční vadu 

Zhotovitele, vrátí Investor Zhotoviteli uhrazené náklady vynaložené na 

odstranění vad zpět do 14 dnů. 

Hlášení vad a způsob odstranění vad 

18.12 Správce stavby (případně Investor) je povinen vady Díla nahlásit Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

18.13 Doba od nahlášení vady Díla do jejího odstranění se do trvání záruční doby 

nezapočítává. 

18.14 Investor je oprávněn zvolit z nároků z vad Díla libovolně dle vlastního uvážení, 

není-li možné vadu Díla odstranit opravou. 

18.15 Způsob nahlašování a ověřování odstraňování vad je upraven v Metodice 

projektového řízení. 

Právní vady 

18.16 Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení článku 10 této Smlouvy prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a 

zavazuje se odškodnit v plné výši Investora v případě, že třetí osoba úspěšně a 

oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 

poskytnutého plnění. 

Skryté vady 

18.17 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 

občanského zákoníku. 

Posouzení Díla Zhotovitelem 

18.18 Smluvní strany se dohodly, že Investor je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční 

doby k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Investorem zamýšlené změny Díla. 

Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit 
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zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí 

Díla a Díla jako celku a Investor se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně 

vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi stranami dohodnuto 

jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi smluvními stranami před tím, 

než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. Provede-li Investor 

změnu Díla nad rámec posuzovaný Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi 

Zhotovitele a/nebo bez předchozího posouzení změny Zhotovitelem, záruka za 

vady dotčené části Díla provedením změny dané části Díla zaniká. 

Slevy z Ceny díla 

18.19 Zhotovitel poskytne Investorovi jednorázovou slevu z Ceny díla ve výši dvou 

procent (2 %) z celkové Ceny díla pro případ, že jeho schopnost nést 

odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby 

bude podstatným způsobem omezena. Za takové omezení se považuje 

opakované (druhé a další) prokazatelné neodstranění vady kategorie A ve 

sjednaném termínu. 

18.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Investorovi podmíněnou jednorázovou slevu z 

Ceny díla ve výši pěti procent (5 %) z celkové Ceny díla pro případ, že jeho 

schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou 

dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena z důvodu:  

18.20.1 rozhodnutí o likvidaci společnosti Zhotovitele, 

18.20.2 Zhotovitel bude v Úpadku (v tomto případě nemá sleva dle tohoto odst. 

18.20 vliv na právo Investora odstoupit od této Smlouvy dle odst.25.5.6 

této Smlouvy). 

18.21 K poskytnutí slevy dle předchozích odstavců této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

do sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy Investora, z které je zřejmé, 

že byly splněny výše uvedené podmínky pro její přiznání, přičemž sleva je 

splatná sedmým (7.) dnem po doručení takové výzvy Investora. 

18.22 Investor je nárok na zaplacení slevy dle předchozích odstavců této Smlouvy 

oprávněn započítat na svůj závazek k zaplacení zádržného z této Smlouvy. 

Smluvní strany si v této souvislosti sjednávají, že případný zápočet Investora dle 

předchozí věty je Investor oprávněn provést kdykoli, a to i před splatností 

zádržného z této Smlouvy. 

18.23 Poskytnutím slevy dle předchozích odstavců není dotčen závazek Zhotovitele 

týkající se záruk poskytnutých touto Smlouvou. 

19. PENĚŽNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Peněžní či bankovní záruka za řádné provedení Díla 

19.1 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy složit 

Investorovi peněžní záruku za řádné provedení Díla ve výši 15% z Ceny díla. 

Peněžní záruka bude Investorem vrácena Zhotoviteli do dvaceti pěti (25) 

pracovních dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců od Praktického dokončení 

Stavby. 
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19.2 Peněžní záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit 

bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku 

kdy má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní 

záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou 

bankou, kterou Investor předem písemně schválí, a za podmínek předem 

písemně schválených Investorem, podle níž předmětná banka poskytne 

bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Tato bankovní záruka bude mít formu revolvingové záruky, nejméně 

však roční. Investor takovou bankovní záruku neodmítne schválit, pokud tato 

bude odpovídat běžným na trhu používaným zvyklostem.  

19.3 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 19.2 této Smlouvy nahradí peněžní 

záruku bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek 

doby trvání dle odst. 19.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou 

bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová 

bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude 

bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní 

záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní 

záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle 

odst. 19.5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní 

bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně 

o jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 19.5 této Smlouvy 

nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka 

uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající 

bankovní záruky musí představovat minimálně patnáct procent (15 %) Ceny díla. 

19.4 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 

podle odst. 19.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby či 

Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 

V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží 

záruční listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 19.3 této Smlouvy, Investor 

uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby 

zajistil povinnost Zhotovitele dle odst. 19.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní 

záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 

19.3 a 19.5 této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne 

uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní 

bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

19.5 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto 

institutu, alespoň po dobu do uplynutí tří (3) měsíců ode dne plánovaného 

Praktického dokončení Stavby, přičemž částka uvedená v záruční listině musí 

představovat minimálně patnáct procent (15 %) Ceny díla. 

19.6 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji 

vystavila, do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců po 

Praktickém dokončení Stavby. 

Bankovní záruka za plnění záručních povinností a plnění Služeb 

19.7 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po Uvedení Stavby do provozu nahradit zádržné 

dle odst. 14.18 této Smlouvy účinnou bezpodmínečnou bankovní zárukou na 
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výši odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu 

bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Investor 

předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených 

Investorem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a 

včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze záruk a poskytování Služeb dle 

této Smlouvy. Účinnost této bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou 

do doby Úplného dokončení Projektu a částka uvedená v záruční listině musí 

představovat minimálně hodnotu zádržného ve výši dle odst. 14.18 a násl. této 

Smlouvy, nebo může mít tato bankovní záruka formu revolvingové bankovní 

záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla vztahující se k takové revolvingové 

bankovní záruce jsou dále stanovena v odst. 19.10 této Smlouvy. 

19.8 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou 

v uvedeném smyslu, zavazuje se Investor příslušné finanční prostředky odeslat 

na účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny 

Zhotovitelem Investorovi.  

19.9 V případě, že dojde k události, se kterou se dle odst. 14.19 této Smlouvy pojí 

změna (snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních 

povinností v důsledku uvolnění zádržného v souladu s odst. 14.19 této Smlouvy, 

je Zhotovitel oprávněn Investorovi předložit novou bankovní záruku, 

odpovídající aktuální výši zádržného, která však vždy bude plnit podmínky 

stanovené touto Smlouvou. 

19.10 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 19.7 této Smlouvy nahradí zádržné 

revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění 

podmínek doby trvání do Úplného dokončení Projektu, je Zhotovitel povinen 

zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a 

to nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato 

nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude 

bezpodmínečná a bude mít formu dle odst. 19.7 této Smlouvy. Účinnost nové 

bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní 

bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku 

Zhotovitele dle odst. 19.7 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je 

prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti 

prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění doby trvání do Úplného 

dokončení Projektu nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné 

opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo 

prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše 

zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku 

nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před 

skončením účinnosti původní bankovní záruky, Investor má právo zajistit 

zádržné čerpáním z účinné bankovní záruky. V případě, že Investorovi bude 

následně předložena záruční listina odpovídající požadavkům odst. 19.7. této 

Smlouvy, Investor uvolní příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí 

bankovní záruky, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdrží novou záruční listinu 

odpovídající požadavkům odst. 19.7. této Smlouvy. 
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19.11 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 

podle odst. 19.10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby či 

Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 

V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží 

záruční listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 19.7 této Smlouvy, Investor 

uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby 

zajistil ekvivalent zádržného dle odst. 14.18 a násl. této Smlouvy. Pokud nová 

bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám 

dle odst. 19.7 a 19.10 této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů 

ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní 

bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

19.12 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto 

institutu, alespoň po dobu do Úplného dokončení Projektu, přičemž částka 

uvedená v záruční listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 

19.13 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji 

vystavila, do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, 

nebo ode dne Úplného dokončení Projektu, podle toho, která z těchto dvou 

okolností nastane dříve. 

Obecná u stanovení o bankovních zárukách 

19.14 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat 

ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Investora, 

pokud Investor v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele 

pokryté danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude 

oprávněna zkoumat, je-li výzva Investora důvodná. 

19.15 Investor je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení 

majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli 

jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, 

nebo zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle 

této Smlouvy. 

19.16 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají 

předchozímu písemnému souhlasu Investora, čímž nedojde k porušení povinnosti 

ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Investor sdělí 

Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel 

povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou bankovní 

záruku zohledňující požadavky Investora. 

20. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

Ustavení oprávněných osob 

20.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 

osoby. Správce stavby, Asistent i Zástupce Zhotovitele se považují za oprávněné 

osoby. 

Rozsah oprávnění oprávněných osob 
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20.2 Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

20.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 

akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a 

připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám 

oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich 

zplnomocněným zástupcům. 

20.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek 

změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

20.5 Metodika projektového řízení specifikuje podrobně role jednotlivých 

oprávněných osob. 

Určení a změna oprávněných osob 

20.6 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 6 této Smlouvy a jejich role 

stanoví tato Smlouva. 

20.7 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 

povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění 

zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

20.8 Ustanovení odst. 20.7 se nedotýká povinnosti Zhotovitele obdržet předchozí 

souhlas Investora se změnou osoby Zástupce Zhotovitele podle odst. 2.9 této 

Smlouvy. 

21. OCHRANA INFORMACÍ 

Obecná ustanovení o ochraně informací 

21.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

21.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, 

které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

21.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat 

vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k 

důvěrným informacím druhé strany. 

Závazek mlčenlivosti 

21.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  

21.3 Za třetí osoby podle odst. 21.2 se nepovažují: 

21.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

21.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

21.3.3 Subdodavatelé,  

21.3.4 externí dodavatelé Investora, a to i potenciální, 

za předpokladu, že jejich seznámení se s důvěrnými informacemi je nezbytné pro 

dosažení účelu této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně 
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za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně 

nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 

smluvním stranám v této Smlouvě. 

21.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a 

povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z 

příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit 

veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o 

výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále 

se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi 

osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

21.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou 

rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují 

neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je 

třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s 

nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se 

zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 

plnění této Smlouvy. 

Důvěrné informace 

21.6 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou prostřednictvím 

Oprávněných osob ve věcech obchodních jinak, považují se za důvěrné informace 

obou smluvních stran implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly 

být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části 

popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 

know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 

postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 

části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, 

informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o 

pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění 

přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

21.7 Za důvěrné informace Investora se dále považují veškeré ostatní informace 

vztahující se k Dílu a příslušné dokumentaci. Zhotovitel je povinen tyto informace 

chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že 

povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na 

Zhotovitele. 

21.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana 

povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 

vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

21.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, 

které: 

21.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 

závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, 
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21.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením 

této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve 

mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

21.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje 

nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými 

informacemi třetí strany, 

21.9.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi. 

 

Porušení ochrany informací 

21.10 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy 

tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 21.3 této Smlouvy 

vystupující na straně příslušné smluvní strany. 

21.11 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany 

důvěrných informací, je povinen Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 

500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé prokazatelné nikoliv 

nepodstatné porušení takové povinnosti. 

Trvání ochrany informací 

21.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení 

tohoto článku této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá 10 let po ukončení účinnosti 

této Smlouvy. 

22. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

Součinnost smluvních stran 

22.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

22.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

Komunikace smluvních stran 

22.3 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob dle článku 20 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních 

stran, popř. těmito osobami písemně pověřenými pracovníky. 

22.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, 

nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné 

podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či 

jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní 

stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami 

dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a 
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účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy 

uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

22.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být 

doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako .pdf a 

zároveň vždy také v otevřeném formátu aplikace, ve které byl tento dokument 

vytvářen, na vhodném médiu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinou předepsanou 

podobu dokumentu. 

22.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, nebo e-

mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději 

do tří (3) dnů.  

22.7 V případě, že dokument je doručován v tištěné podobě a adresát si zásilku 

nevyzvedne nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 

adresu, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla adresátovi 

doručena. 

22.8 Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její 

pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla/místa podnikání 

smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této 

skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou 

doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti 

řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení 

zásilky bude zmařeno, pročež dojde k aplikaci ustanovení předcházejícího 

odstavce této Smlouvy. 

Datové úložiště 

22.9 Zhotovitel je povinen zřídit Datové úložiště, které umožní Investorovi, Správci 

stavby a Asistentovi vzdálený přístup prostřednictvím webového připojení. 

Datové úložiště bude přiměřeným způsobem zabezpečeno proti přístupu 

neautorizovaných osob, a to alespoň přístupem na základě zadání přístupového 

jména a hesla. Zhotovitel předá oprávněným osobám Investora uvedeným v 

Příloze č. 6 této Smlouvy, Správci stavby a Asistentovi přístupová jména, hesla a 

veškeré další informace potřebné pro přístup k Datovému úložišti nejpozději 

současně s předložením první verze Studie stavby ve smyslu odst. 9.1.1.1 této 

Smlouvy k akceptaci dle odst. 9.29 této Smlouvy. Dále je Zhotovitel nejpozději ve 

lhůtě 5 (pěti) dnů od příslušné žádosti povinen do Datového úložiště zřídit 

(případně ukončit) přístup všem osobám, o nichž tak určí Investor nebo Správce 

stavby. Zhotovitel je povinen na vyžádání bez zbytečného odkladu poskytnout 

Investorovi, Správci stavby a Asistentovi veškerou další součinnost nezbytnou ke 

zprovoznění přístupu k Datovému úložišti. 

22.10 Zhotovitel je povinen umožnit Investorovi, Správci stavby a Asistentovi Správce 

stavby přístup k Datovému úložišti od předání přístupových údajů dle odst. 22.9 

této Smlouvy nepřetržitě po celou dobu plnění této Smlouvy, nestanoví-li 

Investor dobu kratší. Přístup k Datovému úložišti může být omezen pouze 

z technických či jiných objektivních důvodů, a to pouze na nezbytnou dobu. O 

omezení přístupu k Datovému úložišti je Zhotovitel povinen Investora, Správce 

stavby a Asistenta s dostatečným předstihem písemně informovat s uvedením 
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důvodu omezení přístupu do Datového úložiště a předpokládané doby trvání 

tohoto omezení. 

23. NÁHRADA ŠKODY 

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám 

23.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž 

v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím 

Subdodavatele. 

23.2 Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

23.3 Smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z 

porušení povinností odpovědné smluvní strany při plnění této Smlouvy vzniknout 

poškozené smluvní straně a kterou může nebo mohla odpovědná smluvní strana 

v době vzniku této Smlouvy při vynaložení obvyklé péče předvídat, nepřesáhne 

částku ve výši 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). 

Pojištění odpovědnosti 

23.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti 

a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve 

smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též 

Investora), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč 

(slovy: sto milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora 

do čtrnácti (14) dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát 

k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Investorovi každé skončení 

účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě 

se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek 

ve vztahu k Investorovi. 

23.5 Zhotovitel se dále zavazuje po dobu od předání staveniště až do třiceti (30) dnů 

po Uvedení Stavby do provozu mít uzavřenou a udržovat v účinnosti pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této 

Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být 

nižší než 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) a s vinkulací 

pojistného plnění ve prospěch Investora. Zhotovitel se zavazuje na požádání 

Investora do čtrnácti (14) dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu či pojistný 

certifikát včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Investorovi k nahlédnutí. 

Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Investorovi každé skončení účinnosti 

pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje 

bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k 

Investorovi. 

23.6 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, 

zejména že předloží Zhotovitel Zástupci Investora důkaz o úhradě pojistného, 

jakmile tak učinil. 
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23.7 V případě, že Zhotovitel neuzavře kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto 

článku, neudrží kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku v platnosti a 

účinnosti nebo uzavření kterékoliv z pojistných smluv dle tohoto článku a jejich 

udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je kteroukoliv z pojistných smluv dle 

tohoto článku oprávněn uzavřít Investor. Náklady v takovém případě nese 

Zhotovitel a mohou být Investorem odečteny z Ceny díla. 

23.8 Zhotovitel je povinen oznámit Investorovi a pojišťovně každou škodu způsobenou 

činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této 

škody. 

23.9 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být 

náhrada škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění. 

Vyloučení odpovědnosti 

23.10 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že 

Investor poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou 

povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového 

zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na 

chybné zadání Investora písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Investor 

trval na původním zadání. 

23.11 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění 

povinnosti ze smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy 

řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní 

strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný 

postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky 

není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které 

lze rozumně požadovat. 

23.12 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek. 

Náhrada škody 

23.13 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody. 

23.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že 

se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to 

v celém rozsahu. 

24. SANKCE 

24.1 Smluvní strany se dohodly, že vybrané povinnosti z této Smlouvy budou zajištěny 

následujícími smluvními pokutami. 
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Pokuty v souvislosti s prováděním Stavby 

24.1.1 Překročí-li Zhotovitel termín Praktického dokončení Stavby, jak je 

stanoveno v Milnících, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel je 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč bez ohledu na dobu 

prodlení. 

24.1.2 Překročí-li Zhotovitel termín Uvedení Stavby do provozu, jak je stanoveno 

v Milnících, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení 

do 50 dnů prodlení, a dále ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý i započatý 

den prodlení. 

24.1.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, 

vyjma těch Milníků, jejichž nedodržení je sankcionováno dle odst. 24.1.1 

a 24.1.2 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005% Ceny Díla za každý i započatý den 

prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. 

V případě splnění dalšího návazného termínu uvedeného v Milnících 

nebo posledního Milníku budou smluvní pokuty dosud vyměřené dle 

tohoto odst. 24.1.3 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši vráceny zpět. 

24.1.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a/nebo nedodělku 

zjištěných v rámci Předpřejímky v termínu uvedeném v odst. 11.8.14, je 

Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, a to za každý i započatý den prodlení až 

do dne úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

24.1.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že porušením smluvní povinnosti, na 

něž se vztahují smluvní pokuty dle odst. 24.1.1, 24.1.2 a 24.1.3 této 

Smlouvy, není situace, kdy dojde k prodlení s realizací Díla oproti 

příslušnému Milníku z důvodů vyšší moci ve smyslu odst. 23.11 této 

Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s pojistnými smlouvami 

24.1.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením jakékoliv pojistné smlouvy, či 

dokladu o vinkulaci pojistného plnění, je Investor oprávněn uplatnit a 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení a chybějící smlouvu či doklad. 

Různé pokuty 

24.1.7 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti, která se 

vztahuje k odstraňování záručních vad dle  odst. 18.9, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý i započatý den prodloužení lhůty, která byla v této 

Smlouvě stanovena pro odstranění vady, a to ve vztahu ke každé záruční 

vadě zvlášť a až do doby skutečného a úplného odstranění vady (tím není 

myšleno náhradní řešení ve smyslu této Smlouvy).  

24.1.8 Nezajistí-li Zhotovitel účast hlavního stavbyvedoucího, resp. oprávněné 

osoby Zhotovitele zajišťující tuto funkci (dále jen „hlavní 
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stavbyvedoucí“), na řádně svolaném kontrolním dnu, s výjimkou případů, 

kdy bude hlavní stavbyvedoucí předem omluven z důvodu nemoci nebo 

čerpání řádné dovolené, avšak ne vícekrát než čtyřikrát (4x) za kalendářní 

rok, resp. s výjimkou případů, kdy Zhotovitel zajistí adekvátní zastoupení 

osoby hlavního stavbyvedoucího na takovém kontrolním dni, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý kontrolní den, jehož se hlavní stavbyvedoucí 

nezúčastnil bez náhrady či řádné omluvy doložené potvrzením o pracovní 

neschopnosti nebo výkazem o čerpání řádné dovolené.  

24.1.9 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním řádného nebo upřesněného 

(aktualizovaného) Časového harmonogramu Správci stavby, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním řádného 

Časového harmonogramu nebo upřesněného (aktualizovaného) 

Časového harmonogramu; v případě upřesněných (aktualizovaných) 

Časových harmonogramů se prodlení počítá ode dne následujícího po 

dni, kdy měl být upřesněný (aktualizovaný) Časový harmonogram předán 

do dne jeho skutečného předání nebo do dne skutečného předání 

nejbližšího následujícího upřesněného (aktualizovaného) Časového 

harmonogramu. 

24.1.10 Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv závazek dle ustanovení článku 5 této 

Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 

porušení. 

24.1.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním přístupového jména, hesla nebo 

jakýchkoli dalších informací potřebných pro přístup k Datovému úložišti 

ve lhůtě dle odst. 22.9 této Smlouvy, či zřídit či ukončit přístup dalším 

osobám, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

se splněním této povinnosti. 

Pokuty za porušení Smlouvy při fakturaci 

24.1.12 Bude-li Zhotovitel v prodlení s vystavením konečné faktury za Dílo dle 

odst. 14.19.1 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení s vystavením řádné konečné faktury. 

24.1.13 Převede-li (postoupí) Zhotovitel jakoukoliv pohledávku za Investorem na 

třetí osobu v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Investorovi 

smluvní pokutu ve výši 30% z nominální hodnoty převedené 

(postoupené) pohledávky. 

Pokuty v souvislosti s peněžní zárukou 

24.1.14 Poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 19.1 

této Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 19.1 této 

Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 
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Pokuty v souvislosti s porušením BOZP, PO, OŽP a OMO 

24.1.15 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním některé povinnosti dle odst. 

17.14, 17.18 a 17.19 této Smlouvy, uhradí Investorovi smluvní pokutu 

(pokuty) v souladu s Přílohou č. 10 této Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s opakovaným porušením Smlouvy 

24.1.16 V případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní 

povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní 

smluvní pokuty), za jejíž porušení byl již opakovaně (nejméně dvakrát 

(2x)) prokazatelně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou (1x) 

s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto 

odst. 24.1.16, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ porušování 

smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní 

povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto 

odst. 24.1.16 lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné 

smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut 

uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností 

podle tohoto odst. 24.1.16 nesmí překročit 5 % z Ceny díla. 

Společná ustanovení o smluvních pokutách 

24.2 Investor je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou 

využít zádržné, popř. finanční či bankovní záruku.  

24.3 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve 

výzvě uvedena lhůta delší. 

24.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Investora na splnění povinnosti 

smluvní pokutou zajištěné. 

24.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 

nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

24.6 Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené 

strany na náhradu škody v plném rozsahu. 

24.7 Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany 

povinné k její úhradě. 

24.8 Maximální výše smluvních pokut, na něž vznikl smluvní straně nárok v důsledku 

porušení povinností druhé smluvní strany dle této Smlouvy existujících do šesti 

(6) měsíců po Uvedení Stavby do provozu, je ohraničena výší 12,5% z celkové 

Ceny díla bez daně z přidané hodnoty. 

24.9 Maximální výše smluvních pokut, na něž vznikl smluvní straně nárok v důsledku 

porušení povinností druhé smluvní strany dle této Smlouvy existujících po šesti 

(6) měsících po Uvedení Stavby do provozu, je ohraničena výší 2,5% z celkové 

Ceny díla bez daně z přidané hodnoty. 
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24.10 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše smluvních pokut dle této 

Smlouvy činí 15% z celkové Ceny díla bez daně z přidané hodnoty, a to v časové 

diverzifikaci dle odst. 24.8 a 24.9 této Smlouvy. 

25. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Platnost a účinnost 

25.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

25.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním stranami, 

pokud zvláštní právní předpis, pokud se na tuto Smlouvu bude tento aplikovat, 

nestanoví účinnost pozdější. 

25.3 Smluvní strany potvrzují, že v případě, že se Zhotovitel nedostaví k převzetí 

staveniště v den uvedený v Instrukci, považuje se staveniště za předané tímto 

dnem. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla, jak uvedeno v odst. 11.1 a 11.2. 

O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 

Odstoupení od Smlouvy 

25.4 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů 

stanovených touto Smlouvou. 

25.5 Investor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

25.5.1 prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části Projektové dokumentace 

či aktualizované Projektové dokumentace po dobu delší než devadesát 

(90) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 

tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto 

výzvy; a/nebo; 

25.5.2 prodlení Zhotovitele s dodržením Milníků Av, Bv, Cv, Pd a Dv po dobu 

delší než šedesát (60) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této 

Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, kterou mu k tomu Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění 

povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od 

doručení takovéto výzvy; a/nebo 

25.5.3 poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 19.1 

této Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 19.1 této 

Smlouvy; a/nebo 

25.5.4 dojde-li v rámci plnění Milníku C k překročení doby trvání územního 

řízení osmnácti (18) měsíců z důvodů, které neleží na straně Investora; 

a/nebo 

25.5.5 dojde-li v rámci plnění Milníku E k překročení doby trvání stavebního 

řízení osmnácti (18) měsíců z důvodů, které neleží na straně Investora; 

a/nebo 
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25.5.6 Zhotovitel se ocitne v Úpadku. 

25.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

25.6.1 prodlení Investora se zaplacením jakékoliv splatné částky vyšší než 

4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) v součtu po dobu delší 

než třicet (30) dnů, pokud Investor nezjedná nápravu ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě 

ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) 

dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

25.6.2 dojde-li v rámci plnění Milníku C k překročení doby trvání územního 

řízení dvaceti čtyř (24) měsíců z důvodů, které neleží na straně 

Zhotovitele; a/nebo 

25.6.3 dojde-li v rámci plnění Milníku E k překročení doby trvání stavebního 

řízení dvaceti čtyř (24) měsíců z důvodů, které neleží na straně 

Zhotovitele. 

25.7 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě 

prodlení druhé strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než 

šedesát (60) dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné 

výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) 

dnů od doručení takovéto výzvy. 

25.8 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

Následky ukončení účinnosti Smlouvy 

25.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 

ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení 

o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými v této 

Smlouvě nejsou dotčeny další důvody pro zrušení Smlouvy, stanovené zvláštními 

právními předpisy, pokud se na tuto Smlouvu budou tyto aplikovat. 

25.10 Na ukončení účinnosti této Smlouvy se aplikují ustanovení občanského zákoníku, 

jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje. 

26. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Volba práva 

26.1 Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. 

Řešení sporů 

26.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 

včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně 

prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 
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26.3 V případě, že jakýkoli spor smluvních stran nebude vyřešen dohodou dle odst. 

26.2, bude takový spor postoupen a s konečnou platností rozhodnut příslušným 

českým soudem v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. 

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změna Smlouvy 

27.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran ve formě samostatně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných 

statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami písemně zmocněnými 

k zastupování smluvních stran. Strany tímto ve smyslu § 564 občanského 

zákoníku výslovně vylučují provedení změn Smlouvy jiným způsobem.  

27.2 Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní 

ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv 

uzavřených adhezním způsobem. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že se 

v právním vztahu založeném touto Smlouvou nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 

a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 

donucující účinky. 

Salvatorská klauzule  

27.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 

vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 

nevynutitelného ustanovení. 

Uveřejnění Smlouvy a souvisejících údajů 

27.4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla Smlouva včetně jejích příloh včetně všech 

jejích změn a případných dodatků uveřejněna způsobem dle relevantní právní 

úpravy pro zadávání veřejných zakázek, stejně tak jako aby byly uveřejněny další 

skutečnosti vztahující se k této Smlouvě, které relevantní právní úprava pro 

zadávání veřejných zakázek vyžaduje. 

27.5 Smluvní strany rovněž souhlasí s tím, aby byla Smlouva v rozsahu dle příslušných 

právních předpisů uveřejněna v registru smluv. 

27.6 Zhotovitel je povinen poskytovat Investorovi včas veškeré údaje nezbytné pro 

plnění povinností Investora uveřejňovat informace či dokumenty postupy 

stanovenými právními předpisy. 

Přechod práv a povinností 

27.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 

povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

Posouzení práv a povinností 
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27.8 Investor je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli 

povinnosti z této Smlouvy nebo její jakékoliv části dle svého uvážení třetí straně. 

V takovém případě se Zhotovitel zavazuje převod práva a závazků akceptovat a 

uzavřít o tomto převodu dodatek smlouvy o cesi práv a závazků z Investora na 

třetí stranu. 

27.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peněžité nároky vůči Investorovi 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Investora s výjimkou 

pohledávek, které budou více jak šedesát (60) dnů po splatnosti, upozornil-li 

Zhotovitel Investora na tuto možnost písemně a poskytl-li mu v takovém 

upozornění přiměřenou lhůtu k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) 

dnů.  

Započtení 

27.10 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Investora oprávněn provést započtení 

jakékoli své pohledávky vůči Investorovi, a to jak pohledávky vlastní, tak nabyté 

v důsledku postoupení.  

Promlčení 

27.11 V souladu s § 630 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

lhůtu v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

Schvalovací doložka 

27.12 Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem městské části Praha 12 usnesením 

č. Z-20-004-17 ze dne 27.6.2017 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva. 

27.13 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky 

pro platnost právního jednání městské části Praha 12, a to usnesením rady 

městské části Praha 12 č. R-138-001-17 ze dne 11.9.2017. 

 

Seznam příloh 

27.14 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1: Zadání Investora 

Příloha č. 2: Návrh řešení 

Příloha č. 3: Lokalita 

Příloha č. 4: Milníky 

Příloha č. 5: Metodika projektového řízení 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Všeobecné podmínky provádění  

Příloha č. 8: Seznam Subdodavatelů 

Příloha č. 9: Průzkumy staveniště  

Příloha č. 10: Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 



iF? É"

Příloha č. 11:

Příloha č. 12:

Přiloha č. 13:

Příloha č. 14:

Realizační tým

Vzory kontrolnich formulářů ,,Kontrola technických požadavků; Skladba -

kontrola pInění požadavků na pracovni místa a plochy; Rozpočet"

Úvodní doplněné kontrolní formuláře ,,Kontrola technických požadavků; Skladba

- kontrola plněni požadavků na pracovni místa a plochy; Rozpočet"

Plné moci

e

Smluvní strany prohlaSuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasi a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Investor Zhotovitel

V Praze dne i ',:'.:. '"":7 V,Praze dne

Milan Maruštík

starosta generálni ředitel
V

KLEMENT a.s.

na základě plné moci

G
~ .

€Ĺ'

Ivan Havel

výkonný ředitel

geosaČSroup as.

výrobní ředitel

GEOSAN GROUP a S,

na základě plné moci

Gj;
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Příloha č. 1 

 

Zadání Investora 

Tvoří samostatný dokument, který má dvě přílohy, které jsou taktéž samostatnými dokumenty, a 

to Přílohu č. 1 – Meziodborové vazby a Přílohu č. 2 – Skladba. 
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Příloha č. 2 

 

Návrh řešení 
Tvoří samostatný dokument (viz. příloha)  
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Příloha č. 3 

 

Lokalita 

 

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví Hl. m. Prahy (správa nemovitostí svěřena 

Investorovi) parcelní čísla 2861/20 oddělen grafický příděl z pozemku parc. č. 2861/1, 2861/4, 

2864/2, 2864/3, část pozemku parc. č. 2864/11, 2864/12, 2864/13, 2864/14, 2864/15, 2864/22, 

2864/24, 2864/26, 2864/27, 2864/28 v katastrálním území Modřany). Vyznačení pozemků viz 

obrázek níže. 
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Příloha č. 4 

 

Milníky 
 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

Zkrácení maximálního 
termínu navržené 
zájemcem oproti 

požadavku Investora 
(kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti Smlouvy - NEVYPLŇOVAT  

A 

Studie stavby ve smyslu 
odst. 9.1.1.1 této Smlouvy 

 /  
Získání souhlasu Investora k 

návrhu Studie stavby ve 
smyslu odst. 9.1.1.1 této 

Smlouvy 

A0 + 120 A0 + 60 

B 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí ve smyslu odst. 
9.1.1.2 této Smlouvy (DÚR) 

  /  
Podání úplné žádosti o 

územní rozhodnutí, jejíž 
součástí je kompletní DÚR 
odsouhlasená Správcem 

stavby  

A + 230 A + 140 

C 
Územní řízení / Právní moc 

Územního rozhodnutí 

B + Délka územního 
řízení (délka 

územního řízení = 
počet dnů mezi 

datem vyznačeným 
na podání žádosti o 
územní rozhodnutí 

podané vč. úplné DÚR 
a datem nabytí právní 

moci Územního 
rozhodnutí 

 

NEVYPLŇOVAT 
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D 

Dokumentace pro stavební 
povolení ve smyslu odst. 

9.1.1.3 této Smlouvy (DSP) 
/ 

Podání úplně žádosti o 
Stavební povolení, jejíž 

součástí je kompletní DSP 
odsouhlasená Správcem 

stavby 

B + 250 + tolik dnů, o 
kolik dnů délka 
územního řízení 
převýší 125 dnů  

B + 160 + tolik dnů, o kolik 
dnů délka územního řízení 

převýší 125 dnů 

E 

Stavební řízení 
/ 

Právní moc Stavebního 
povolení 

D + Délka stavebního 
řízení (délka 

stavebního řízení = 
počet dnů mezi 

datem vyznačeným 
na podání žádosti o 
stavební povolení 

podané vč. úplného 
DSP a datem nabytí 

právní moci 
Stavebního povolení) 

 

NEVYPLŇOVAT 

F 

Dokumentace pro 
provádění stavby ve smyslu 
odst. 9.1.1.4 této Smlouvy 

(DPS) 
/ 

 Akceptace DPS Správcem 
stavby 

D + 185 + tolik o kolik 
dnů délka stavebního 
řízení převýší 75 dnů 

D + 105 + tolik o kolik dnů 
délka stavebního řízení 

převýší 75 dnů 

Av Den převzetí staveniště F + 15 NEVYPLŇOVAT 

- Realizace Stavby  - - 

Bv Založení Stavby  Av + 200 Av + 90 

Cv Hrubá Stavba Av + 320 Av + 170 

Pd Praktické dokončení Stavby Av + 670 Av + 440 

Dv Uvedení Stavby do provozu Av + 685 Av + 455 

Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností 
Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: 

550 
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Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, D, F a Dv zkracuje 
maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:   

550 
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Příloha č. 5 

 

Metodika projektového řízení 
 

Definice některých použitých pojmů v této příloze (ostatní pojmy s velkým písmenem mají význam 

připisovaný jim touto Smlouvou či touto přílohou): 

 

Technický Dozor Investora („TDI“) – Správce stavby pověří Technický Dozor Investora („TDI“), 

výkonem práv a povinností v rozsahu činností definovaných v této příloze vůči Zhotoviteli. 

 

„Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí, sestávající ze 

souboru technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos 

médií potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který umožňuje 

vzájemným propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité společné funkce pro 

Stavbu, jehož rozsah je specifikován samostatnou částí Dokumentace pro stavební povolení; 

technologickými celky jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, 

energocentrum, samočinné hasicí zařízení apod. 

 

Funkční zkoušky musí zajistit, že zkoušený systém nebo komponenta je způsobilá vykonávat 

funkci danou projektem. Tyto zkoušky by měly potvrdit, že po návratu k provoznímu stavu jsou 

všechny systémy, konstrukce a komponenty schopny i nadále plnit své určené funkce dané 

projektem. Systémy, konstrukce a komponenty by měly být zkoušeny v podmínkách, v jakých 

budou v provozu plnit své určené funkce. 

 

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE 

1.1 Během plnění Díla musí Zhotovitel žádat Správce stavby o akceptaci stupňů Dokumentace 

specifikované ve Smlouvě a to ve formě Protokolu Akceptace Dokumentace (P000). Správci 

stavby musí být Protokol P000 předložen současně s příslušnou Projektovou dokumentací v 

dostatečném předstihu dle požadavku Smlouvy. Správce stavby po obdržení žádosti formou 

P000 zkontroluje předloženou Dokumentaci, potvrdí a vypíše, zda předložená Dokumentace 

je připravena dle Smlouvy či nikoliv. 

1.2 Bez ohledu na to, zda Správce stavby potvrdí v rámci P000, že Projektová dokumentace je dle 

Smlouvy, Zhotovitel zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně.  

1.3 Zhotovitel musí doložit P000 se souhlasným stanoviskem Správce stavby u příslušné části 

Projektové dokumentace, které jsou součástí žádosti o platbu. 

2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE 

2.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictvím formuláře Instrukce 

k aktualizaci dokumentace (P001), a to v souladu s potřebou Investora na plnění funkcí Díla. 
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Instrukce k aktualizaci Dokumentace se užije v případě, že Správce stavby předpokládá, že 

požadovaná aktualizace nemá vliv na Rozpočet a Milníky Díla a Zhotovitel je vždy bez 

zbytečného odkladu povinen plně zapracovat Instrukci do Projektové dokumentace. 

V případě, že Instrukce byla vydána nad rámec smluvních povinností a Zhotovitel s názorem 

Správce stavby nesouhlasí, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce 

stavby do deseti (10) dnů od vydání Instrukce k aktualizaci dokumentace Správcem stavby. 

V takovém případě Správce stavby rozhodně o případném zahájení změnového řízení.  

3. KONTROLA STAVENIŠTĚ 

3.1 Během výstavby musí Zhotovitel na žádost TDI umožnit Správci stavby kontrolu:  

• materiálů a výrobků hned po jejich dodání na staveniště; 

• stavebních konstrukcí po montáži; 

• stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;  

ve formě Protokolu Kontroly Kvality (P01). TDI musí být požádán minimálně 24 hodin před 

vlastní kontrolou kvality. TDI po obdržení žádosti formou P01 zkontroluje požadovaný 

předmět, potvrdí a vypíše, zda provedené práce jsou dle Smlouvy či nikoliv. 

3.2 Zhotovitel při podání žádosti P01 předá přílohou TDI originály certifikátů všech výrobků a 

materiálů, které jsou součástí dané kontroly kvality. 

3.3 TDI může provádět inspekci provedených prací kdykoliv v průběhu realizace Stavby a sdělit 

Zhotoviteli formou P01 v případě, že provedené práce nejsou v souladu se Smlouvou.  

3.4 TDI z obdržených P01 připraví Seznam Protokolů Kontroly Kvality (P02) a poskytne ho v 

týdenním intervalu Zhotoviteli a Správci stavby. 

3.5 Bez ohledu na to, zda TDI potvrdí v rámci P01, že provedené práce jsou dle Smlouvy, 

Zhotovitel zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se následně projeví. Pro vyloučení 

všech pochybností se uvádí, že P01 neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.   

3.6 Zhotovitel musí doložit P01 se souhlasným stanoviskem TDI provedených prací, které jsou 

součástí žádosti o platbu.  

4. INSPEKCE MIMO STAVBU 

4.1 Maximálně do dvou (2) měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 

stavby: 

• Seznam inspekcí mimo stavbu (P03) („Inspekce“); 

• Seznam výrobních zkoušek (P04) („Výrobní zkoušky“); 

• Specifikaci výrobních zkoušek („Specifikace“); 

které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy. 

 

4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy a Specifikaci dle čl. 2.1 výše, případně připraví jejich 

změny a doplnění a do jednoho (1) měsíce po jejich obdržení tyto vrátí Zhotoviteli. Správce 

stavby může doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozději 

však 14 dní před vlastní Inspekcí nebo Výrobní zkouškou. 

4.3 Zhotovitel připraví a předá TDI návrh termínů všech Inspekcí a Výrobních zkoušek v závislosti 

na Časovém harmonogramu. 
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4.4 TDI bude přítomen u Inspekcí a Výrobních zkoušek, u kterých tak určí Správce stavby. Pro 

zápis z každé Inspekce a Výrobní zkoušky bude použit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 

z Inspekce nebo Výrobní zkoušky, na které nebyl přítomen TDI, před distribucí zkoušeného 

výrobku. 

5. ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

5.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 

stavby Seznam Zkoušek na Staveništi (P05), které jsou dle profesionálního názoru 

Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy, vyjma Seznamu Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, 

Instalací a Technologií a návrhu zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek. 

5.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Zkoušek na Staveništi, případně připraví jeho změny a 

doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. 

Správce stavby může doplnit a změnit Seznam Zkoušek na Staveništi kdykoliv před 

Praktickým dokončením Stavby. 

5.3 Tři (3) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá TDI Seznam Zkoušek 

Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií (P06), které jsou dle názoru Zhotovitele nutné 

pro splnění účelu Smlouvy, společně se specifikacemi a zahajovací procesy pro všechny 

zkoušky. 

5.4 TDI zkontroluje Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, případně 

připraví jeho změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento 

vrátí Zhotoviteli. TDI může doplnit a změnit Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací 

a Technologií kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

5.5 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předloží TDI Seznam zkoušek 

Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07), které prověří fungování systémů, 

konstrukcí a komponent, s návrhem termínu provádění zkoušek, tak aby výsledky zkoušek 

nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu byly k dispozici při závěrečné 

kontrolní prohlídce Stavby. 

5.6 TDI zkontroluje Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek, případně 

připraví změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho obdržení tento vrátí 

Zhotoviteli. TDI může doplnit a změnit Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních 

zkoušek kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

5.7 TDI se účastní všech zkoušek uvedených na Seznamu Zkoušek na Staveništi a Seznamu 

Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, stejně jako všech zkoušek 

Technologických celků a Funkčních zkoušek a zaznamená výsledky do P01. 

6. VZORKY 

6.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 

stavby Seznam Vzorků (P08), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro 

splnění účelu Smlouvy. 

6.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Vzorků, případně připraví jeho změny a doplnění a 

maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby 

může doplnit a změnit Seznam Vzorků kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 
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6.3 Zhotovitel v rámci Seznamu Vzorků (P08) stanoví termíny předložení Vzorků s dostatečným 

předstihem tak, aby bylo zaručeno dodržení Časového harmonogramu i v případě, že bude 

schvalování Vzorků probíhat ve více kolech schválení. Všechny Vzorky musí být v souladu se 

Smlouvou a musí být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává: 

• jméno projektu; 

• jméno Vzorku; 

• Zhotovitele; 

• označení části dokumentace a technické zprávy týkající se Vzorku; 

• datum předložení; a 

• místo pro podpis TDI a datum. 

6.4 TDI zkontroluje Vzorky, a pokud tyto souhlasí se Smlouvou, podepíše štítek označující Vzorek 

a zaznamená odsouhlasení do Seznamu Vzorků (P08). V případě nesouhlasu TDI se 

správností Vzorku, předá TDI Zhotoviteli Protokol Kontroly Kvality (P01) a Zhotovitel je 

povinen dodat nový Vzorek, který bude v souladu se Smlouvou. 

6.5 Všechny odsouhlasené Vzorky budou ponechány na staveništi na vhodném uzamykatelném 

místě pro možné použití při porovnání konstrukcí na Stavbě. 

7. KOMPLETACE, UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY 

7.1 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDI, aby společně 

provedli inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky. Během těchto inspekcí TDI 

verbálně indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je může zapsat. Zhotovitel pozve TDI 

maximálně na čtyři (4) inspekce provedených prací před Praktickým dokončením Stavby.   

7.2 TDI vyhotoví Seznam Vad a Nedodělků (P09) a tento do jednoho (1) týden po závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby předá 

Zhotoviteli. Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky bránící užívání Stavby do 

Praktického dokončení Stavby a informuje o tom TDI.  

7.3 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá Správci stavby Provozní 

dokumentaci. Správce stavby zkontroluje Provozní dokumentaci, případně připraví její změny 

a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. 

Oznámí-li Správce stavby Zhotoviteli před uplynutím lhůty k posouzení Provozní 

dokumentace dle předchozí věty, že Provozní dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve 

stanoveném rozsahu, je Zhotovitel povinen Provozní dokumentaci v souladu s požadavky 

Správce stavby upravit a Správci stavby tuto znovu doručit. Lhůta pro posouzení Provozní 

dokumentace se počítá od předání upravené verze Provozní dokumentace Správce stavby. 

Správce stavby může doplnit a změnit Provozní dokumentaci kdykoliv před Praktickým 

dokončením Stavby. 

7.4 Zhotovitel je v průběhu testovacího a zkušebního provozu po Praktickém dokončení Stavby 

před Uvedením Stavby do provozu povinen provést zkušební provoz minimálně v rozsahu 

popsaném ve Všeobecných podmínkách provádění, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy. 

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

8.1 Správce stavby navrhuje změny Projektu nemající podstatný vliv na technické řešení nebo 

předmět a rozsah dodávky, a to prostřednictvím formuláře Oznámení změny (P10) 

adresovaného Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh změny.  
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8.2 Po obdržení formuláře Oznámení změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez 

zbytečného odkladu nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s 

přihlédnutím k náročnosti termín delší:  

• popis návrhu změny Projektu a postup při jejím provedení, a to na formuláři Návrh 

ocenění změny (P10.01); 

• návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace;  

• návrh na úpravu Specifikace ceny a Časového harmonogramu. 

8.3 Správce stavby a Zhotovitel společně jednají až do okamžiku, kdy se dohodnou na realizaci 

navrhované změny. Změna se stane závaznou až okamžikem odsouhlasení Příkazu ke Změně 

(P11) Zhotovitelem ve formě podpisu Příkazu ke Změně. 

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Projektu, která by 

mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla 

pro Investora, nebo která bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh změny Projektu a 

postup při jejím provedení na formuláři Návrh ocenění změny (P10.01) bude připraven na 

náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti dle bodu 6.2. výše.  

9. POKYNY PRO STAVBU 

9.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn pro Stavbu prostřednictvím formuláře 

Pokyn pro Stavbu (P12), a to v případě, že Zhotovitel nesplňuje smluvní povinnosti (např. 

BOZP na Stavbě, znehodnocení životního prostředí, staveniště a sousedních pozemků, 

nedodržování podmínek stavebního povolení pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají 

v žádném případě vliv na Cenu díla a Časový harmonogram a Zhotovitel je vždy bez 

zbytečného odkladu povinen plně se řídit Pokynem pro Stavbu. V případě, že Pokyn pro 

Stavbu byl vydán nad rámec smluvních povinností, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti 

informovat Správce stavby do tří (3) dnů od vydání takového Pokynu pro Stavbu. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP) 

10.1 Koordinátor BOZP během realizace Stavby aktualizuje plán BOZP z přípravy Stavby. 

10.2 V případě změny Stavby koordinátor BOZP předloží Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP. 

Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede úpravu souvisejících technických 

řešení a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 

nebo technologických postupů. 

11. ŽÁDOSTI O PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU 

11.1 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci 

Investora svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních položek), 

která byla dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního 

měsíce.  

11.2 Během pěti (5) pracovních dní po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento odhad 

posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve 

stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Investora 

Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o veškeré 
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předchozí platby uhrazené Investorem Zhotoviteli za Cenu díla a o části vystavených faktur 

zadržené Investorem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu 

v jiné výši, než ve výši potvrzené Správcem stavby na formuláři Osvědčení pro Platbu (P13). 

Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že při rozporu v odhadu hodnoty Díla 

rozhoduje o odhadu hodnoty Díla Správce stavby. 

12. KONTROLNÍ DNY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemný pracovní styk budou až do Praktického dokončení 

Stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů.  

12.2 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává a vede Správce 

stavby.  

12.3 Kontrolní dny se budou konat pravidelně nejméně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou 

povinny účastnit se kontrolních dnů veškeré osoby vyzvané Správcem stavby. 

12.4 Správce stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným 

Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních 

dnech v zápisu z předchozího kontrolního dne. Správce stavby je oprávněn stejným 

způsobem takové skutečnosti minimálně tři (3) pracovní dny předem změnit, a to jak ve 

vztahu k jednotlivým kontrolním dnům, tak i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého 

druhu. 

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní den způsobem uvedeným 

výše. Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způsobem svolal 

mimořádný kontrolní den. 

12.6 Správce stavby pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis vč. prezenční listiny a 

pořízený zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne 

konání kontrolního dne. Případné připomínky k zápisu z kontrolního dne je možné projednat 

a odsouhlasit na dalším kontrolním dni. 

13. FORMULÁŘE 

P000 Protokol Akceptace dokumentace 

P001 Instrukce k Aktualizaci dokumentace 

P01 Protokol Kontroly Kvality 

P02 Seznam Protokolů Kontroly Kvality 

P03 Seznam inspekcí mimo stavbu 

P04 Seznam výrobních zkoušek 

P05 Seznam Zkoušek na Staveništi 

P06 Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií 

P07 Seznam komplexních zkoušek Technologických celků a Funkční zkoušky 

P08 Seznam Vzorků 

P09 Seznam Vad a Nedodělků 

P10 Oznámení změny 
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P10.01 Návrh ocenění změny 

P11  Příkaz ke změně 

P12 Pokyn pro Stavbu 

P13 Osvědčení pro Platbu 
 

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nicméně tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 6 
 

Oprávněné osoby 
 
 

Správce stavby 

Jméno a příjmení NEWTON Business Development, a.s.  IČO: 274 55 947 

Adresa Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000 

E-mail tomas.fetters@newton.cz 

Telefon 603 805 559 

 

Asistent Správce stavby 

Jméno a příjmení BUDE POSTUPOVÁNO DLE ČLÁNKU 2.8 SMLOUVY 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Investora:  

Funkce 1. zástupce starosty 

Jméno a příjmení Mgr. Jan Marhoul, B.A. 

Adresa Písková 830/25, 143 00  Praha 4 - Modřany 

E-mail marhoul.jan@praha12.cz 

Telefon 244 028 235  724 769 653 

Za Zhotovitele:  

Funkce Zástupce Zhotovitele 

Jméno a příjmení Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva a generální ředitel 

společnosti KLEMENT a.s., správce Společnosti radnice Praha 12 

Adresa Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

E-mail info@klementas.cz 

Telefon +420 475 351 311 
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Příloha č. 7 
 

Všeobecné podmínky provádění 

tvoří samostatný dokument 
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Příloha č. 8 
 

Seznam Subdodavatelů 
 
 

Obchodní firma PSG-International a.s. 

Sídlo Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

IČO 13694341 

E-mail psg@psg.cz 

Telefon +420 576 015 300 

Specifikace 

subdodávek 
stavební práce související s nezávislým systémem chlazení a nucené výměny 

vzduchu a sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních systémů 

 

Obchodní firma LOXIA a.s. 

Sídlo Praha – Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2274/26, PSČ 12000 

IČO 64949516 

E-mail firma@loxia.cz 

Telefon +420 221 511 711 

Specifikace 

subdodávek 

zpracování dokumentace územního a stavebního povolení, zpracování realizační 

projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení včetně zajištění 

odborného dozoru při realizaci projektu v rámci architektonických prací 

prostřednictvím kvalifikované osoby, osoby s autorizací v oboru architektura 

 

Obchodní firma Ing. Aleš Boleslavský 

Sídlo Na Čisté 246/1, 154 00 Praha 5 

IČO 15100197 

E-mail aboleslavsky@sekyragroup.cz 

Telefon +420 605 278 757 

Specifikace 

subdodávek osoba odpovědná za inženýring 

 

Obchodní firma AZ SANACE a.s. 

Sídlo Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
 

IČO 25033514 

E-mail azsanace@azsanace.cz 

Telefon +420 475 240 811 
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Specifikace 

subdodávek speciální zakládání 

 

Obchodní firma EUCON  spol. s r.o. 

Sídlo Praha 3, Štítného 202/35, PSČ 13000 

IČO 40764354 

E-mail fulin@eucon.cz 

Telefon +420 602 271 018 

Specifikace 

subdodávek monolitické konstrukce 

 

Obchodní firma EZH,a.s. 

Sídlo Vídeňská 157/120, Přízřenice, 619 00 Brno 

IČO 26901005 

E-mail surka@ezh-as.cz 

Telefon +420 511 187 700 

Specifikace 

subdodávek Elektroinstalace 

 

Obchodní firma KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. 

Sídlo Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko 

IČO 03235700 

E-mail komerc@komerc.cz 

Telefon +420 382 521 076 

Specifikace 

subdodávek VZT 

 
 
 
  



Přiloha č. 9

Průzkumy staveniště

Tvořlsamostatný dokument, kte'ý je zde vzhledem ke své velikosti přiložen na CD.

Městská část Praha 12
PÍsěová 830/25

NOVA RADNĎCE ,
PRUZKUM LOKALITA Č.3
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Příloha č. 10 
 

Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Zhotovitel souhlasil, že při realizaci Stavby bude plnit povinnosti stanovené zejména 

nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a nařízením vlády č. 

362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených 

právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob 

(OMO) a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývajících, včetně pokynů 

směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a 

majetku Investora. 

2. SANKCE 

2.1 Při porušení výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Investorovi 

smluvní pokutu ve výši níže stanovené za každé jednotlivé porušení, a to dle 

následujících pravidel: 

2.1.1 první provinění - ústní upozornění dotčenému pracovníku + informační 

e-mail stavbyvedoucímu; 

2.1.2 druhé provinění - udělení pokuty dle odst. 2.2 této přílohy + zápis do 

stavebního deníku. 

2.2 Tabulka nejčastěji se vyskytujících prohřešků proti BOZP  

Nedostatky a porušení Výše smluvní 
pokuty 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků 
(přilby, pracovní obuv, atd.). 

1 000 Kč 

Používání nevyhovujících žebříků. Provádění prací ve výškách 
bez používání prostředků kolektivní a osobní ochrany pro práci 
ve výškách. 

2 000 Kč 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, atd. Provádění prací bez příslušné 
odborné způsobilosti a pověření – svářeč, jeřábník, vazač, 
obsluha stavebního stroje, obsluha tlakové nádoby; montáž a 
demontáž dočasné stavební konstrukce - lešení apod. 

2 000 Kč 

Používání k výstupu a sestupu konstrukce, které nejsou k tomu 
určeny (bednění, pažení, atd.); pracovní lávky nebo jiné 
prostředky kolektivní ochrany pro práci ve výškách 
neodpovídající platným předpisům (bez zábradlí, zarážky u 
podlahy, nedostatečné široké, atd.). 

 
2 000 Kč 
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Špatné uvázání a doprava břemene. 4 000 Kč 

Nedostačující ohrazeni, zajištění, zabezpečení a označení 
výkopů, prostupů v podlahách, či míst, které svou povahou 
mohou ohrozit bezpečný pohyb strojů/osob po staveništi. 

 
3 000 Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. 

10 000 Kč 

Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které 
k tomu nejsou určeny. 

4 000 Kč 

Shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího 
zajištění místa dopadu. 

5 000 Kč 

Provádění svařovacích prací se zvýšeným rizikem požáru a úrazu 
bez příkazu ke svařování dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.; Nezajištění 
požárního dohledu po ukončení svářečských prací. 

4 000 Kč 

Práce ve výškách nebo nad hloubkou, bez zajištění proti pádu; 
používání dočasné stavební konstrukce - lešení v rozporu 
s návodem od výrobce, NV č. 362/2005 Sb. a příslušných 
technických norem. 

4000 Kč 

Používání vadného nářadí, strojů a strojních zařízení. 10 000 Kč 

Zanedbávání povinného a pravidelného úklidu staveniště – úklid 
komunikací, odstranění odpadu, obalů atd. 

3 000 Kč 

Další porušení, neuvedené v tomto výčtu. 1 000 Kč 
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Příloha č. 11 
 

Realizační tým 
 
 

Pozice Projektový manažer 

Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Jurásek 

Adresa Na chmelnici 2539, 688 01 Uherský Brod 

E-mail zdenek.jurasek@ggcz.eu 

Telefon +420 725 371 055 

 

Pozice Autorizovaný architekt 

Jméno a příjmení Ing. Arch. Milan Veselý 

Adresa Perucká 2274/26, 120 00 Praha 2 

E-mail firma@loxia.cz 

Telefon +420 221 511 711 

 

Pozice Autorizovaná osoba v oboru provádění pozemních staveb 

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Hank 

Adresa Sezemice, Kladina 68, PSČ 533 04 

E-mail stanislav.hank@ggcz.eu 

Telefon +420 727 811 170 

 

Pozice Osoba odpovědná za Inženýring 

Jméno a příjmení Ing. Aleš Boleslavský 

Adresa Na Čisté 246/12, 154 00 Praha 5 

E-mail aboleslavsky@sekyragroup.cz 

Telefon +420 605 278 757 
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Příloha č. 12 

 
Vzory kontrolních formulářů „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění 

požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“ 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 13 

 
Úvodní doplněné kontrolní formuláře „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola 

plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“ 

viz. Přílohy 
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Příloha č. 14 

 
Plné moci 
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83/83 
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P�íloha �. 1 Zadání Investora - Skladba

�íslo �ádku 
základní ho 
záznamu

Budova /�ást 
budovy

Sekce
Poznámka: viz 

Popis sekcí

Odbor Funkce Po�et trvalých 
pracovi��

Po�et do�asných 
pracovi��

Typ kancelá�e �i popis jiné funkce Plocha kancelá�e Plocha jiných 
funkcí

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

1 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 architekt m�sta 
2 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení tisku 
3 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 2 4 8 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 40 odd�lení tisku novin redakce
4 Radnice C 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 reprografické práce - pracovníci digitalizace
5 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv odd�lení tisku, v�etn� trezoru 20 archiv - kronika, fotky, noviny- po�adavek na vlhkost a trezor (kronika, pam�t.v�ci - pozor spec. po�adavky) (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)  
6 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad reklamních p�edm�t� 10 sklad reklamní p�edm�ty Popis Odbor�: Legenda:

7 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�ední deska, volby - p�epá�ka 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sekce A - vstupní, ve�ejná �ást
8 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd. rozvoje - nutnost rozlo�ení PD 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Sekce B - Ú�ední, ve�ejná �ást
9 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Sekce C - Ú�ední, neve�ejná �ást

10 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD 04_OVY_Odbor výstavby Sekce D - Reprezenta�ní �ást
11 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD 05_OEK_Odbor ekonomický Sekce F - Technická �ást
12 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv projekt� EU 20 archiv EU projekt� 06_OSV_Odbor sociálních v�cí
13 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí organiz. odd�lení a volební agendy 07_O�I_Odbor �ivnostenský
14 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 4 ind. 4 4 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 organiza�ní odd�lení a voleb. agendy, pult , neho�lavé sk�ín� se zámkem 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend
15 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv volební agendy 15 archiv volby a org. odd�lení, neho�lavé sk�ín� - spec. po�adavek na bezpe�nost (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�) 09_OIT_Odbor informa�ních technologií
16 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru (OKM) 10_OIM_Odbor investic a správy majetku
17 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Starosta / Starostka 1 12 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 55 starostka, trezorek 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí

12_ODO_Odbor dopravy
18 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici) 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání
19 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici) 14_OPR_Odbor provozní
20 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici) 15_SDP_Sdílené_prostory
21 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
22 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici) Plocha kancleá�e na jednoho pracovníka podle funkce

23 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)  funkce Druh kancelá�e dle �SN 735305 plocha [m2 na kancelá�] plocha [m2 na pracovníka]
24 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici) Starosta / Starostka Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 55

25 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Zástupci starosty, p�edsedové výbor� Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40

26 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Asistentky Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25

27 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Tajemník Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40

28 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Vedoucí odd�lení 1+4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22

29 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Vedoucí odd�lení 1+6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25

30 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Vedoucí 1+3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20

31 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních Vedoucí referátu Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22

32 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát  starostky, trezor Standardní referent eko 1+4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18

33 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát  starostky, trezor Standardní referent eko 1+3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16

34 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát ved. OKM Standardní referent eko 1+2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14

35 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�) Standardní referent eko 1+1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12

36 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
37 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 sklad materiálu - ho�lavý -skartace Standardní referent eko Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18

38 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 sklad materiálu - ho�lavý -skartace Standardní referent �. 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22

39 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Jednací místnost 0 45 Jednací místnost rady m�sta 80 zasedací místnost rada, samostatné sezení pro pracovníky org.odd�lení, katering. st�l, promítací plátno, napojení na zásuvky el., PC  Standardní referent �. 2 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 10

40 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Kuchyn� �ajové 0 0 �ajová kuchyn� pro jednací místnost rady m�sta 10 kuchy�ka pro zasedací místnost rady Standardní referent �. 3 j. Bu�ková spole�ná kancelá� 6-10 osob s prostorem pro jednání 9

41 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí komise pro kulturu, neuvoln�ní radní
42 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 0 2 Do�asné prac.m pro zastupitele, v�etn� místa pro 35xPOBox 22 místnost pro zastupitele - nárazové práce/info, 2x PC nutný, 35xPOBox Standardní referent �. 4 j. Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 8

Standardní referent �. 3 ind. Bu�ková spole�ná kancelá� 6-10 osob bez prostoru pro jednání 7

Standardní referent �. 4 ind. Velkoplo�ná kancelá� bez prostoru pro jednání 6

43 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Tajemník 1 8 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 tajemník Trvalé pracovi�t�:

44 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 asistentka tajemníka
45 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odboru (OKÚ)
46 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení právního
47 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 kancelá� právního odd�lení 
48 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení kontroly
49 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá�e odd�lení kontroly
50 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá�e odd�lení kontroly
51 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� krizového �ízení Do�asné pracovi�t�: 

52 Radnice F 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna s po�adavky na zabezpe�ení 10 místnost pro zvlá�tní ú�ely, po�adavky na spec. zabezpe�ení
53 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení p�estupk�
54 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 kancelá� odd�lení p�estupk�
55 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 zapisovatelka odd. p�estupk�
56 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna odd�lení p�estupk� 10 spisovna odd�lení p�estupk�
57 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 interní auditor
58 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Archiv 0 0 Archiv centrálního ulo�i�t� smluv 20 centrální ulo�ist� smluv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
59 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 Slu�ebna m�stské policie
60 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Sklad 0 0 Sklad slu�ebny m�stské policie 10 Sklad slu�ebny m�stské policie

61 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru  (a m��e u n�ho jednat 8 náv�t�vník�)
62 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 asistentka vedoucího odboru (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
63 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
64 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 referentky odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
65 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Atyp 2 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 32 vedoucí odd�lení plat� + referentka odd.plat� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
66 Radnice F 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Spisovna 0 0 Spisovna OLZ 15 Spisovna OLZ - nutné pro archivaci mzdových a presonálních dokument� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)

67 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 Vedoucí odboru
68 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
69 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
70 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
71 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 technici
72 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 technici
73 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
74 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
75 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
76 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
77 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
78 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
79 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 2 3 2 Spisovna OVY 30 Spisovna - styk s klienty, p�ebírání a odesílání po�ty
80 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Sklad 0 0 Sklad Odbory výstavby 15 Sklad spot�ebního materiálu
81 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 Kancelá� archivu - styk s klienty, nahlí�ení do spis� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
82 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Archiv 0 0 Archiv Odboru výstavby 450 Archiv dokumentace a spis� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
83 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 12 Jednací místnost S� + Ú� 30 Jednací  místnost - S� + Ú�
84 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 8 Jednací místnost odd�lení 20 Jednací místnost

85 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
86 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 sekretariát + p�ísedek
87 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení poplatk�
88 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
89 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
90 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
91 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení ú�tárny
92 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
93 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
94 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
95 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení rozpo�tu
96 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 rozpo�et
97 Radnice F 05_OEK_Odbor ekonomický Archiv 0 0 Archiv odboru ekonomického 30 archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
98 Radnice D 05_OEK_Odbor ekonomický Jednací místnost 0 12 Jednací místnost odd�lení 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

99 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
100 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
101 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
102 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
103 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
104 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
105 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
106 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
107 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
108 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
109 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
110 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
111 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
112 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
113 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
114 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�, intimita atd.
115 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
116 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.

jedná se o kancelá�ské pracovní místo ve smyslu �SN 735305 jeho� parametry vyhovují v�em ú�inným legislativním po�adavk�m kladeným na trvalé 
administrativní pracovi�t� s po�adavky na páci se zobracovacími prost�edky s pracovní dobou 8 hodin denn� plnícími ve�keré nároky zejména z pohledu v�trání, 
klimatického prost�edí (vlkost a úrove� zne�istujícíh látek), p�irozeného osv�tlení (výjimka na sdru�ené osv�lení není p�ípustná), prametr� um�leného osv�ltení 
(intenzita a rovnom�rnost), p�ímého optického kontaktu s venkovním prost�edím a ostatních legilsativních po�adavk�.  Pro vylou�ení pochybností v p�ípadech kdy 
aplkovaná norma definuje limitní okrajové podmínky a podmínky doporu�ené buodu v�dy plané podmínky doporu�ené.  

jedná se o kancelá�ské pracovní místo ur�ené pro do�asné pracovi�t� tj. pracovi�t� se zkrácenou pracovní dobou plnící ve�ekeré legislativní po�adavky na do�asné 
pracovi�t�.  Jedná se zejména jednací místa a ostatní do�asná pracovi�t�
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poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

117 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
118 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
119 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
120 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
121 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 ekonomka odboru, asistentka vedoucího, p�edvstupní místnost k vedoucímu odboru
122 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv SPOD 15 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
123 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv NRP 15 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
124 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv Sociální práce, ve�ejný opatrovník 15 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
125 Radnice A 06_OSV_Odbor sociálních v�cí �ekárna 0 15 �ekárna - od�lena od vstupní haly (+ d�tský koutek) 30 odd�lená (od vstupní haly) d�stojná �ekárna pro klienty s herním koutkem a mo�ností p�ebalení kojenc�
126 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odd�lení 40 jednací místnost pro konání p�ípadových a rodinných konferencí, setkání odborník� atd.

127 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru (O�I) + jednací prostor pro porady odboru
128 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 sekretariát VO
129 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd. kontrolního
130 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd. registrací
131 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
132 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
133 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 referenti
134 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 referenti
135 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
136 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
137 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv FO 10 spisovna (archiv) FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
138 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv PO 10 spisovna (archiv) PO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
139 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv VNM 10 spisovna (archiv) VNM (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
140 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv vy�azených FO 10 archiv vy�azených FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
141 Radnice A 07_O�I_Odbor �ivnostenský �ekárna 0 8 Hala - �ekárna - Lze definovat jako �ást vstupní haly 20 �ekárna, v p�ípad� umíst�ní mimo 1.NP (jinak lze vyu�ít vstupní halu)
142 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Jednací místnost 0 16 jednací místnost odboru 40 Jednací místnost odboru

143 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
144 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
145 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
146 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
147 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
148 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
149 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 3 ind. 6 0 Bu�ková spole�ná kancelá� 6-10 osob bez prostoru pro jednání 42 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností aj. (návaznost na fotokabiny)
150 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 pokladna (správní poplatky pro EO, OP, CP, výpisy z IS) - p�ed�lený prostor
151 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
152 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
153 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
154 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
155 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 4 j. 4 0 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností 
156 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� k projednávání správního �ízení
157 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� k projednávání státního ob�anství
158 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 kancelá� k projednávání s�atk�, vítání ob�ánk�
159 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Atyp - kan Ved.matriky 1 10 Kancelá� vedoucí matriky s jednacím prostorem 35 kancelá� vedoucí matrik - více stran k jednání
160 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Ob�adní sí� 0 50 formální ob�adní sí� radnice(zvlá�tní východ) 180 ob�adní sí� - sousedící s kancelá�í vedoucí odd. matrik, propojení pro ob�adní ú�edníky
161 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend P�edsálí ob�adní sín� 0 30 P�edsálí ob�adní sín� 50 p�edsálí p�ed ob�adní síní, pokud mo�no odd�len� od p�epá�ek  
162 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 kancelá� vedoucí odd. EO a CD
163 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 kancelá� vedoucího odboru (OSA)
164 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv (spisovna) 50 díl�í spisovna
165 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 otev�ené pracovi�t� informací pro blok odboru OSA, p�istoupí v�dy jenom 1 osoba
166 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odboru osa 40 zasedací místnost odboru OSA
167 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad s matri�ními knihami a jiným materiálem 10 místnost s ulo�enými matri�ními knihami (plechová sk�í�) a sklad  propag mat. 
168 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv agendy OP, CP, EO 40 místnost s ulo�enými spisy agend OP, CP, EO - rotomat pro ulo�ené písemnosti 
169 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad materiálu odboru 10 sklad spot�ebního materiálu odboru OSA 

170 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
171 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
172 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
173 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
174 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 místnost správce sít� + 2x p�ísed u testovacích po�íta��
175 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Atyp - kan Ved.OIT 1 10 Kancelá� vedoucího OIT s jednacím prostorem 35 místnost vedoucího odboru + p�ísed pro 10 lidí (po�et vychází ze sou�asné praxe)
176 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií U�ebna 0 15 U�ebna práce s PC 30 u�ebna - 12 poslucha��, lektor + prostor pro zázemí
177 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.I 0 1 Severovna �.I 6 serverovna �.I - vel. min. taková, jako je v sou�asnosti, ideální místnost bez oken, bez topení�
178 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.II 0 1 Severovna �.II 6 serverovna �.II - po�. dtto jako u �. I, m�la by být strateg. umíst�na v jiné �ásti budovy (jiné patro, jiná sv�tová strana�)
179 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Sklad 0 0 Sklad IT 40 sklad IT - prostor vychází ze sou�asného stavu (sest�hování 4 lokálních sklad�)
180 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Archiv 0 0 Archiv IT 10 archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)

181 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
182 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OM)
183 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 rozpo�tá�ka, archiv, spisovna
184 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 bytové zále�itosti
185 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 právníci odd�lení
186 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
187 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
188 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 0 Archiv odd�l�ní OM 10 p�íru�ní archiv dokumentace (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
189 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OI)
190 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 právník odd�lení
191 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
192 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
193 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
194 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ekonomové odd�lení
195 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 2 Archiv odd�lení OI 10 p�íru�ní archiv dokumentace výb�rových �ízení a stavebních dokumentací (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
196 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 8 jednací místnost odd�lení 20 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor
197 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 12 jednací místnost odd�lení 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna v�t�í pro patro. / p�íp. dokumentací
198 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�l�ní OM 7,5 p�íru�ní skládek materiálu odd�lení
199 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�lení OI 7,5 p�íru�ní skládek materiálu odd�lení

200 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
201 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OVZ)
202 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
203 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
204 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OVOH)
205 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
206 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
207 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (O�P)
208 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
209 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
210 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Archiv 0 0 Archiv odboru O�P 9 p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
211 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Sklad 0 0 Sklad odboru O�P 7,5 p�íru�ní skládek materiálu
212 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 12 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra i jedna v�t�í pro celé patro
213 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 8 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 20 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

214 Radnice C 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
215 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení (OD)
216 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 referenti odd�lení
217 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OTECH)
218 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
219 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Archiv 0 0 Archiv odboru ODO 9 p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
220 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Sklad 0 0 Sklad odboru ODO 7,5 p�íru�ní skládek materiálu

221 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 referenti sport a kultura poskytující granty - �etná náv�t�vnost �adatel�, ob�an� a partner�
222 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 rozpo�tá�ky, ekonomky, jídelny,  s �etnou náv�t�vností �editel� �kol
223 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 investi�ní technici s náv�t�vností zhotovitel� díla, �editel� �kol
224 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti metodici �kol s �etnou náv�t�vností �editel� �kol a rodi�� d�tí a �ák�
225 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení 
226 Radnice A 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 informa�ní kancelá�  s náv�t�vností a odborné ve�ejnosti - pultík a dv� náv�t�vy
227 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru a mohou u n�j jednat 6 náv�t�vník�
228 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Jednací místnost 0 20 jednací místnost odd�lení 40 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra
229 Radnice F 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Archiv 0 0 P�íru�ní archiv 5 p�íru�ní archiv, sklad dokumentace, nutno v uzam�ených prostorách (dota�ní smlouvy) (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)  

230 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+6 1 7 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
231 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
232 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
233 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení ekonomiky a rozpo�tu
234 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
235 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
236 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 hl. hotovostní pokladna - POZOR spec.zabezpe�ení EZS, p�ed�lený prostor
237 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení organizace a provozu



�íslo �ádku 
základní ho 
záznamu

Budova /�ást 
budovy

Sekce
Poznámka: viz 

Popis sekcí

Odbor Funkce Po�et trvalých 
pracovi��

Po�et do�asných 
pracovi��

Typ kancelá�e �i popis jiné funkce Plocha kancelá�e Plocha jiných 
funkcí

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

238 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 ref. skladového hospodá�ství, p�iru�ní (výdej) sklad MTZ, policové regály, podací pult (�.dtto)
239 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad MTZ 30 centrální sklad MTZ ú�adu, regálový policový systém
240 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení podatelny
241 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 2 3 2 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 centrální podatelna ú�adu, po�tovní p�ihrádky pro odbory ú�adu, podací pult
242 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
243 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
244 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení správy movitého majetku
245 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - majetká�i
246 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad drovného movitého majetku 10 p�íru�ní sklad drobného mov. majetku 
247 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Dílna 0 0 Dílna ú�adu 20 centrální dílna ú�adu, ponky, police na materiál, sk�ín� na ná�adí
248 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 ref.- �idi�, autoprovoz
249 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad výdeje vody 15 p�íru�ní sklad pro výdejníky pramenité vody (stojany na barely)

250 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Vstupní hala 2 25 Vstupní hala (Hlavní recepce, informa�ní slu�ba a místnost ostrahy) 175
251 Radnice D 15_SDP_Sdílené_prostory Jednací místnost 0 120 Jednání místnost zastupitelstva M� (protor bude plnit i dal�í f-ce) 230
252 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Zázemí pro zam�stnace 0 0 �ajové kuchy�ky, hygienické za�ízení, copy corners 760
253 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Objektová hromadná reprografie 2 1 centrální kopírka - 2x - nutný odkládací prostor/st�l + prostrot na materiál 20
254 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Technické zázemí v�etn� dispe�inku 0 0 Technické zázemí budovy v�etn� dispe�inku 120
255 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Jídelna pro zam�stnace 2 80 Jídelna pro zam�stnance(odbytová plocha + gastro, p�íprava jídla v budov�) 350
256 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Bufet 0 30 Bufet 100
257 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Kolárna 0 0 Kolárna se �atnou a sprchou 20
258 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Ku�árna 0 0 Ku�árna 2x 24

259 Radnice C K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva 80 Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� 800
260 Radnice A K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 150

Sumá� �istých ploch m2 348 1141 4078 4609 8687



P�íloha �. 1 Zadání Investora - Skladba

NOVÁ RADNICE

Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch Sekce [ m2 ]
Zkratka název odboru Po�et osob /

po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

Plochy celkem

A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 40 179 913 215 1128 0 306 22 665 135

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 21 42 325 50 375 62 97 206 0 10

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 7 22 119 15 134 0 119 0 0 15

04_OVY_Odbor výstavby 23 53 299 515 814 0 258 91 0 465

05_OEK_Odbor ekonomický 16 35 229 60 289 0 58 171 30 30

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 23 114 413 115 528 30 331 122 0 45

07_O�I_Odbor �ivnostenský 14 60 195 100 295 20 195 80 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 30 146 369 380 749 128 167 164 230 60

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 10 33 167 62 229 0 0 167 0 62

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 21 56 269 85 354 0 0 319 0 35

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 16 47 217 66,5 283,5 0 192 75 0 16,5

12_ODO_Odbor dopravy 8 18 119 16,5 135,5 0 94 25 0 16,5

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 12 43 157 45 202 14 52 131 0 5

14_OPR_Odbor provozní 21 37 287 135 422 0 64 233 0 125

15_SDP_Sdílené_prostory 6 256 0 1799 1799 645 0 784 230 140

Celkem nároky specifikované odbory 268 1141 4078 3659 7737 899 1933 2590 1155 1160

11,62% 24,98% 33,48% 14,93% 14,99%

Rezerva:

800
m2

150 m2 A vstupní, ve�ejná �ást

8 687           m2 B ú�ední, ve�ejná �ást

9 990           m2
C ú�ední, neve�ej. �ást

11 988         m2 D reprezenta�ní �ást

120              stání
F technická �ást

����������	


�isté podlahové plochy celkem 

Odhad - podlahové plochy celkem - p.p. �isté + Komunikace, Schodi�t� (není t�eba dodr�et)

Odhad - hrubé nadzemní podlahové plochy celkem (není t�eba dodr�et)

Minimální po�et parkovacích stání

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad�, �ajové 
kuchy�ky

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 



P�íloha �. 5 � samostatná �ást �FORMULÁ�E�

P 000

AKCEPTACE DOKUMENTACE AKCEPTACE �. :

�ádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):

�ádost obdr�el (Správce stavby):

Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):

Výsledek p�ijatý (Zhotovitel):

Stupe� Dokumemntace p�edaný ke kontrolu:

Vyjád�ení (Výhrady) Správce stavby:

Po�et a ozna�ení p�íloh:

Souhlas s p�edlou�enou dokumentací ANO

 (pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami) NE

NOVÁ RADNICE M�P12

Jméno Podpis Datum

Nehled� na kladnou akceptaci za strany Správce stavby,  Zhotovitel z�stává zodpov�dný za jakékoliv vady Dokumentace a Stavby, které se projeví následn�.



P 001

INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE INSTRUKCE �. :

Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby):

Instrukci pro aktualizaci obdr�en (Zhotovitel):

P�edm�t instrukce aktualizace:

Popis a lokalizace instrukce:

Po�et a ozna�ení p�íloh:

NOVÁ RADNICE M�P12

Jméno Podpis Datum 

Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v �ádném p�ípad� vliv na Rozpo�et a Milníky Díla.



P 01

PROTOKOL KONTROLY KVALITY PROTOKOL �. :

�ádost o kontrolu vydána (Zhotovitel):

�ádost obdr�ena (TDI):

Kontrola provedena (TDI):

Výsledek p�ijatý (Zhotovitel):

Popis a lokalizace smluvních prací ke kontrolu:

 Vyjád�ení Technického dozoru investora (TDI):

Po�et a ozna�ení p�íloh:

Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?: ANO

NE

Nehled� na kladn� potvrzený Protokol Kontroly Kvality,  Dodavatel z�stává zodpov�dný za jakékoliv vady, které se projeví následn�. Protokol Kontroly Kvality neznamená, �e 
provedená práce je p�edaná Investorovi.  

NOVÁ RADNICE M�P12

Jméno Podpis Datum



P 02

SEZNAM PROTOKOL� KONTROLY KVALITY SEZNAM �. :

Protokol Kontroly Kvality 
�íslo

P�edm�t kontroly Datum kontroly Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 03

SEZNAM INSPEKCÍ MIMO STAVBU SEZNAM �. :

Inspekce mimo Stavbu 
�íslo

P�edm�t Inspekce Dot�ené místo Inspekce
Plánované datum 

Inspekce
Skute�né datum Inspekce Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 04

SEZNAM VÝROBNÍCH ZKOU�EK SEZNAM �. :

Výrobní zkou�ka �íslo P�edm�t Výrobní zkou�ky
Dot�ené místo Výrobní 

zkou�ky
Plánované datum Výrobní 

zkou�ky
Skute�né datum Výrobní 

zkou�ky
Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 05

SEZNAM ZKOU�EK NA STAVENI�TI SEZNAM �. :

Zkou�ka na 
Staveni�ti �íslo

P�edm�t Zkou�ky ma Staveni�ti
Dot�ené místo Zkou�ky na 

Staveni�ti
Plánované datum Zkou�ky 

na Staveni�ti
Skute�né datum Zkou�ky 

na Staveni�ti
Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 06

SEZNAM ZKOU�EK JEDNOTLIVÝCH �ÁSTÍ DÍLA, INSTALACÍ A TECHNOLOGIÍ SEZNAM �. :

�íslo Zkou�ky �ásti 
díla

P�edm�t Zkou�ky �ásti díla
Dot�ené místo Zkou�ky �ásti 

díla
Plánované datum Zkou�ky 

�ásti díla
Skute�né datum Zkou�ky 

�ásti díla
Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 07

SEZNAM ZKOU�EK TECHNOLOGICKÝCH CELK� A FUNK�NÍCH ZKOU�EK SEZNAM �. :

�íslo Zkou�ky �ásti 
díla

P�edm�t Zkou�ky �ásti díla
Dot�ené místo Zkou�ky �ásti 

díla
Plánované datum Zkou�ky 

�ásti díla
Skute�né datum Zkou�ky 

�ásti díla
Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 08

SEZNAM VZORK� SEZNAM �. :

Vzorek �íslo P�edm�t Vzorku Dot�ené místo Vzorku
Plánované datum p�edlo�ení 

Vzorku
Skute�né datum p�edlo�ení 

Vzorku
Spln�no (ANO / NE)

NOVÁ RADNICE M�P12



P 09

SEZNAM VAD A NEDOD�LK� SEZNAM �. :

P� Podla�í Místnost Popis závady Datum zji�t�ní

NOVÁ RADNICE M�P12



P 10

OZNÁMENÍ ZM�NY OZNÁMENÍ �. :

Oznámení zm�ny vydáno (Správce stavby):

Oznámení zm�ny obdr�eno (Zhotovitel):

P�edm�t Zm�ny:

Popis a lokalizace Zm�ny:

NOVÁ RADNICE M�P12

Toto Oznámení nesmí být pova�ováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provád�t práce, dokud neobdr�í P�íkaz ke zm�n� (P11) pokrývající tyto polo�ky.

Jméno Podpis Datum



P 10.01

NÁVRH OCEN�NÍ ZM�NY NÁVRH �. :

Návrh ocen�ní zm�ny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocen�ní zm�ny obdr�eno (Správce stavby):

P�edm�t Zm�ny:

Popis a lokalizace Zm�ny:

Vliv na cenu díla bez DPH: -K�            Vliv na dobu trvání díla: -

NOVÁ RADNICE M�P12

Jméno Podpis Datum

Tento Návrh ocen�ní zm�ny nesmí být pova�ováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provád�t práce, dokud neobdr�í P�íkaz ke zm�n� (P11) pokrývající tyto polo�ky.



P 11

P�ÍKAZ KE ZM�N� P�ÍKAZ �. :

P�íkaz ke zm�n� vydán (Správce stavby):

P�íkaz ke zm�n� odsouhlasil (Investor):

P�íkaz ke zm�n� odsouhlasil (Zhotovitel):

P�edm�t Zm�ny:

Popis a lokalizace Zm�ny:

Vliv na specifikaci ceny: -K�             Vliv na harmonogram:

Tento P�íkaz ke zm�n� je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

NOVÁ RADNICE M�P12

Jméno Podpis Datum



P 12

POKYN PRO STAVBU POKYN �. :

Pokyn pro Stavbu vydán (Správce stavby):

Pokyn pro Stavbu obdr�en (Zhotovitel):

P�edm�t Pokynu:

Popis a lokalizace Pokynu:

NOVÁ RADNICE M�P12

Tento Pokyn pro Stavbu nemá v �ádném p�ípad� vliv na smluvní cenu a lh�tu výstavby.

Jméno (Name) Podpis (Signature) Datum (Date)



P 13

OSV�D�ENÍ PRO PLATBU OSV�D�ENÍ �.:

P�ijal: Vydal: Datum:

Správce stavby: Zhotovitel:

Cena díla p�vodní

Sou�et P�íkaz� ke zm�nám - �. 

Cena díla upravená

Základní cena provedených prací celkem

Odpo�et pozastavek -

Základní cena provedených prací celkem

Odpo�et p�edchozích plateb -

DÍL�Í PLATBA (bez DPH)

ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH)

Tímto stvrzujeme, �e dodavatel splnil podmínky pro proplacení vý�e uvedené �ástky

DATUM OSV�D�ENÍ: DATUM SPLATNOSTI:

Podpis Správce stavby:

0

-K�                             

-K�                             

NOVÁ RADNICE M�P12

-K�                            

-K�                             

-K�                            

-K�                             

-K�                             

-K�                             
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P�íloha �. 12 - Rozpo�et

Rozpo�et stavebních náklad� - REKAPITULACE

�.�. polo�ka jednotka mno�ství jednotková cena

Stavební náklady (jednotek) (K�)

�ÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ PO�ADAVEK

1
Rozpo�tová rezerva na plo�né zalo�ení objektu monolitickou deskou / 
pilotové zalo�ení m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

2 Rozpo�tová rezerva na nadzákladové svislé monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
3 Rozpo�tová rezerva na svislé monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
4 Rozpo�tová rezerva na monolitické sloupy m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
5 Rozpo�tová rezerva na nadzákladové vodorvné monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
6
7 Rozpo�otvá rezerva na hydroizolaci základové desky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
8 Rozpo�tová rezerva na hydroizolaci svislých konstrukcí m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
9

10 Rozpo�tová rezerva na prov�trávanou fasádu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
11
12 Rozpo�tová rezerva na výpn� otvor� m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
13
14 Rozpo�tová rezerva na vn�j�í �aluzie m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
15
16 Rozpo�tová rezerva na ste�ní plá�� m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
17
18 Rozpo�otvá rezerva na omítky vni�ní m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
19 Rozpo�tová rezerva na zateplení stropu 1.PP m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
20 Rozpo�otová rezerva na skladbu podlah PP m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
21 Rozpo�otová rezerva na zdvojenou podlahu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
22 Rozpo�tová rezerva na systémové prosklené p�í�ky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
23 Rozpo�tová rezerva na SDK p�í�ky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
24 Rozpo�otvá rezreva na SDK podhled m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
25 Rozpo�otvá rezerva na malby m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
26
27 Rozpo�otvá rezerva na kamennou dla�ba m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
28 Rozpo�tová rezerva na d�ev�né vlysové podlahy m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
29 Rozpo�tová rezerva na keramickou dla�bu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
30 Rozpo�tová rezerva na koberec m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
31 Rozpo�tová rezerva na pvc povlakovou krytinu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
32 Rozpo�tová rezerva na epoxidovou st�rku m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
33
34 Rozpo�tová rezerva na keramický obklad m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
35
36 Rozpo�tová rezerva na záme�nické prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
37 Rozpo�tová rezerva na klempí�ské prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
38 Rozpo�tová rezerva na truhlá�ské prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
39
40 Rozpo�tová rezerva na výtah osobní kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
41 Rozpo�tová rezerva na výtah nákladní kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
42
43 Rozpo�tová rezerva na SIL m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
44 Rozpo�tová rezerva na UT m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
45 Rozpo�tová rezerva na ZTI m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
46 Rozpo�tová rezerva na VZT m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
47 Rozpo�tová rezerva na CHL m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
48 Rozpo�tová rezerva na EPS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
49 Rozpo�tová rezerva na EZS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
50 Rozpo�tová rezerva na SKK port [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
51 Rozpo�tová rezerva na CCTV m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
52 Rozpo�tová rezerva na ACS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
53 Rozpo�tová rezerva na MAR m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
54 Rozpo�tová rezerva na Gastrotechnologii kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
55 Rozpo�tová rezerva na GHZ kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
56
57 Rozpo�tová rezerva na vestav�ný nábytek pracovi�t� [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
58 Rozpo�tová rezerva na P�ípravu území - demolice, p�elo�ky kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
59 Rozpo�tová rezerva na infrastuktura, zpevn�né povrchy, zelené plochy kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
60

61 Polo�ky neza�azené 1 - popis [DOPLNÍ UCHAZE�]
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

62 Polo�ky neza�azené 2
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

63 Polo�ky neza�azené 3
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

64 Polo�ky neza�azené 4
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

65 Polo�ky neza�azené 5
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!



66 Polo�ky neza�azené 6
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

67 Polo�ky neza�azené 7
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

68 Polo�ky neza�azené 8
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

69 Polo�ky neza�azené 9
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
70
71 Rozpo�tová rezerva % [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
72
73 CELKEM bez DPH #HODNOTA! K�
74 Celkem DPH % 21 #HODNOTA! K�
75 Celkem s DPH #HODNOTA! K�
76



77 �ÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVE� MINIMÁLNÍHO PO�ADAVKU78

79
Rozpo�tová rezerva na plo�né zalo�ení objektu monolitickou deskou / 
pilotové zalo�ení m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

80 Rozpo�tová rezerva na nadzákladové svislé monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
81 Rozpo�tová rezerva na svislé monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
82 Rozpo�tová rezerva na monolitické sloupy m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
83 Rozpo�tová rezerva na nadzákladové vodorvné monolitické konstrukce m3 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
84
85 Rozpo�otvá rezerva na hydroizolaci základové desky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
86 Rozpo�tová rezerva na hydroizolaci svislých konstrukcí m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
87
88 Rozpo�tová rezerva na prov�trávanou fasádu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
89
90 Rozpo�tová rezerva na výpn� otvor� m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
91
92 Rozpo�tová rezerva na vn�j�í �aluzie m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
93
94 Rozpo�tová rezerva na ste�ní plá�� m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
95
96 Rozpo�otvá rezerba na omítky vni�ní m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
97 Rozpo�tová rezerva na zateplení stropu 1.PP m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
98 Rozpo�otová rezerva na skladbu podlah PP m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
99 Rozpo�otová rezerva na zdvojenou podlahu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

100 Rozpo�tová rezerva na systémové prosklené p�í�ky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
101 Rozpo�tová rezerva na SDK p�í�ky m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
102 Rozpo�otvá rezreva na SDK podhled m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
103 Rozpo�otvá rezerva na malby m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
104
105 Rozpo�otvá rezerva na kamennou dla�ba m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
106 Rozpo�tová rezerva na d�ev�né vlysové podlahy m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
107 Rozpo�tová rezerva na keramickou dla�bu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
108 Rozpo�tová rezerva na koberec m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
109 Rozpo�tová rezerva na pvc povlakovou krytinu m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
110 Rozpo�tová rezerva na epoxidovou st�rku m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
111
112 Rozpo�tová rezerva na keramický obklad m2 [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
113
114 Rozpo�tová rezerva na záme�nické prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
115 Rozpo�tová rezerva na klempí�ské prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
116 Rozpo�tová rezerva na truhlá�ské prvky m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
117
118 Rozpo�tová rezerva na výtah osobní kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
119 Rozpo�tová rezerva na výtah nákladní kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
120
121 Rozpo�tová rezerva na SIL m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
122 Rozpo�tová rezerva na UT m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
123 Rozpo�tová rezerva na ZTI m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
124 Rozpo�tová rezerva na VZT m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
125 Rozpo�tová rezerva na CHL m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
126 Rozpo�tová rezerva na EPS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
127 Rozpo�tová rezerva na EZS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
128 Rozpo�tová rezerva na SKK port [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
129 Rozpo�tová rezerva na CCTV m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
130 Rozpo�tová rezerva na ACS m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
131 Rozpo�tová rezerva na MAR m2PP [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
132 Rozpo�tová rezerva na Gastrotechnologii kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
133 Rozpo�tová rezerva na GHZ kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
134
135 Rozpo�tová rezerva na vestav�ný nábytek pracovi�t� [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
136 Rozpo�tová rezerva na P�ípravu území - demolice, p�elo�ky kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
137 Rozpo�tová rezerva na infrastuktura, zpevn�né povrchy, zelené plochy kpl [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
138

139 Polo�ky neza�azené 1 - popis [DOPLNÍ UCHAZE�]
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

140 Polo�ky neza�azené 2
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

141 Polo�ky neza�azené 3
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

142 Polo�ky neza�azené 4
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

143 Polo�ky neza�azené 5
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

144 Polo�ky neza�azené 6
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

145 Polo�ky neza�azené 7
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

146 Polo�ky neza�azené 8
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!

147 Polo�ky neza�azené 9
[DOPLNÍ 

UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
148
149 Rozpo�tová rezerva % [DOPLNÍ UCHAZE�] [DOPLNÍ UCHAZE�] #HODNOTA!
150
151 CELKEM bez DPH #HODNOTA! K�
152 Celkem DPH % 21 #HODNOTA! K�
153 Celkem s DPH #HODNOTA! K�
154



155 �ÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IN�ENÝRING A �ÍZENÍ
156

157 ���������	
���
��
���
������
�
Cena 

158 polo�ka / milník
pln�ní dle 
harmonogramu

projektová 
dokumentace a 
in�enýring �ízení projektu

projektová 
dokumentace a 
in�enýring

�ízení 
projektu

159

STUDIE STAVBY (STS)
 / 
Získání souhlasu Investora k návrhu Studie A

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

1,50% 1,50%

160

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR)
 / 
Podání úplné �ádosti o územní rozhodnutí, její� sou�ástí je kompletní DÚR 
odsouhlasený Investorem B

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

1,75% 1,00%

161

ÚZEMNÍ �ÍZENÍ
/
Právní moc územního rozhodnutí C

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

0,25% 0,25%

162

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
/
Podání úpln� �ádosti o stavební povolení, její� sou�ástí je kompletní DSP 
odsouhlasený Investorem D

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

1,75% 0,75%

163

STAVEBNÍ �ÍZENÍ
/
Právní moc stavebního povolení E

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

0,25% 0,25%

164

DOKUMENTACE PRO PROVÁD�NÍ STAVBY (DPS)
/
Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

[DOPLNÍ UCHAZE�
 v K�, ne v %]

[DOPLNÍ UCHAZE�
v K�, ne v %]

2,00% 0,75%

165 ���� 0 0 ������

166
167 Cena za Projektové práce, in�enýring a �ízení
168
169 Celkem bez DPH 0 K�
170 Celkem DPH % 21 0 K�
171 Celkem s DPH 0 K�
172

173 CENA CELKEM za �ÁST 1, 2, 3

174
175 REKAPITULACE (BEZ DPH)

176 �ÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ PO�ADAVEK #HODNOTA! K�

177 �ÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVE	 MINIMÁLNÍHO PO�ADAVKU #HODNOTA! K�

178 �ÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IN�ENÝRING A �ÍZENÍ 0 K�
179 Celkem bez DPH #HODNOTA! K�
180 Celkem DPH % 21 #HODNOTA! K�
181 Celkem s DPH #HODNOTA! K�
182

Nejvý�e v�ak % ze 
stavebních náklad�



�íslo �ádku 
základní ho 
záznamu

Budova /�ást 
budovy

Sekce
Poznámka: viz 

Popis sekcí

Odbor Funkce Po�et trvalých 
pracovi��

Po�et do�asných 
pracovi��

Typ kancelá�e �i popis jiné funkce Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

 " * "
Ozna�eny 
plochy u kterých 
není 
vy�adováno 
dodr�ení 
hornímu limitu 
20% skute�ných 
vým�r 

Po�et trvalých pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora.

Po�et do�asných pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora

Plocha kancelá�e

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��

Plocha jiných funkcí

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��, 

s vyjímkou ploch 
vyzna�ených ve sloupci L

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

1 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 architekt m�sta 
2 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení tisku 
3 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 2 4 8 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 40 odd�lení tisku novin redakce
4 Radnice C 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 reprografické práce - pracovníci digitalizace
5 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv odd�lení tisku, v�etn� trezoru 20 * archiv - kronika, fotky, noviny- po�adavek na vlhkost a trezor (kronika, pam
6 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad reklamních p�edm�t� 10 * sklad reklamní p�edm�ty
7 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�ední deska, volby - p�epá�ka
8 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd. rozvoje - nutnost rozlo�ení PD
9 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD

10 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD
11 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD
12 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv projekt� EU 20 * archiv EU projekt�
13 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí organiz. odd�lení a volební agendy
14 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 4 ind. 4 4 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 organiza�ní odd�lení a voleb. agendy, pult , neho�lavé sk�ín� se zámkem
15 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv volební agendy 15 * archiv volby a org. odd�lení, neho�lavé sk�ín� - spec. po�adavek na bezpe
16 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru (OKM)
17 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Starosta / Starostka 1 12 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 55 starostka, trezorek

18 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
19 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
20 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
21 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
22 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
23 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)

24 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
25 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
26 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
27 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
28 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
29 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
30 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
31 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát zástupce starostky, radních
32 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát  starostky, trezor
33 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát  starostky, trezor
34 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 sekretariát ved. OKM
35 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 * archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
36 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 * archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
37 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 * sklad materiálu - ho�lavý -skartace
38 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 * sklad materiálu - ho�lavý -skartace
39 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Jednací místnost 0 45 Jednací místnost rady m�sta 80 zasedací místnost rada, samostatné sezení pro pracovníky org.odd�
40 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Kuchyn� �ajové 0 0 �ajová kuchyn� pro jednací místnost rady m�sta 10 kuchy�ka pro zasedací místnost rady
41 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí komise pro kulturu, neuvoln�ní radní
42 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 0 2 Do�asné prac.m pro zastupitele, v�etn� místa pro 35xPOBox 22 místnost pro zastupitele - nárazové práce/info, 2x PC nutný, 35xPOBox

43 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Tajemník 1 8 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 tajemník
44 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 asistentka tajemníka
45 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odboru (OKÚ)
46 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení právního
47 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 kancelá� právního odd�lení 
48 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení kontroly
49 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá�e odd�lení kontroly
50 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá�e odd�lení kontroly
51 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� krizového �ízení
52 Radnice F 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna s po�adavky na zabezpe�ení 10 * místnost pro zvlá�tní ú�ely, po�adavky na spec. zabezpe�ení
53 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení p�estupk�
54 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 kancelá� odd�lení p�estupk�
55 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 zapisovatelka odd. p�estupk�
56 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna odd�lení p�estupk� 10 * spisovna odd�lení p�estupk�
57 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 interní auditor
58 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Archiv 0 0 Archiv centrálního ulo�i�t� smluv 20 * centrální ulo�ist� smluv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
59 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 Slu�ebna m�stské policie
60 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Sklad 0 0 Sklad slu�ebny m�stské policie 10 * Sklad slu�ebny m�stské policie

61 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru  (a m��e u n�ho jednat 8 náv�t�vník�)
62 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 asistentka vedoucího odboru (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
63 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
64 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 referentky odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�
65 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Atyp 2 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 32 vedoucí odd�lení plat� + referentka odd.plat� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t
66 Radnice F 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Spisovna 0 0 Spisovna OLZ 15 * Spisovna OLZ - nutné pro archivaci mzdových a presonálních dokument

67 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 Vedoucí odboru
68 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
69 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
70 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 Vedoucí odd�lení
71 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 technici
72 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 technici
73 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
74 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
75 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
76 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
77 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
78 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici
79 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 2 3 2 Spisovna OVY 30 Spisovna - styk s klienty, p�ebírání a odesílání po�ty
80 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Sklad 0 0 Sklad Odbory výstavby 15 * Sklad spot�ebního materiálu
81 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 Kancelá� archivu - styk s klienty, nahlí�ení do spis� (bude dodate�n�
82 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Archiv 0 0 Archiv Odboru výstavby 450 * Archiv dokumentace a spis� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
83 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 12 Jednací místnost S� + Ú� 30 Jednací  místnost - S� + Ú�
84 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 8 Jednací místnost odd�lení 20 Jednací místnost

85 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
86 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 sekretariát + p�ísedek
87 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení poplatk�
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 " * "
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Po�et trvalých pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora.

Po�et do�asných pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora

Plocha kancelá�e

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
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nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��

Plocha jiných funkcí

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��, 

s vyjímkou ploch 
vyzna�ených ve sloupci L

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

88 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
89 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
90 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 odd�lení poplatk� + p�ísedek
91 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení ú�tárny
92 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
93 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
94 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ú�tárna
95 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení rozpo�tu
96 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 rozpo�et
97 Radnice F 05_OEK_Odbor ekonomický Archiv 0 0 Archiv odboru ekonomického 30 * archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
98 Radnice D 05_OEK_Odbor ekonomický Jednací místnost 0 12 Jednací místnost odd�lení 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

99 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
100 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
101 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
102 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
103 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
104 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
105 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
106 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
107 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
108 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
109 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
110 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
111 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
112 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
113 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
114 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
115 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
116 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
117 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
118 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
119 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
120 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
121 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 ekonomka odboru, asistentka vedoucího, p�edvstupní místnost k vedoucímu odboru
122 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv SPOD 15 * archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
123 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv NRP 15 * archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
124 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv Sociální práce, ve�ejný opatrovník 15 * archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ!!
125 Radnice A 06_OSV_Odbor sociálních v�cí �ekárna 0 15 �ekárna - od�lena od vstupní haly (+ d�tský koutek) 30 odd�lená (od vstupní haly) d�stojná �ekárna pro klienty s herním koutkem a mo�ností p
126 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odd�lení 40 jednací místnost pro konání p�ípadových a rodinných konferencí, setkání odborník

127 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru (O�I) + jednací prostor pro porady odboru
128 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 sekretariát VO
129 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd. kontrolního
130 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd. registrací
131 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
132 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
133 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 referenti
134 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 referenti
135 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
136 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti
137 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv FO 10 * spisovna (archiv) FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
138 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv PO 10 * spisovna (archiv) PO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
139 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv VNM 10 * spisovna (archiv) VNM (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
140 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv vy�azených FO 10 * archiv vy�azených FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
141 Radnice A 07_O�I_Odbor �ivnostenský �ekárna 0 8 Hala - �ekárna - Lze definovat jako �ást vstupní haly 20 �ekárna, v p�ípad� umíst�ní mimo 1.NP (jinak lze vyu�ít vstupní halu)
142 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Jednací místnost 0 16 jednací místnost odboru 40 Jednací místnost odboru

143 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
144 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
145 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
146 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
147 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
148 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 speciální kancelá� s fotokabinkou
149 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 3 ind. 6 0 Bu�ková spole�ná kancelá� 6-10 osob bez prostoru pro jednání 42 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností aj. (ná
150 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 pokladna (správní poplatky pro EO, OP, CP, výpisy z IS) - p�ed�lený prostor
151 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
152 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
153 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
154 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
155 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 4 j. 4 0 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností 
156 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� k projednávání správního �ízení
157 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 kancelá� k projednávání státního ob�anství
158 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 kancelá� k projednávání s�atk�, vítání ob�ánk�
159 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Atyp - kan Ved.matriky 1 10 Kancelá� vedoucí matriky s jednacím prostorem 35 kancelá� vedoucí matrik - více stran k jednání
160 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Ob�adní sí� 0 50 formální ob�adní sí� radnice(zvlá�tní východ) 180 * ob�adní sí� - sousedící s kancelá�í vedoucí odd. matrik, propojení pro ob
161 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend P�edsálí ob�adní sín� 0 30 P�edsálí ob�adní sín� 50 * p�edsálí p�ed ob�adní síní, pokud mo�no odd�len� od p�epá�ek  
162 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 kancelá� vedoucí odd. EO a CD
163 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 kancelá� vedoucího odboru (OSA)
164 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv (spisovna) 50 * díl�í spisovna
165 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 otev�ené pracovi�t� informací pro blok odboru OSA, p�istoupí v�dy jenom 1 osoba
166 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odboru osa 40 zasedací místnost odboru OSA
167 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad s matri�ními knihami a jiným materiálem 10 * místnost s ulo�enými matri�ními knihami (plechová sk�í�) a sklad  propag mat. 
168 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv agendy OP, CP, EO 40 * místnost s ulo�enými spisy agend OP, CP, EO - rotomat pro ulo�ené písemnosti 
169 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad materiálu odboru 10 * sklad spot�ebního materiálu odboru OSA 

170 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
171 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
172 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
173 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
174 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 místnost správce sít� + 2x p�ísed u testovacích po�íta��
175 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Atyp - kan Ved.OIT 1 10 Kancelá� vedoucího OIT s jednacím prostorem 35 místnost vedoucího odboru + p�ísed pro 10 lidí (po�et vychází ze sou�
176 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií U�ebna 0 15 U�ebna práce s PC 30 u�ebna - 12 poslucha��, lektor + prostor pro zázemí
177 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.I 0 1 Severovna �.I 6 * serverovna �.I - vel. min. taková, jako je v sou�asnosti, ideální místnost bez oken, bez topení�
178 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.II 0 1 Severovna �.II 6 * serverovna �.II - po�. dtto jako u �. I, m�la by být strateg. umíst�na v jiné 
179 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Sklad 0 0 Sklad IT 40 * sklad IT - prostor vychází ze sou�asného stavu (sest�hování 4 lokálních sklad
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poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

180 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Archiv 0 0 Archiv IT 10 * archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)

181 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
182 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OM)
183 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 rozpo�tá�ka, archiv, spisovna
184 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 bytové zále�itosti
185 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 právníci odd�lení
186 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
187 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
188 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 0 Archiv odd�l�ní OM 10 * p�íru�ní archiv dokumentace (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
189 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OI)
190 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 právník odd�lení
191 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
192 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
193 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 technici odd�lení
194 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ekonomové odd�lení
195 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 2 Archiv odd�lení OI 10 * p�íru�ní archiv dokumentace výb�rových �ízení a stavebních dokumentací (bude dodate
196 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 8 jednací místnost odd�lení 20 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor
197 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 12 jednací místnost odd�lení 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna v�t�í pro patro. / p
198 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�l�ní OM 7,5 * p�íru�ní skládek materiálu odd�lení
199 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�lení OI 7,5 * p�íru�ní skládek materiálu odd�lení

200 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
201 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OVZ)
202 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
203 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
204 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OVOH)
205 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
206 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
207 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (O�P)
208 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
209 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
210 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Archiv 0 0 Archiv odboru O�P 9 * p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
211 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Sklad 0 0 Sklad odboru O�P 7,5 * p�íru�ní skládek materiálu
212 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 12 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra i jedna v�t�í pro celé patro
213 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 8 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 20 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

214 Radnice C 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
215 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení (OD)
216 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 referenti odd�lení
217 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení (OTECH)
218 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti odd�lení
219 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Archiv 0 0 Archiv odboru ODO 9 * p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
220 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Sklad 0 0 Sklad odboru ODO 7,5 * p�íru�ní skládek materiálu

221 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 referenti sport a kultura poskytující granty - �etná náv�t�vnost �adatel�
222 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 rozpo�tá�ky, ekonomky, jídelny,  s �etnou náv�t�vností �editel� �kol
223 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 investi�ní technici s náv�t�vností zhotovitel� díla, �editel� �kol
224 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 referenti metodici �kol s �etnou náv�t�vností �editel� �kol a rodi�� d�
225 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení 
226 Radnice A 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 informa�ní kancelá�  s náv�t�vností a odborné ve�ejnosti - pultík a dv�
227 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru a mohou u n�j jednat 6 náv�t�vník�
228 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Jednací místnost 0 20 jednací místnost odd�lení 40 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra
229 Radnice F 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Archiv 0 0 P�íru�ní archiv 5 * p�íru�ní archiv, sklad dokumentace, nutno v uzam�ených prostorách (dota

230 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+6 1 7 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 vedoucí odboru
231 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
232 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
233 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení ekonomiky a rozpo�tu
234 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
235 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
236 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 hl. hotovostní pokladna - POZOR spec.zabezpe�ení EZS, p�ed�lený prostor
237 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení organizace a provozu
238 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 ref. skladového hospodá�ství, p�iru�ní (výdej) sklad MTZ, policové regály, podací pult 
239 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad MTZ 30 * centrální sklad MTZ ú�adu, regálový policový systém
240 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 vedoucí odd�lení podatelny
241 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 2 3 2 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 centrální podatelna ú�adu, po�tovní p�ihrádky pro odbory ú�adu, podací pult
242 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 * centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
243 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 * centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
244 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 vedoucí odd�lení správy movitého majetku
245 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 ref. - majetká�i
246 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad drovného movitého majetku 10 * p�íru�ní sklad drobného mov. majetku 
247 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Dílna 0 0 Dílna ú�adu 20 * centrální dílna ú�adu, ponky, police na materiál, sk�ín� na ná�adí
248 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 ref.- �idi�, autoprovoz
249 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad výdeje vody 15 * p�íru�ní sklad pro výdejníky pramenité vody (stojany na barely)

250 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Vstupní hala 2 25 Vstupní hala (Hlavní recepce, informa�ní slu�ba a místnost ostrahy) 175 *
251 Radnice D 15_SDP_Sdílené_prostory Jednací místnost 0 120 Jednání místnost zastupitelstva M� (protor bude plnit i dal�í f-ce) 230 *
252 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Zázemí pro zam�stnace 0 0 �ajové kuchy�ky, hygienické za�ízení, copy corners 760
253 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Objektová hromadná reprografie 2 1 centrální kopírka - 2x - nutný odkládací prostor/st�l + prostrot na materiál 20
254 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Technické zázemí v�etn� dispe�inku 0 0 Technické zázemí budovy v�etn� dispe�inku 120 *
255 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Jídelna pro zam�stnace 2 80 Jídelna pro zam�stnance(odbytová plocha + gastro, p�íprava jídla v budov�) 350 *
256 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Bufet 0 30 Bufet 100
257 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Kolárna 0 0 Kolárna se �atnou a sprchou 20 *
258 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Ku�árna 0 0 Ku�árna 2x 24 *

259 Radnice C K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva 80 Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� 800
260 Radnice A K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 150

Sumá� �istých ploch m2 348 1141 4078 4609 0 0 0 0



�íslo �ádku 
základní ho 
záznamu

Budova /�ást 
budovy

Sekce
Poznámka: viz 

Popis sekcí

Odbor Funkce Po�et trvalých 
pracovi��

Po�et do�asných 
pracovi��

Typ kancelá�e �i popis jiné funkce Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

 " * "
Ozna�eny 
plochy u kterých 
není 
vy�adováno 
dodr�ení 
hornímu limitu 
20% skute�ných 
vým�r 

Po�et trvalých pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora.

Po�et do�asných pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora

Plocha kancelá�e

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��

Plocha jiných funkcí

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��, 

s vyjímkou ploch 
vyzna�ených ve sloupci L

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru



P�íloha �. 12 - Skladba - kontrola pln�ní po�adavk� na pracovní místa a plochy

Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

Plochy celkem

A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 40 179 913 215 1128 0 306 22 665 135

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 21 42 325 50 375 62 97 206 0 10

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 7 22 119 15 134 0 119 0 0 15

04_OVY_Odbor výstavby 23 53 299 515 814 0 258 91 0 465

05_OEK_Odbor ekonomický 16 35 229 60 289 0 58 171 30 30

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 23 114 413 115 528 30 331 122 0 45

07_O�I_Odbor �ivnostenský 14 60 195 100 295 20 195 80 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 30 146 369 380 749 128 167 164 230 60

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 10 33 167 62 229 0 0 167 0 62

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 21 56 269 85 354 0 0 319 0 35

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 16 47 217 66,5 283,5 0 192 75 0 16,5

12_ODO_Odbor dopravy 8 18 119 16,5 135,5 0 94 25 0 16,5

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 12 43 157 45 202 14 52 131 0 5

14_OPR_Odbor provozní 21 37 287 135 422 0 64 233 0 125

15_SDP_Sdílené_prostory 6 256 0 1799 1799 645 0 784 230 140

Celkem nároky specifikované odbory 268 1141 4078 3659 7737 899 1933 2590 1155 1160

11,62% 24,98% 33,48% 14,93% 14,99%

Rezerva:

800 m2

150 m2 A vstupní, ve�ejná �ást

8 687          m2 B ú�ední, ve�ejná �ást

9 990          m2
C ú�ední, neve�ej. �ást

11 988        m2 D reprezenta�ní �ást

120             stání F technická �ást

Sekce [ m2 ]

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad�, �ajové kuchy�

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

�isté podlahové plochy celkem 

Podlahové plochy �isté + Komunikace, Schodi�t� (odhad, není t�eba dodr�et)

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem (Podla�ní �isté plochy + 20%; odhad, není t�eba dodr�et)

Minimální po�et parkovacích stání

����������	




NÁVRH UCHAZE�E - Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha 
jiných 
funkcí

Plochy celkem

A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04_OVY_Odbor výstavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05_OEK_Odbor ekonomický 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07_O�I_Odbor �ivnostenský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12_ODO_Odbor dopravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14_OPR_Odbor provozní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15_SDP_Sdílené_prostory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem nároky specifikované odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########## ######### ######### ######### #########

Rezerva:

0 m2

0 m2

-                         m2

m2

m2

-                         stání

stání

stání

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 

�isté podlahové plochy celkem 

Podlahové plochy �isté + Komunikace, Schodi�t�

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem

Navr�ený po�et stání v podzemních podla�ích

Navr�ený po�et parkovacích stání celkem

Navr�ený po�et stání na povrchu 

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch Sekce [ m2 ]

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad



POROVNÁNÍ NÁVRHU UCHAZE�E S PO�ADAVKY INVESTORA - Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

Plochy 
celkem A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 40 179 913 215 1128 0 306 22 665 135

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 21 42 325 50 375 62 97 206 0 10

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 7 22 119 15 134 0 119 0 0 15

04_OVY_Odbor výstavby 23 53 299 515 814 0 258 91 0 465

05_OEK_Odbor ekonomický 16 35 229 60 289 0 58 171 30 30

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 23 114 413 115 528 30 331 122 0 45

07_O�I_Odbor �ivnostenský 14 60 195 100 295 20 195 80 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 30 146 369 380 749 128 167 164 230 60

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 10 33 167 62 229 0 0 167 0 62

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 21 56 269 85 354 0 0 319 0 35

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 16 47 217 66,5 283,5 0 192 75 0 16,5

12_ODO_Odbor dopravy 8 18 119 16,5 135,5 0 94 25 0 16,5

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 12 43 157 45 202 14 52 131 0 5

14_OPR_Odbor provozní 21 37 287 135 422 0 64 233 0 125

15_SDP_Sdílené_prostory 6 256 0 1799 1799 645 0 784 230 140

Celkem nároky specifikované odbory 268 1141 4078 3659 7737 899 1933 2590 1155 1160

########## ########## ########## ########## ##########

Rezerva:

800 m2

150 m2

8 687      m2

9 990      m2

11 988    m2

120 -        stání

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch Sekce [ m2 ]

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad�, �ajové kuchy

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 

�isté podlahové plochy celkem 

Podlahové plochy �isté (Komunikace, Schodi�t�)

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem

Po�et parkovacích stání nad minimální po�adavek



p.�. Kapitola

Po�adavek stanovený P�ílohou �. 1 - Zadáním investora 
(Technickými po�adavky) 
(dále jen "TP")

odkaz na 
TP

Spln�no
 ANO / NE Poznámka

1

Po�adavky na umíst�ní Stavby

��������

	
�����
��������	
�����

1
Stavba svým pojetím v dané lokalit� zlep�uje kvality 
ve�ejného prostoru 1.1.1.

��������

	
�����
��������	
�����

2

Stavba bude umíst�na na pozemku, který je specifikován 
v P�íloze �. 3 této Smlouvy. 1.1.2
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��������	
�����

3

Pozemek je dob�e dostupný pro p��í 1.1.2

��������

	
�����
��������	
�����

4
Pozemek dopravn�  navazovat  na stávající systém 
dopravy hromadné dopravy 1.1.2

��������

	
�����
��������	
�����

5
Pozemek dopravn�  navazuje  na stávající systém osobní 
dopravy 1.2.1

��������
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��������	
�����

6
Je zpracována urbanistické koncepce, která �e�í ve�ejný 
prostor v souladu s funkci budovy 1.2.1

��������
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7
Zpevn�ná venkovní plocha, mimo svou primární funkci, 
plní funkci na ochranu civilního obyvatelstva dle p�íslu�né 
legislativy 1.3.1

��������
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8

V Sekci A (Vstupní, ve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.2.1 1.4.2

��������
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9

V Sekci B (Ú�ední, ve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.3.1 1.4.3
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10

V Sekci C (Ú�ední, neve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.4.1; 1.4.3.2 1.4.4
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11

V Sekci D (Reprezentativní �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.5.1; 1.4.5.2 1.4.5
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12
Odbory kumunikující intenzivn� s ve�eností jsou 
ve�ejnosti snadno p�ítupné 1.5.1

��������
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13
Jednotlivé odbory se silnou komunika�ní vazbou jsou 
navr�eny v t�sné blízkosti 1.5.1

��������
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14
�len�ní a umíst�ní jednotlivých funkcí radnice je 
rozlo�ena dle P�ílohy �.1(Schéma vazeb mezi Odbory) 
Technických po�adavk� 1.5.1
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15
Navr�ené �e�ení umo�ní majiteli objektu variabilitu p�i 
budoucích zm�nách ve vyu�ití prostoru budovy 1.6.5

��������
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2

Specifické díl�í návrhové po�adavky na stavební konstrukce
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16
Po�et nadzemních pola�í je minimalizován s ohledem na 
dispozici pozemku 2.2.1

��������

	
�����
��������	
�����

17
Po�et podzemních pola�í je minimalizován s ohledem na 
dispozice pozemku 2.2.1
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18
Návrh reflektuje po�adavek Zadavatele na umíst�ní 800 
m2 rezervních kancelá�ských ploch ur�ených k pronájmu 
ve nadzemních patrech 2.2.1
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19
Návrh reflektuje po�adavek Zadavatele na umíst�ní 150 
m2 rezervních komer�ních ploch ur�ených k pronájmu ve 
vstupním pat�e budovy 2.2.1
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20
V návrhu je v maximální mo�né mí�e realizováno 
parkování formou venkovního stání 2.2.2

��������
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P�íloha �. 12 - Kontrola technických po�adavk�



21
Nadzemní podla�í budovy je vyu�ito dle po�adavk�
specifkovaných v odstavci TP 2.3.1 2.3
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22
P�ízemí budovy je vyu�ito dle po�adavk� specifkovaných 
v odstavci TP 2.3.2 2.3
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23
Podzemní podla�í budovy je vyu�ito dle po�adavk�
specifkovaných v odstavci TP 2.3.3 2.3
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24
Sv�tlá vý�ka jednotlivých pola�í odpovídá po�adavk�m 
specifikovaným v odstavci TP 2.4.1 2.4.1
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25
Nosná konstrukce se  realizuje  formou 
�elezobetonového  skeletu 2.6.3.1
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�����
��������	
�����

26

Kompozice fasády bude �e�ena formou parapetn�
�len�né fasády - pásových oken, nebo jednotlivých oken 
s výjimkou fasády p�íslu�ící jídeln� (restauraci), vstupního 
hlavního portálu radnice a 1NP kde bude celoprosklená 
fasáda pou�ita dle pot�eb jednotlivých provoz� 2.6.4.1
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27

Fasáda je vybavena protislune�ní clonou 2.6.4.2
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�����
��������	
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3 Specifické návrhové po�adavky na dodávky technických za�ízení 
budov
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28

Úrove� p�irozeného osv�tlení bylo ov��eno výpo�tem a 
konstatováno jako vyhovující pro místnosti a hodnoty 
evedené v odstavci 3.3.2 TP

Spln�ní po�adavku bude prokázáno p�edlo�ením výpo�tu 
alespo� pro nejhor�í trvalé pracovi�t� (p�ípadn� více 
nejhor�ích pracovi��) z pohledu vyhov�ní tohoto 
po�adavku, tj. nap�. pracovní místa umíst�na nejdále od 
fasády, �i nejhloub�ji v rámci dispozice 3.3.2
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29
Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.4.2.1 TP na �e�ení osv�tlení 3.4.2.1
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30

Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.4.3.1 TP na �e�ení podlahových p�ípojných míst, jedná 
se p�edev�ím v této fázi o konstruk�ní vý�ky podla�í 3.4.3.1 
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31

Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.5.3 TP na vyu�ití systému kontroly vstupu ACS 3.5.3
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5

Transportní technika
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32
V návrhu jsou zapracovány po�adavky na osobní výtahy 
s dostate�nou kapacitou 5.1.1
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33
V návrhu jsou zapracovány po�adavky na trasportní 
výtahy pro p�epravu mezi p�ízemím a PP budovy 5.2.1
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6

Interiér

��������
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34
Recepce a vstupní hala budouvy je architektonicky 
ztvárn�na 6.1.1
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P�íloha �. 13 - Rozpo�et

Rozpo�et stavebních náklad� - REKAPITULACE

�.�. polo�ka celková cena 

Stavební náklady (K�)

�ÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ PO�ADAVEK

1 Vedlej�í rozpo�tové náklady (p�íprva staveni�t�, ZS a ostatní náklady) 24 627 355,00

2 Demolice 1 175 000,00

3 Zemní práce 10 959 732,00

4 Zalo�ení objektu 11 186 237,00

5 Svislé konstrukce 25 072 572,00

6 Vodorvné konstrukce 34 156 635,00

7 Hydroizolace spodní stavby 1 560 796,00

8 Úpravy povrch� vn�j�í 28 337 534,00

9 Výpn� otvor� 25 245 446,00

10 St�e�ní plá�� 6 886 509,00

11 Úpravy povrch� vnit�ní 15 963 502,00

12 Podlahy a podlahové konstrukce 22 808 363,00

13 Systémové prosklené p�í�ky 1 659 246,00

14 Konstrukce suché výstavby 16 319 773,00

15 Malby 758 379,00

16 Záme�nické prvky 1 466 718,00

17 Klempí�ské prvky 887 000,00

18 Truhlá�ské prvky 150 000,00

19 Výtah osobní 2 070 407,00

20 Výtah nákladní 2 112 233,00

21 Silnoproud 31 821 916,00

22 Úst�ední vytáp�ní 8 057 441,00

23 Zdravotechnická instalace 5 874 560,00

24 Vzduchotechnika 23 889 411,00

25 Chlazení 13 582 697,00

26 Elektronická po�ární signalizace 3 101 032,00

27 Elektronická zabezpe�ovací signalizace 535 780,00

28 Strukturovaná kabelá� 6 057 971,00

29 Kamerový systém 1 542 398,00

30 P�ístupový systém 1 968 587,00

31 M��ení a regulace 7 997 872,00

32 Gastrotechnologie 6 013 030,00

33 Stálé hasící za�ízení/GHZ 0,00

34 Vestav�ný nábytek 3 064 400,00

35 Komunikace a zpevn�né plochy 9 366 463,00

36 Terénní a sadové úpravy 573 796,00

37 P�ípojky a in�enýrské sít� 2 509 612,00

38 Rozpo�tová rezerva 0,00

39 CELKEM bez DPH 359 360 403,00 K�
40 Celkem DPH % 21 75 465 685,00 K�
41 Celkem s DPH 434 826 088,00 K�



�ÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVE� MINIMÁLNÍHO PO�ADAVKU

42 Vedlej�í rozpo�tové náklady (p�íprva staveni�t�, ZS a ostatní náklady) 0,00

43 Demolice 0,00

44 Zemní práce 13 059 578,00

45 Zalo�ení objektu 6 240 338,00

46 Svislé konstrukce 3 818 360,00

47 Vodorvné konstrukce 4 929 358,00

48 Hydroizolace spodní stavby 2 879 635,00

49 Úpravy povrch� vn�j�í 0,00

50 Výpn� otvor� 0,00

51 St�e�ní plá�� 0,00

52 Úpravy povrch� vnit�ní 632 128,00

53 Podlahy a podlahové konstrukce 2 092 628,00

54 Systémové prosklené p�í�ky 0,00

55 Konstrukce suché výstavby 0,00

56 Malby 89 589,00

57 Záme�nické prvky 0,00

58 Klempí�ské prvky 0,00

59 Truhlá�ské prvky 0,00

60 Výtah osobní 0,00

61 Výtah nákladní 0,00

62 Silnoproud 1 627 910,00

63 Úst�ední vytáp�ní 0,00

64 Zdravotechnická instalace 150 630,00

65 Vzduchotechnika 679 000,00

66 Chlazení 0,00

67 Elektronická po�ární signalizace 146 122,00

68 Elektronická zabezpe�ovací signalizace 5 412,00

69 Strukturovaná kabelá� 30 442,00

70 Kamerový systém 81 179,00

71 P�ístupový systém 60 884,00

72 M��ení a regulace 420 941,00

73 Stálé hasící za�ízení/GHZ 0,00

74 Komunikace a zpevn�né plochy 0,00

75 Terénní a sadové úpravy 0,00

76 P�ípojky a in�enýrské sít� 0,00

77 Rozpo�tová rezerva 0,00

78 CELKEM bez DPH 36 944 134,00 K�
79 Celkem DPH % 21 7 758 268,00 K�
80 Celkem s DPH 44 702 402,00 K�



�ÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IN�ENÝRING A �ÍZENÍ

���������	
���
��
���
������
�
Cena 

polo�ka / milník

pln�ní dle 
harmonogram
u

projektová 
dokumentace 
a in�enýring �ízení projektu

projektová 
dokumentace a 
in�enýring �ízení projektu

81

STUDIE STAVBY (STS)
 / 
Získání souhlasu Investora k návrhu Studie A

5 600 010,00 4 466 320,00

1,50% 1,50%

82

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR)
 / 
Podání úplné �ádosti o územní rozhodnutí, její� sou�ástí je kompletní 
DÚR odsouhlasený Investorem B

6 533 330,00 2 977 560,00

1,75% 1,00%

83

ÚZEMNÍ �ÍZENÍ
/
Právní moc územního rozhodnutí C

933 330,00 744 390,00

0,25% 0,25%

84

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
/
Podání úpln� �ádosti o stavební povolení, její� sou�ástí je kompletní DSP 
odsouhlasený Investorem D

6 533 330,00 2 233 170,00

1,75% 0,75%

85

STAVEBNÍ �ÍZENÍ
/
Právní moc stavebního povolení E

933 330,00 744 390,00

0,25% 0,25%

86

DOKUMENTACE PRO PROVÁD�NÍ STAVBY (DPS)
/
Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

7 466 670,00 2 233 170,00

2,00% 0,75%

87 ���� 28 000 000,00 13 399 000,00 ������

88 Cena za Projektové práce, in�enýring a �ízení
89 Celkem bez DPH 41 399 000 K�
90 Celkem DPH % 21 8 693 790 K�
91 Celkem s DPH 50 092 790 K�

CENA CELKEM za �ÁST 1, 2, 3
92 REKAPITULACE (BEZ DPH)

93 �ÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ PO�ADAVEK 359 360 403 K�

94 �ÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVE	 MINIMÁLNÍHO PO�ADAVKU 36 944 134 K�

95 �ÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IN�ENÝRING A �ÍZENÍ 41 399 000 K�
96 Celkem bez DPH 437 703 537 K�
97 Celkem DPH % 21 91 917 743 K�
98 Celkem s DPH 529 621 280 K�

Nejvý�e v�ak % ze stavebních náklad�



P�íloha �. 13 ke smlouv� o dílo

�íslo �ádku 
základní ho 
záznamu

Budova /�ást 
budovy

Sekce
Poznámka: viz 

Popis sekcí

Odbor Funkce Po�et trvalých 
pracovi��

Po�et do�asných 
pracovi��

Typ kancelá�e �i popis jiné funkce Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

 " * "
Ozna�eny 
plochy u kterých 
není 
vy�adováno 
dodr�ení 
hornímu limitu 
20% skute�ných 
vým�r 

Po�et trvalých pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora.

Po�et do�asných pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora

Plocha kancelá�e

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��

Plocha jiných funkcí

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��, 

s vyjímkou ploch 
vyzna�ených ve sloupci L

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

1 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,1 architekt m�sta 
2 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25 vedoucí odd�lení tisku 
3 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 2 4 8 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 40 4 8 40 odd�lení tisku novin redakce
4 Radnice C 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,6 reprografické práce - pracovníci digitalizace
5 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv odd�lení tisku, v�etn� trezoru 20 * 0 0 20 archiv - kronika, fotky, noviny- po�adavek na vlhkost a trezor (kronika, pam
6 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad reklamních p�edm�t� 10 * 0 0 10,4 sklad reklamní p�edm�ty
7 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,2 ú�ední deska, volby - p�epá�ka
8 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 26,3 vedoucí odd. rozvoje - nutnost rozlo�ení PD
9 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,6 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD

10 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,1 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD
11 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,1 fondy EU, sk�ín� na PD dokumentaci a prostor na rozlo�ení PD
12 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv projekt� EU 20 * 0 0 20,2 archiv EU projekt�
13 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 21 vedoucí organiz. odd�lení a volební agendy
14 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 4 ind. 4 4 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 4 4 32,8 organiza�ní odd�lení a voleb. agendy, pult , neho�lavé sk�ín� se zámkem
15 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 0 Archiv volební agendy 15 * 0 0 15,1 archiv volby a org. odd�lení, neho�lavé sk�ín� - spec. po�adavek na bezpe
16 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,2 vedoucí odboru (OKM)
17 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Starosta / Starostka 1 12 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 55 1 12 54,5 starostka, trezorek

18 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
19 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40,4 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
20 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
21 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
22 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40,2 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
23 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 40 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)

24 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Zástupci starosty, p�edsedové výbor� 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 4 42,2 zástupcE starostky, radní, trezor (politici)
25 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,4 sekretariát zástupce starostky, radních
26 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,8 sekretariát zástupce starostky, radních
27 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,3 sekretariát zástupce starostky, radních
28 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,3 sekretariát zástupce starostky, radních
29 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,2 sekretariát zástupce starostky, radních
30 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25,1 sekretariát zástupce starostky, radních
31 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 4 25 sekretariát zástupce starostky, radních
32 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 2 24,9 sekretariát  starostky, trezor
33 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 2 25,1 sekretariát  starostky, trezor
34 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Asistentky 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 2 25,4 sekretariát ved. OKM
35 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 * 0 1 20 archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
36 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Archiv 0 1 Archiv vedení M� 20 * 0 1 21,9 archiv vedení M�, trezor, neho�l. sk�í� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
37 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 * 0 0 10,8 sklad materiálu - ho�lavý -skartace
38 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Sklad 0 0 Sklad vedení M� 10 * 0 0 10,1 sklad materiálu - ho�lavý -skartace
39 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Jednací místnost 0 45 Jednací místnost rady m�sta 80 0 45 86,6 zasedací místnost rada, samostatné sezení pro pracovníky org.odd�
40 Radnice F 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Kuchyn� �ajové 0 0 �ajová kuchyn� pro jednací místnost rady m�sta 10 0 0 11,8 kuchy�ka pro zasedací místnost rady
41 Radnice D 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 26,9 vedoucí komise pro kulturu, neuvoln�ní radní
42 Radnice B 01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti Standardní referent �. 1 0 2 Do�asné prac.m pro zastupitele, v�etn� místa pro 35xPOBox 22 0 2 22,1 místnost pro zastupitele - nárazové práce/info, 2x PC nutný, 35xPOBox

43 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Tajemník 1 8 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 40 1 8 40,2 tajemník
44 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 1 26,1 asistentka tajemníka
45 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,2 vedoucí odboru (OKÚ)
46 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,1 vedoucí odd�lení právního
47 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 3 3 33,1 kancelá� právního odd�lení 
48 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,2 vedoucí odd�lení kontroly
49 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,1 kancelá�e odd�lení kontroly
50 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,4 kancelá�e odd�lení kontroly
51 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,2 kancelá� krizového �ízení
52 Radnice F 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna s po�adavky na zabezpe�ení 10 * 0 0 10,1 místnost pro zvlá�tní ú�ely, po�adavky na spec. zabezpe�ení
53 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,6 vedoucí odd�lení p�estupk�
54 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 1 4 18,3 kancelá� odd�lení p�estupk�
55 Radnice A 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,4 zapisovatelka odd. p�estupk�
56 Radnice B 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Spisovna 0 0 Spisovna odd�lení p�estupk� 10 * 0 0 10,1 spisovna odd�lení p�estupk�
57 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,2 interní auditor
58 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Archiv 0 0 Archiv centrálního ulo�i�t� smluv 20 * 0 0 20 centrální ulo�ist� smluv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
59 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 23,5 Slu�ebna m�stské policie
60 Radnice C 02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu Sklad 0 0 Sklad slu�ebny m�stské policie 10 * 0 0 10,2 Sklad slu�ebny m�stské policie

61 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25 vedoucí odboru  (a m��e u n�ho jednat 8 náv�t�vník�)
62 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent eko 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 18 1 4 18,1 asistentka vedoucího odboru (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
63 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 21,9 vedoucí odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�vníci)
64 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,2 2 referentky odd�lení lidských zdroj� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t�
65 Radnice B 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Atyp 2 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 32 2 4 32,8 vedoucí odd�lení plat� + referentka odd.plat� (a m��ou zde jednat a� 4 náv�t
66 Radnice F 03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� Spisovna 0 0 Spisovna OLZ 15 * 0 0 14,9 Spisovna OLZ - nutné pro archivaci mzdových a presonálních dokument

67 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,7 Vedoucí odboru
68 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,3 Vedoucí odd�lení
69 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 21,8 Vedoucí odd�lení
70 Radnice C 04_OVY_Odbor výstavby Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22 Vedoucí odd�lení
71 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,6 technici
72 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,7 technici
73 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 technici
74 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 technici
75 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 technici
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76 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,6 technici
77 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,1 technici
78 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 21,8 technici
79 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 2 3 2 Spisovna OVY 30 3 2 32,2 Spisovna - styk s klienty, p�ebírání a odesílání po�ty
80 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Sklad 0 0 Sklad Odbory výstavby 15 * 0 0 15 Sklad spot�ebního materiálu
81 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 21,7 Kancelá� archivu - styk s klienty, nahlí�ení do spis� (bude dodate�n�
82 Radnice F 04_OVY_Odbor výstavby Archiv 0 0 Archiv Odboru výstavby 450 * 0 0 449,7 Archiv dokumentace a spis� (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
83 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 12 Jednací místnost S� + Ú� 30 0 12 30,1 Jednací  místnost - S� + Ú�
84 Radnice B 04_OVY_Odbor výstavby Jednací místnost 0 8 Jednací místnost odd�lení 20 0 8 20,2 Jednací místnost

85 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25 vedoucí odboru
86 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 15,2 sekretariát + p�ísedek
87 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 2 22,4 vedoucí odd�lení poplatk�
88 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,1 odd�lení poplatk� + p�ísedek
89 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,1 odd�lení poplatk� + p�ísedek
90 Radnice B 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,7 odd�lení poplatk� + p�ísedek
91 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,2 vedoucí odd�lení ú�tárny
92 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 21,6 ú�tárna
93 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,1 ú�tárna
94 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,8 ú�tárna
95 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Vedoucí referátu 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 2 22,2 vedoucí odd�lení rozpo�tu
96 Radnice C 05_OEK_Odbor ekonomický Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,3 rozpo�et
97 Radnice F 05_OEK_Odbor ekonomický Archiv 0 0 Archiv odboru ekonomického 30 * 0 0 30 archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
98 Radnice D 05_OEK_Odbor ekonomický Jednací místnost 0 12 Jednací místnost odd�lení 30 0 12 30 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

99 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,1 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
100 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,1 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
101 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,8 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
102 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,8 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
103 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,1 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
104 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,3 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
105 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,5 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
106 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,9 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
107 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
108 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
109 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
110 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,6 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
111 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
112 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,6 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
113 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
114 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16 sociální pracovníci - komunikace s klientem, ochrana osobních údaj�
115 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,5 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
116 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
117 Radnice B 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 26,2 vedoucí odd�lení, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
118 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25 vedoucí odboru, mo�nost vedení porad, supervizních setkání atd.
119 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,7 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
120 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 17,1 koordináto�i, mo�nost jednání se zástupci dal�ích subjekt�
121 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Asistentky 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 1 25,1 ekonomka odboru, asistentka vedoucího, p�edvstupní místnost k vedoucímu odboru
122 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv SPOD 15 * 0 0 15,5 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ##
123 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv NRP 15 * 0 0 15,3 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ##
124 Radnice F 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Archiv 0 0 Archiv Sociální práce, ve�ejný opatrovník 15 * 0 0 15,3 archivy (SPOD, NRP, sociální práce, ve�ejný opatrovník atd.) NEZBYTNÉ##
125 Radnice A 06_OSV_Odbor sociálních v�cí �ekárna 0 15 �ekárna - od�lena od vstupní haly (+ d�tský koutek) 30 0 15 30,1 odd�lená (od vstupní haly) d�stojná �ekárna pro klienty s herním koutkem a mo�ností p
126 Radnice C 06_OSV_Odbor sociálních v�cí Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odd�lení 40 0 20 40,3 jednací místnost pro konání p�ípadových a rodinných konferencí, setkání odborník

127 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,8 vedoucí odboru (O�I) + jednací prostor pro porady odboru
128 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 15,6 sekretariát VO
129 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 2 21,2 vedoucí odd. kontrolního
130 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Vedoucí 1+3 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 2 20,2 vedoucí odd. registrací
131 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22 referenti
132 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,3 referenti
133 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,4 referenti
134 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 15,2 referenti
135 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,9 referenti
136 Radnice B 07_O�I_Odbor �ivnostenský Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 24,4 referenti
137 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv FO 10 * 0 1 10,1 spisovna (archiv) FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
138 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv PO 10 * 0 1 10,1 spisovna (archiv) PO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
139 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv VNM 10 * 0 1 10,1 spisovna (archiv) VNM (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
140 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Archiv 0 1 Archiv vy�azených FO 10 * 0 1 10,1 archiv vy�azených FO (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)
141 Radnice A 07_O�I_Odbor �ivnostenský �ekárna 0 8 Hala - �ekárna - Lze definovat jako �ást vstupní haly 20 0 8 21,4 �ekárna, v p�ípad� umíst�ní mimo 1.NP (jinak lze vyu�ít vstupní halu)
142 Radnice C 07_O�I_Odbor �ivnostenský Jednací místnost 0 16 jednací místnost odboru 40 0 16 40,3 Jednací místnost odboru

143 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,1 speciální kancelá� s fotokabinkou
144 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 13,4 speciální kancelá� s fotokabinkou
145 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,2 speciální kancelá� s fotokabinkou
146 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,9 speciální kancelá� s fotokabinkou
147 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,1 speciální kancelá� s fotokabinkou
148 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 13,6 speciální kancelá� s fotokabinkou
149 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 3 ind. 6 0 Bu�ková spole�ná kancelá� 6-10 osob bez prostoru pro jednání 42 6 0 42,6 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností aj. (ná
150 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 13 pokladna (správní poplatky pro EO, OP, CP, výpisy z IS) - p�ed�lený prostor
151 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
152 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,3 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
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plochy u kterých 
není 
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Po�et trvalých pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora.

Po�et do�asných pracovi��

Po�ty musí být dodr�eny dle 
po�adavk� Investora

Plocha kancelá�e

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��

Plocha jiných funkcí

Skute�né vým�ry, m��ou 
být men�í maximáln� o 0,5 
m2 od po�adovaných a 
nesmí být v�t�í o více ne� 
20% a to pro ka�dou funkci 
zvlá��, 

s vyjímkou ploch 
vyzna�ených ve sloupci L

poznámky vedoucích odbor� k za�ízení a lokaci prostoru

153 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 16,2 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
154 Radnice A 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,9 p�epá�ky otev�ené pro ov��ování, CzechPOINT
155 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 4 j. 4 0 Velkoplo�ná kancelá� s prostorem pro jednání 32 4 0 33 spole�ná kancelá� pro p�epá�kové pracovnice - zpracování písemností 
156 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,6 kancelá� k projednávání správního �ízení
157 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,6 kancelá� k projednávání státního ob�anství
158 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,3 kancelá� k projednávání s�atk�, vítání ob�ánk�
159 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Atyp - kan Ved.matriky 1 10 Kancelá� vedoucí matriky s jednacím prostorem 35 1 10 35,2 kancelá� vedoucí matrik - více stran k jednání
160 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Ob�adní sí� 0 50 formální ob�adní sí� radnice(zvlá�tní východ) 180 * 0 50 185,4 ob�adní sí� - sousedící s kancelá�í vedoucí odd. matrik, propojení pro ob
161 Radnice D 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend P�edsálí ob�adní sín� 0 30 P�edsálí ob�adní sín� 50 * 0 30 51,2 p�edsálí p�ed ob�adní síní, pokud mo�no odd�len� od p�epá�ek  
162 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 5 25,2 kancelá� vedoucí odd. EO a CD
163 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Vedoucí odd�lení 1+6 1 5 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 5 25,1 kancelá� vedoucího odboru (OSA)
164 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv (spisovna) 50 * 0 0 50,4 díl�í spisovna
165 Radnice B 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,1 otev�ené pracovi�t� informací pro blok odboru OSA, p�istoupí v�dy jenom 1 osoba
166 Radnice C 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Jednací místnost 0 20 Jednací místnost odboru osa 40 0 20 40,4 zasedací místnost odboru OSA
167 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad s matri�ními knihami a jiným materiálem 10 * 0 0 10,2 místnost s ulo�enými matri�ními knihami (plechová sk�í�) a sklad  propag mat. 
168 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Archiv 0 0 Archiv agendy OP, CP, EO 40 * 0 0 43,7 místnost s ulo�enými spisy agend OP, CP, EO - rotomat pro ulo�ené písemnosti 
169 Radnice F 08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend Sklad 0 0 Sklad materiálu odboru 10 * 0 0 10,2 sklad spot�ebního materiálu odboru OSA 

170 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
171 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
172 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
173 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent �. 1 2 1 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 1 22,2 místnost pro pracovníky OIT + p�ísed u testovacího po�íta�e
174 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14 místnost správce sít� + 2x p�ísed u testovacích po�íta��
175 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Atyp - kan Ved.OIT 1 10 Kancelá� vedoucího OIT s jednacím prostorem 35 1 10 35,2 místnost vedoucího odboru + p�ísed pro 10 lidí (po�et vychází ze sou�
176 Radnice C 09_OIT_Odbor informa�ních technologií U�ebna 0 15 U�ebna práce s PC 30 0 15 30,2 u�ebna - 12 poslucha��, lektor + prostor pro zázemí
177 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.I 0 1 Severovna �.I 6 * 0 1 6,6 serverovna �.I - vel. min. taková, jako je v sou�asnosti, ideální místnost bez oken, bez topení�
178 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Severovna �.II 0 1 Severovna �.II 6 * 0 1 6,1 serverovna �.II - po�. dtto jako u �. I, m�la by být strateg. umíst�na v jiné 
179 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Sklad 0 0 Sklad IT 40 * 0 0 40,1 sklad IT - prostor vychází ze sou�asného stavu (sest�hování 4 lokálních sklad
180 Radnice F 09_OIT_Odbor informa�ních technologií Archiv 0 0 Archiv IT 10 * 0 0 10 archiv (bude dodate�n� specifikováno v bm spis�)

181 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 28,2 vedoucí odboru
182 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,1 vedoucí odd�lení (OM)
183 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,5 rozpo�tá�ka, archiv, spisovna
184 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,2 bytové zále�itosti
185 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 4 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 4 22,9 právníci odd�lení
186 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,2 technici odd�lení
187 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,5 referenti odd�lení
188 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 0 Archiv odd�l�ní OM 10 * 0 0 10,1 p�íru�ní archiv dokumentace (bude dodate�n� specifikováno v bm spis
189 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,9 vedoucí odd�lení (OI)
190 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent eko 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 16 1 3 16,2 právník odd�lení
191 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 24,3 technici odd�lení
192 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 23,6 technici odd�lení
193 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,4 technici odd�lení
194 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,4 ekonomové odd�lení
195 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Archiv 0 2 Archiv odd�lení OI 10 * 0 2 10,9 p�íru�ní archiv dokumentace výb�rových �ízení a stavebních dokumentací (bude dodate
196 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 8 jednací místnost odd�lení 20 0 8 20,1 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor
197 Radnice C 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Jednací místnost 0 12 jednací místnost odd�lení 30 0 12 30,5 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna v�t�í pro patro. / p
198 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�l�ní OM 7,5 * 0 0 8,2 p�íru�ní skládek materiálu odd�lení
199 Radnice F 10_OIM_Odbor investic a správy majetku Sklad 0 0 Sklad odd�lení OI 7,5 * 0 0 7,6 p�íru�ní skládek materiálu odd�lení

200 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 24,7 vedoucí odboru
201 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,2 vedoucí odd�lení (OVZ)
202 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,6 referenti odd�lení
203 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 23 referenti odd�lení
204 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,9 vedoucí odd�lení (OVOH)
205 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,1 referenti odd�lení
206 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 referenti odd�lení
207 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,6 vedoucí odd�lení (O�P)
208 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,2 referenti odd�lení
209 Radnice B 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 referenti odd�lení
210 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Archiv 0 0 Archiv odboru O�P 9 * 0 0 9,1 p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
211 Radnice F 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Sklad 0 0 Sklad odboru O�P 7,5 * 0 0 7,6 p�íru�ní skládek materiálu
212 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 12 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 30 0 12 30,3 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra i jedna v�t�í pro celé patro
213 Radnice C 11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí Jednací místnost 0 8 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 20 0 8 20,3 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra jedna men�í pro odbor

214 Radnice C 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,9 vedoucí odboru
215 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,9 vedoucí odd�lení (OD)
216 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 3 3 33,1 referenti odd�lení
217 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 21,2 vedoucí odd�lení (OTECH)
218 Radnice B 12_ODO_Odbor dopravy Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 23,1 referenti odd�lení
219 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Archiv 0 0 Archiv odboru ODO 9 * 0 0 9,1 p�íru�ní archiv správních �ízení a dokumentací
220 Radnice F 12_ODO_Odbor dopravy Sklad 0 0 Sklad odboru ODO 7,5 * 0 0 7,6 p�íru�ní skládek materiálu

221 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 2 3 3 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 3 3 30,2 referenti sport a kultura poskytující granty - �etná náv�t�vnost �adatel�
222 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22 rozpo�tá�ky, ekonomky, jídelny,  s �etnou náv�t�vností �editel� �kol
223 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 3 22,1 investi�ní technici s náv�t�vností zhotovitel� díla, �editel� �kol
224 Radnice B 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent �. 1 2 3 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 3 23,1 referenti metodici �kol s �etnou náv�t�vností �editel� �kol a rodi�� d�
225 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,1 vedoucí odd�lení 
226 Radnice A 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 13,9 informa�ní kancelá�  s náv�t�vností a odborné ve�ejnosti - pultík a dv�
227 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Vedoucí odd�lení 1+6 1 6 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 6 25,2 vedoucí odboru a mohou u n�j jednat 6 náv�t�vník�
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228 Radnice C 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Jednací místnost 0 20 jednací místnost odd�lení 40 0 20 40 zaseda�ka - dle prostorového uspo�ádání patra
229 Radnice F 13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání Archiv 0 0 P�íru�ní archiv 5 * 0 0 5,2 p�íru�ní archiv, sklad dokumentace, nutno v uzam�ených prostorách (dota

230 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+6 1 7 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 25 1 7 25,8 vedoucí odboru
231 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,3 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
232 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,5 ref. - technici, provozá� areálu Vini�ního domku, ref. ve�ejné zakázky
233 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 21,7 vedoucí odd�lení ekonomiky a rozpo�tu
234 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,5 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
235 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,5 ref. fakturace, objednávky, energetika, správa mov.majetku
236 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,9 hl. hotovostní pokladna - POZOR spec.zabezpe�ení EZS, p�ed�lený prostor
237 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 21,7 vedoucí odd�lení organizace a provozu
238 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+2 1 2 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 14 1 2 14,7 ref. skladového hospodá�ství, p�iru�ní (výdej) sklad MTZ, policové regály, podací pult 
239 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad MTZ 30 * 0 0 30,2 centrální sklad MTZ ú�adu, regálový policový systém
240 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí 1+3 1 3 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 20 1 3 20,8 vedoucí odd�lení podatelny
241 Radnice B 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 2 3 2 Bu�ková spole�ná kancelá� 3-5 osob s prostorem pro jednání 30 3 2 31,2 centrální podatelna ú�adu, po�tovní p�ihrádky pro odbory ú�adu, podací pult
242 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 * 0 0 30 centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
243 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Archiv 0 0 Archiv odd�lení 30 * 0 0 30,1 centrální spisovna ú�adu (archiv) , regálový posuvný systém (� dtto)
244 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Vedoucí odd�lení 1+4 1 4 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 22 1 4 22,1 vedoucí odd�lení správy movitého majetku
245 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent �. 1 2 2 Bu�ková sdru�ená kancelá� s prostorem pro jednání 22 2 2 22,8 ref. - majetká�i
246 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad drovného movitého majetku 10 * 0 0 10,2 p�íru�ní sklad drobného mov. majetku 
247 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Dílna 0 0 Dílna ú�adu 20 * 0 0 22,2 centrální dílna ú�adu, ponky, police na materiál, sk�ín� na ná�adí
248 Radnice C 14_OPR_Odbor provozní Standardní referent eko 1+1 1 1 Bu�ková kancelá� individuální s jednacím prostorem 12 1 1 12,2 ref.- �idi�, autoprovoz
249 Radnice F 14_OPR_Odbor provozní Sklad 0 0 Sklad výdeje vody 15 * 0 0 15,1 p�íru�ní sklad pro výdejníky pramenité vody (stojany na barely)

250 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Vstupní hala 2 25 Vstupní hala (Hlavní recepce, informa�ní slu�ba a místnost ostrahy) 175 * 2 25 260,1
251 Radnice D 15_SDP_Sdílené_prostory Jednací místnost 0 120 Jednání místnost zastupitelstva M� (protor bude plnit i dal�í f-ce) 230 * 0 120 420,2
252 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Zázemí pro zam�stnace 0 0 �ajové kuchy�ky, hygienické za�ízení, copy corners 760 0 0 763,4
253 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Objektová hromadná reprografie 2 1 centrální kopírka - 2x - nutný odkládací prostor/st�l + prostrot na materiál 20 2 1 20,1
254 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Technické zázemí v�etn� dispe�inku 0 0 Technické zázemí budovy v�etn� dispe�inku 120 * 0 0 130,1
255 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Jídelna pro zam�stnace 2 80 Jídelna pro zam�stnance(odbytová plocha + gastro, p�íprava jídla v budov�) 350 * 2 80 474,3
256 Radnice A 15_SDP_Sdílené_prostory Bufet 0 30 Bufet 100 0 30 112,8
257 Radnice F 15_SDP_Sdílené_prostory Kolárna 0 0 Kolárna se �atnou a sprchou 20 * 0 0 20,2
258 Radnice C 15_SDP_Sdílené_prostory Ku�árna 0 0 Ku�árna 2x 24 * 0 0 26,1

259 Radnice C K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva 80 Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� 800 80 827
260 Radnice A K pronájmu soukromým subjekt�m Rezerva Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 150 174,4

Sumá� �istých ploch m2 348 1141 4078 4609 348 1141 4179,2 5123,2



P�íloha �. 13 - Skladba - kontrola pln�ní po�adavk� na pracovní místa a plochy

Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

Plochy celkem

A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 40 179 913 215 1128 0 306 22 665 135

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 21 42 325 50 375 62 97 206 0 10

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 7 22 119 15 134 0 119 0 0 15

04_OVY_Odbor výstavby 23 53 299 515 814 0 258 91 0 465

05_OEK_Odbor ekonomický 16 35 229 60 289 0 58 171 30 30

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 23 114 413 115 528 30 331 122 0 45

07_O�I_Odbor �ivnostenský 14 60 195 100 295 20 195 80 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 30 146 369 380 749 128 167 164 230 60

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 10 33 167 62 229 0 0 167 0 62

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 21 56 269 85 354 0 0 319 0 35

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 16 47 217 66,5 283,5 0 192 75 0 16,5

12_ODO_Odbor dopravy 8 18 119 16,5 135,5 0 94 25 0 16,5

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 12 43 157 45 202 14 52 131 0 5

14_OPR_Odbor provozní 21 37 287 135 422 0 64 233 0 125

15_SDP_Sdílené_prostory 6 256 0 1799 1799 645 0 784 230 140

Celkem nároky specifikované odbory 268 1141 4078 3659 7737 899 1933 2590 1155 1160

11,62% 24,98% 33,48% 14,93% 14,99%

Rezerva:

800 m2

150 m2 A vstupní, ve�ejná �ást

8 687           m2 B ú�ední, ve�ejná �ást

9 990           m2 C ú�ední, neve�ej. �ást

11 988         m2 D reprezenta�ní �ást

120              stání F technická �ást

����������	


Minimální po�et parkovacích stání

�isté podlahové plochy celkem 

Podlahové plochy �isté + Komunikace, Schodi�t� (odhad, není t�eba dodr�et)

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem (Podla�ní �isté plochy + 20%; odhad, není t�eba dodr�et)

Sekce [ m2 ]

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad�, �ajové kuchy�

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 



NÁVRH UCHAZE�E - Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha 
jiných 
funkcí

Plochy celkem

A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 40 179 926,8 226,9 1153,7 0 312,9 22,6 677,9 140,3

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 21 42 333,6 50,4 384 63,3 98,6 212 0 10,1

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 7 22 120 14,9 134,9 0 120 0 0 14,9

04_OVY_Odbor výstavby 23 53 303,5 515 818,5 0 262 91,8 0 464,7

05_OEK_Odbor ekonomický 16 35 232,7 60 292,7 0 59,3 173,4 30 30

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 23 114 426,4 116,5 542,9 30,1 342,5 124,2 0 46,1

07_O�I_Odbor �ivnostenský 14 60 204 102,1 306,1 21,4 204 80,7 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 30 146 381,4 391,5 772,9 135,7 170,1 166,4 236,6 64,1

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 10 33 167,6 62,8 230,4 0 0 167,6 0 62,8

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 21 56 280,4 87,4 367,8 0 0 331 0 36,8

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 16 47 220,3 67,3 287,6 0 195,6 75,3 0 16,7

12_ODO_Odbor dopravy 8 18 126,2 16,7 142,9 0 100,3 25,9 0 16,7

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 12 43 158,6 45,2 203,8 13,9 53,3 131,4 0 5,2

14_OPR_Odbor provozní 21 37 297,7 137,8 435,5 0 66,9 241 0 127,6

15_SDP_Sdílené_prostory 6 256 0 2227,3 2227,3 867,3 0 789,5 420,2 150,3

Celkem nároky specifikované odbory 268 1141 4179,2 4121,8 8301 1131,7 1985,5 2632,8 1364,7 1186,3

13,63% 23,92% 31,72% 16,44% 14,29%

Rezerva:

827 m2

174,4 m2

9 302                    m2

11 040                  m2

12 355                  m2

219                       stání

120                       stání

99                         stání

3 793                    m2
Hrubé podzemní podlahové plochy celkem

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch Sekce [ m2 ]

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad

Podlahové plochy �isté + Komunikace, Schodi�t�

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem

Navr�ený po�et stání v podzemních podla�ích

Navr�ený po�et parkovacích stání celkem

Navr�ený po�et stání na povrchu 

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 

�isté podlahové plochy celkem 



POROVNÁNÍ NÁVRHU UCHAZE�E S PO�ADAVKY INVESTORA - Nová radnice - M� Praha 12 - Bilance hrubých podlahových ploch

Zkratka název odboru Po�et osob /
po�et trvalých 
pracovi��

po�et 
do�asných 
pracovi��

Plocha 
kancelá�e

Plocha jiných 
funkcí

Plochy 
celkem A B C D F

01_OKM_Odbor Kancelá� m�stské �ásti 0 0 -13,8 -11,9 -25,7 0 -6,9 -0,6 -12,9 -5,3

02_OKÚ_Odbor Kancelá� ú�adu 0 0 -8,6 -0,4 -9 -1,3 -1,6 -6 0 -0,1

03_OLZ_Odbor lidských zdroj� a plat� 0 0 -1 0,1 -0,9 0 -1 0 0 0,1

04_OVY_Odbor výstavby 0 0 -4,5 0 -4,5 0 -4 -0,8 0 0,3

05_OEK_Odbor ekonomický 0 0 -3,7 0 -3,7 0 -1,3 -2,4 0 0

06_OSV_Odbor sociálních v�cí 0 0 -13,4 -1,5 -14,9 -0,1 -11,5 -2,2 0 -1,1

07_O�I_Odbor �ivnostenský 0 0 -9 -2,1 -11,1 -1,4 -9 -0,7 0 0

08_OSV_Odbor ob�ansko-správních agend 0 0 -12,4 -11,5 -23,9 -7,7 -3,1 -2,4 -6,6 -4,1

09_OIT_Odbor informa�ních technologií 0 0 -0,6 -0,8 -1,4 0 0 -0,6 0 -0,8

10_OIM_Odbor investic a správy majetku 0 0 -11,4 -2,4 -13,8 0 0 -12 0 -1,8

11_O�P_Odbor �ivotního prost�edí 0 0 -3,3 -0,8 -4,1 0 -3,6 -0,3 0 -0,2

12_ODO_Odbor dopravy 0 0 -7,2 -0,2 -7,4 0 -6,3 -0,9 0 -0,2

13_O�K_Odbor �kolství, kultury a vzd�lávání 0 0 -1,6 -0,2 -1,8 0,1 -1,3 -0,4 0 -0,2

14_OPR_Odbor provozní 0 0 -10,7 -2,8 -13,5 0 -2,9 -8 0 -2,6

15_SDP_Sdílené_prostory 0 0 0 -428,3 -428,3 -222,3 0 -5,5 -190,2 -10,3

Celkem nároky specifikované odbory 0 0 -101,2 -462,8 -564 -232,7 -52,5 -42,8 -209,7 -26,3

-2,01% 1,07% 1,76% -1,51% 0,70%

Rezerva:

-27 m2

-24,4 m2

615 -         m2

1 050 -      m2

367 -         m2

99            stání

�isté podlahové plochy celkem 

Podlahové plochy �isté (Komunikace, Schodi�t�)

Hrubé nadzemní podlahové plochy celkem

Po�et parkovacích stání nad minimální po�adavek

Prostorové parametry - Bilance hrubých podlahových ploch Sekce [ m2 ]

Podíl plocha jednotlivých sekcí k celkové plo�e �istých podlahových ploch 

Kanc.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vy��ích patrech, v�etn� sociálního zázemí, sklad�, �ajové kuchy

Obch.pl.ur�ené k pronájmu soukromým subj.umíst�né ve vstupním podla�í 



P�íloha �. 13 ke smlouv�

p.�. Kapitola

Po�adavek stanovený P�ílohou �. 1 - Zadáním investora 
(Technickými po�adavky) 
(dále jen "TP")

odkaz na 
TP

Spln�no
 ANO / NE Poznámka

1

Po�adavky na umíst�ní Stavby

���

1
Stavba svým pojetím v dané lokalit� zlep�uje kvality 
ve�ejného prostoru 1.1.1.

���

2

Stavba bude umíst�na na pozemku, který je specifikován 
v P�íloze �. 3 této Smlouvy. 1.1.2

���

3

Pozemek je dob�e dostupný pro p��í 1.1.2
���

4
Pozemek dopravn�  navazovat  na stávající systém 
dopravy hromadné dopravy 1.1.2

���

5
Pozemek dopravn�  navazuje  na stávající systém osobní 
dopravy 1.2.1

���

6
Je zpracována urbanistické koncepce, která �e�í ve�ejný 
prostor v souladu s funkci budovy 1.2.1

���

7
Zpevn�ná venkovní plocha, mimo svou primární funkci, 
plní funkci na ochranu civilního obyvatelstva dle p�íslu�né 
legislativy 1.3.1

���

8

V Sekci A (Vstupní, ve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.2.1 1.4.2

���

9

V Sekci B (Ú�ední, ve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.3.1 1.4.3

���

10

V Sekci C (Ú�ední, neve�ejná �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.4.1; 1.4.3.2 1.4.4

���

11

V Sekci D (Reprezentativní �ást) jsou umis�ovány 
prostory, dle po�adavk� specifikovaných v odstavci TP 
1.4.5.1; 1.4.5.2 1.4.5

���

12
Odbory kumunikující intenzivn� s ve�eností jsou 
ve�ejnosti snadno p�ítupné 1.5.1

���

13
Jednotlivé odbory se silnou komunika�ní vazbou jsou 
navr�eny v t�sné blízkosti 1.5.1

���

14
�len�ní a umíst�ní jednotlivých funkcí radnice je 
rozlo�ena dle P�ílohy �.1(Schéma vazeb mezi Odbory) 
Technických po�adavk� 1.5.1

���

15
Navr�ené �e�ení umo�ní majiteli objektu variabilitu p�i 
budoucích zm�nách ve vyu�ití prostoru budovy 1.6.5

���

2

Specifické díl�í návrhové po�adavky na stavební konstrukce

���

16
Po�et nadzemních pola�í je minimalizován s ohledem na 
dispozici pozemku 2.2.1

���

17
Po�et podzemních pola�í je minimalizován s ohledem na 
dispozice pozemku 2.2.1

���

18
Návrh reflektuje po�adavek Zadavatele na umíst�ní 800 
m2 rezervních kancelá�ských ploch ur�ených k pronájmu 
ve nadzemních patrech 2.2.1

���

19
Návrh reflektuje po�adavek Zadavatele na umíst�ní 150 
m2 rezervních komer�ních ploch ur�ených k pronájmu ve 
vstupním pat�e budovy 2.2.1

���

20
V návrhu je v maximální mo�né mí�e realizováno 
parkování formou venkovního stání 2.2.2

���

P�íloha �. 13 - Kontrola technických po�adavk�



21
Nadzemní podla�í budovy je vyu�ito dle po�adavk�
specifkovaných v odstavci TP 2.3.1 2.3

���

22
P�ízemí budovy je vyu�ito dle po�adavk� specifkovaných 
v odstavci TP 2.3.2 2.3

���

23
Podzemní podla�í budovy je vyu�ito dle po�adavk�
specifkovaných v odstavci TP 2.3.3 2.3

���

24
Sv�tlá vý�ka jednotlivých pola�í odpovídá po�adavk�m 
specifikovaným v odstavci TP 2.4.1 2.4.1

���

25
Nosná konstrukce se  realizuje  formou 
�elezobetonového  skeletu 2.6.3.1

���

26

Kompozice fasády bude �e�ena formou parapetn�
�len�né fasády - pásových oken, nebo jednotlivých oken 
s výjimkou fasády p�íslu�ící jídeln� (restauraci), vstupního 
hlavního portálu radnice a 1NP kde bude celoprosklená 
fasáda pou�ita dle pot�eb jednotlivých provoz� 2.6.4.1

���

27

Fasáda je vybavena protislune�ní clonou 2.6.4.2
���

3 Specifické návrhové po�adavky na dodávky technických za�ízení 
budov

���

28

Úrove� p�irozeného osv�tlení bylo ov��eno výpo�tem a 
konstatováno jako vyhovující pro místnosti a hodnoty 
evedené v odstavci 3.3.2 TP

Spln�ní po�adavku bude prokázáno p�edlo�ením výpo�tu 
alespo� pro nejhor�í trvalé pracovi�t� (p�ípadn� více 
nejhor�ích pracovi��) z pohledu vyhov�ní tohoto 
po�adavku, tj. nap�. pracovní místa umíst�na nejdále od 
fasády, �i nejhloub�ji v rámci dispozice 3.3.2

���

29
Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.4.2.1 TP na �e�ení osv�tlení 3.4.2.1

���

30

Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.4.3.1 TP na �e�ení podlahových p�ípojných míst, jedná 
se p�edev�ím v této fázi o konstruk�ní vý�ky podla�í 3.4.3.1 

���

31

Návrh budovy reflektuje po�adavky stanovené v kapitole 
3.5.3 TP na vyu�ití systému kontroly vstupu ACS 3.5.3

���

5

Transportní technika

���

32
V návrhu jsou zapracovány po�adavky na osobní výtahy 
s dostate�nou kapacitou 5.1.1

���

33
V návrhu jsou zapracovány po�adavky na trasportní 
výtahy pro p�epravu mezi p�ízemím a PP budovy 5.2.1

���

6

Interiér

���

34
Recepce a vstupní hala budouvy je architektonicky 
ztvárn�na 6.1.1

���






