
Smlouva o dílo, na akci: „Opravy příkopů JCH“
kód akce: A662
č. ORS/Vo/137/2018
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

BUILDPRO s.r.o.
Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO 049 40 075

DIČ CZ04940075

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ústí nad
Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 37302

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena: Romanem Pončíkem, jednatelem

Ve věcech technických: xxxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Opravy příkopů JCH“, kód akce: A662, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení oprav příkopů ve vodohospodářské soustavě jezera
Chabařovice.

Vodohospodářskou soustavu jezera Chabařovice tvoří mimo jiné rozsáhlá síť odvodňovacích příkopů,
které slouží zejména k odvedení srážkových vod do jezera Chabařovice, resp. do Modlanského
potoka a následně do řeky Bíliny. Vlivem dlouhodobého sedání tělesa výsypky, dotvarování
skrývkových řezů na svazích bývalého lomu, stejně tak i dalšími vlivy, zejména pak činností černé
zvěře, došlo v některých místech k poškození odvodňovacích příkopů. Vlivem těchto poškození
dochází k nežádoucímu zatékání srážkových vod do tělesa výsypky popř. dalších svahů jezera
Chabařovice.

Stavba je rozdělena na čtyři stavební části:

- Příkop A
- Příkop u ocelárny
- Odtok a přítok z VD Rabenov
- Příkop V4

Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1
této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené v článku II.
této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli
dohodnutou částku za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Zjednodušená dokumentace

1. Zjednodušená dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava příkopů JCH“, kterou
zpracoval Jan Vondruška, DiS., v únoru 2017, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení
v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou zjednodušenou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 30. června 2018
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V. Místo plnění

Zájmové území leží v k. ú. Roudníky (741833), k. ú. Chabařovice (650498), k. ú. Tuchomyšl (771368)
a v k. ú. Vyklice (787621).

Obec: Ústí nad Labem
Kód obce: CZ0427554804
Kraj: Ústecký

Obec: Chabařovice
Kód obce: CZ0427568007
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 909 152,21 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných
stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu
díla, nejpozději v den uvedený v čl. IV. této Smlouvy v objemu skutečně provedených a vzájemně
odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté dle čl. VI. Smlouvy.
Faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních
prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických
uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební
a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu
do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,



SoD č. ORS/Vo/137/2018
„Opravy příkopů JCH“
kód akce: A662

4

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A662) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

6. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

7. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného nebo
nově vyhotoveného dokladu.

8. Úhrada ceny stavebních prací bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní
účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba
uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

12. Stavební práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro poskytnutí stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. této Smlouvy činí
5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. této Smlouvy činí 3 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Způsob zajištění řádného plnění

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle zjednodušené dokumentace, která byla vypracována
v souladu s vyjádřením správních orgánů a v souladu s požadavky Objednatele.

2. Je-li ve zjednodušené dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatelem
stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá
za kontrolu jakosti prací dle předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně
platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy
o dílo.

4. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy
stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

6. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

7. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

8. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.



SoD č. ORS/Vo/137/2018
„Opravy příkopů JCH“
kód akce: A662

6

9. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených
mláďat volně žijící zvěře.

10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu se zjednodušenou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu
dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání
a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem
zápisem do stavebního deníku.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém
jazyce.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
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a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli
záruku za jakost stavebních prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu
24 měsíců.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.
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XV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji fyzických osob, které mu budou sděleny
Objednatelem v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a dále s účinností ode dne 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
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s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1.
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 21. 5. 2018 V Chlumci dne 23. 5. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Roman Pončík

ředitel jednatel
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik BUILDPRO s.r.o.

       (Objednatel) (Zhotovitel)
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Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

SOD č. ORS/VO/137/2018
„Opravy příkopů JCH“
kód akce:A662



REKAPITULACE STAVBY
Kód: A 662
Stavba: Opravy přikopů VH soustavy jezera Chabařovice

KSO:
Misto: jezero Chabařovı'ce

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:
BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IČ:
DIČ:

2.5.2018

00007536
(2200007536

4940075
C204940075

Cena bez DPH 1909152,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15 ,00% 0,00 0,00

z; l
iCena celkem v CZK 1 909 152,21J
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REKAPITULACE oBJEKTů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: A 662

Stavba: Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.ı'.oo

Kód Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Typ i

Náklady stavby celkem

50-01

50-02

50-03
SO~04

VRN

Příkop A
Příkop u ocelárny

Odtok a přítok z VD Rabenov
Příkop V4

Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

1 909 152,21
563 512,50
442 145,04
295 968,12
505 226,55
102 300,00

STA
STA
STA
STA
STA





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPısu PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

50-01 - Příkop A

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 02.05.2018

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 563 512,50

HSV - Práce a dodávky HSV 563 512,50

1 - Zemní práce 177 760,90

4 - Vodorovná konstrukce 220 704,80

5 - Komunikace pozemní 32 160,00
h

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránı' 44 370,00_
998 - Přesun hmot 88 516,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

50-01 - Příkop A

Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

1'__"
_'

Ty . . v . J.cena Cenová I1 PČ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] 1
ı D [CZK] Soustava J

á l ou isu elkeN Rady-1 P C m 563 512,50

0 HSV Práce a dodávky HSV 563 512,50
o 1 Zemní práce 177 760,90

ı l '

1 1 1 K 111101101 10dstraněni travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha 1 ha 1 0,0801 21 180,001 1 694,40 CS ÚRS 2017 01

vv l1,0005 0,080
1 2 K 11 1201101 Odstranen1 krovın a stromu s Odstraˇnenım korenu prumeru kmene do 100 mm do m2 800,000 33160 26 880,00 cs ÚRS 2017 011 sklonu terenu 1 : 5, prı celkove plose do 1 000 m2
„ _ __YY.. 160*5 800,000

; _ Vodorovne' přemístění výkopku nebo sypam'ny po suchu na obvyklém dopravním
1 7 1 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutı' z horniny tř. 1 až m3 210,000 202,00 42 420,00 CS ÚRS 2017 01
1 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W Drátokoše
W 100*3*0,3 90.000
W Zemina
W 100*5*O,15 75,000

60'5'0,15 45,000
vv Součet 210,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 1
8 'Ĺ K 1162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až m3 630,000 15,30 9 639,00 CS ÚRS 2017 01

1; 1 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 1
VV 3*210 630,000

2 ' | ,9 .K 1171201201 1uıožoní svpanıˇnv na skládky 1 m3 1 210,0001 13,301 2 793,001cs uRS 2017 01 1
vv ú

210 210,000
I I 1 1

I
10 1 K 1171201211 1Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1 t 1 346,5001 125,001 43 312,501CS ÚRS 2017 01 |

1 I

W 210*1,65 346,500 I

12 K 1810061 12 Rozprostrenı
zemin schopných zurodnem v rovıne a ve sklonu do 1:5, tlousťka vrstvy m2 320,000 10,90 3 438100 CS ŮRS 2017 O1 1

z pres 0,10000,15m 1
W 160*1*2 320,000

1 4 i K 182101101 Svahovanıˇtrvalych svahu do projektovanych `profılu
s potrebnym premıstemm m2 800,000 35,70 28 560,00 cs ÚRS 2017 01 11 1 vykopku prı svahovanı v zarezech v hornine tr. 1 az 4 1

„__e 1 60*5 800,000

1 17 1 K 1171103101 1Zornnı' hrázkv meıíoračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 1 m3 1 10,0001 203,001 2 630,001cs úRS 2017 01 1
W 2*5

1 18 1 11 1115101201 1corpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný pñtok do 500 unıín 1 hod 1 240,0001 49,001 11 760,001cs úRs 2017 01 1
W 10*24

| r1 19 1 K |115101301 1Pohorovosı čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 Umín 1 den 1 10,0001 36,001 360,00105 uRS 2017 01 1
W 10

| I I ı ł
I

1 20 1 K 1181411123 1zaıožoní [očního trávníku výsovern plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 1 m2 1 320,0001 12,001 3 840,001cs uRS 2017 01 1
vv pol. 12

1 21 1 M 1005724740 1osı'vo směs travní krajinná - svahová 1 kg 1 4,800 1 80,001 384,000 1CS ÚRS 2017 01 1
W 320*0,01 5 4,800

r_ D `4 Vodorovná konstrukce 220 704,80
5 1 Zřízení vrstvy z geotextílie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným

5 K 1457971112 dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 St., šířky geotextilie m2 640,000 28,10 17 984,00 CS ÚRS 2017 01
1 1 přes 3 do 7,5 m

W 160% 640,000I i z' I '1 6 1 M 1693410110 1geomembrány hydroizolační hłcıdké Ití. 1mm! 1 m2 1 704,0001 62,701 44 140,80 C5 URS 2017 01 I
W 640*1,1 704,000

15 K 463211111 Rovnan'ına z lomoveho
kamene neopracovaneho'tndeneho'pro vsechny tlousťky m3 90,000 1 540,00 138 600100 cs ÚRS 2017 O1rovnamny, bez vypracovani lıce s vyklınovanı spar a dutın ulomky z kamene

W 100*3*0,3 90,000

1 ó K 464571124 Pohoz dna nebo svahu Jakekolıv tloust'ky z kameniva teženeho hrubého, z terenu, m3 27,000 740,00 19 980,00 cs ÚRS 2017 01
frakce do 125 mm

W 60*3'0,15 27,000

D 5 Komunikace pozemní 32 160,00
1 11 1 k 1564831111 1Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 1 m2 1 480,0001 67,001 32 160,001CS ÚRS 2017 01 1

W 160*3 480,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 370,00
I 1

ˇ

1 3 1 K 1966024111 10dstranění drátěných košů (gabionů) vyplněných kamenivem 1 m3 1 90,0001 493,01fl 44 370,001CS URS 2017 01 1
W 100'3'0,3 90,000

D 998 Přesun hmot 88 516,80
I

__' I

-1 'V ł I I f ł ł I P

14 1 K 998332011 Presun hmot pro upravy vodnıch toku a kanaly, hraze rybnıku apod. dopravnı t 409,800 216,00 16,80 cs ÚRS 2017 01; vzdalenost do 500 m
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KRYcÍ LIST SOuPıSU
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

50-02 - Příkop u ocelárny

KSO: CC-CZ
Místo: jezero Chabařovı'ce Datum: 02.05.2018

Zadavatel.- ıČ: 00007536
Palivový knmhinát Ústi, S. p. DIČ: c20000753ó

Uchazeč: IČ; 4940075
BuıLDPRO Sm. DIČ: c204940075

Poznámka:

Cena bez DPH 442 145,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

łcena celkem v czK 442 145,04

Strana 1 z 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovıˇce
Objekt:

50-02 - Příkop u ocelárny

Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO S. r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 442 145,04

HSV - Práce a dodávky HSV 442 145,04
1 - Zemní práce 183 199,36
4 - Vodorovné konstrukce 145 698,56
5 - Komunikace pozemní 40 602,00
998 - Přesun hmot 72 645,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy přikopů VH Soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

50-02 - Příkop u ocelárny

Misto: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

Ť* T . . v . . n en ˇ 1ı PČ y Kod Popıs MJ Mnozstvı 'I ce a Cena celkem [CZK] c Ova
ž p [CZK] Soustava f

á lad sou isu celkeN k y p m 442 145,04

D HSV Práce a dodávky HSV 442 145,04
D 1 Zemní práce 183 199,361 `- - š . “`` 1 `I K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, pñ celkové ploše do 0,1 ha ` ha ` 0,101 y 21

180,001 2 139,1BìCS URS 2017 01_1Í. , __
vv 202*5*o,0001 0,101

' i ı ı ı o v r ı v v o n| 2 1 K 1 14203104 Rozebˇranı dlažeb
nebo zahozu s

nalozenım na dopravnı prostredek zahozu, rovnanın a m3 121,200
172,00] 20 846,40 CS ÚRS 2017 01! 5 soustreďovacıch staveb provedenych na sucho

I'_
vv' 202*3*0,2 121,200i'__'.ˇ` I. m v . , , . . , , v. . . .

i 3 K 1 14203201 Ocıstefıı lomoveho kamene nebo betonovych tvarnıc zıskanych prı rozebranı dlazeb,
m3 121,200 190,00 23 028,00 cs ÚRS 2017 01| zahozu, rovnanın a soustred ovacıch staveb od hlıny nebo písku.ř'

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, v- 21,200 208,00 25 209,605 4 z' K 114203301 záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikostí nebo tvaru m3 1 cs URS 2017 01
ı_~ 1
É “' \‹'or.iorovnı=2` přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
1 5 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 151,500 202,00 30 603,00 CS ÚRS 2017 01

4 na vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m
W 202*5*0,15 151,500| II 1 Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

1 6
1

K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 151,500 15,30 2 317,95 CS ÚRS 2017 01= _ _ 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
.. W 151.5*1 151,500! I 1 .I 7 ! K '171201201 łUložení sypaniny na skládky

1 m3 Ě 151,500Ě 13,301 2 014,95 CS URS 2017 01 í
. .W 1515 151,500 ` 4

1 8_iL K 151712012“ łUložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) l t l 249,9754 125,00` 31 246,88'1'35 ÚRS 2017 01 V_
vv _ 151,5*1,65 249,975

f 9 1 K 1 181006112 Rozprostrenı zemin schopnych zurodnenı v rovıne a ve sklonu do 1.5, tlousťka vrstvy
m2 404,000 10,90 4 403,60 cs ÚRS 2017 01'__mi 1 pres O,10cíoO,15m

W 202*1*2 404,000` | . . . . . , . . - . s . v .Í 10 l K 182101101 5`fah°ˇamfrˇawch sˇf'h" .dP Pmľekmˇa'ľy'fh m'IĚ' s mt'ebny'“ P'em'stemm m2 1 010,000 35,70 36 057,00 cs úRS 2017 01 é1 1 vykopku prı svahovánı v zarezech v hornıne tr. 1 az 4
i_ vv _ 202'5 1 010,000

i, J| K |181411123 'založení lučnı'hø trávníku výseveın plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 1 m2 1 404,0001 12,00! 4 848,001115 úRS 2017 01
vv pol. 9

Í 17] M 1005724740 [øxivø směs :rflvnr krajinná - svnhøvá f kg f 6,060; 80,00| 484,800 [cs ÚRS 201701 l
W 404'0,015 6,060

D 4 Vodorovné konstrukce 145 698,56 ___!I í Zřízení vrstvy z geotextı'lie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným li 11 1 K Í457971112 dočasným zatěžovánim včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie m2 808,000 28,10 22 704,80 CS ÚRS 2017 01i | i přes 3 do 7,5 m
ı__!V ,202'4 808,000

- 12 É M 1693410110 lgeomembrdny hydroizolační hladké Itl. i' mm! Ä m2 ` 888,800 ` 62,70, 55 727,76 11 I l
vv 808*1,1 888,800 __

1 13 1 K 1464571 124
Pohoz dna nebo svahu Jakekolıv tloušťky z kameniva tezeneho hrubeho, z terenu,

m3 90,900r 740'00 67 266,00 cs ÚRS 2017 01. _ 5 frakce do 125 mm
I

W 202'3'0,15 90, 900

D 5 Komunikace pozemní 40 602,00.‹' l
øÍ 14 i K J564831111 JPodklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm ł m2 ‹ 606,0001 67,00` 40 602,00ICS URS 2017 01 I

W 202*3 606,000

D 998 Přesun hmot 72 645,12_ a f 1 v . . . . . . . . 1 1 1| 15 K 998332011 Presun hmot pro upravy vodních toku a kanaly, hraze rybníku apod. dopravnı t I 336,320 216,00 72 645,12' CS ÚRS 2017 01l vzdalenost do 500 m i |
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KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Opravy přikopů VH soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

50-03 - Odtok a přitok z VD Rabenov

KSO: (IC-CZ
Misto: jezero Chabařovice Datum 02.05.2018

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, S. p. DIČ: C200007536

uchazeč; IČ: 4940075
BUILDPRO 5.r.0. DIČ; c204940075

Poznámka:

cena bez DPH 295 968,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

`Cena celkem v CZK 295 968,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy přikopů VH Soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

50-03 - 0dtok a přitok z VD Rabenov

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO S.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 02.05.2018

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 968,12

HSV - Práce a dodávky HSV 295 968,12
1 - Zemní práce 94 992,10

_4 - Vodorovná konstrukce 99 536,64

_5 - Komunikace pozemní 46 230,00

998 - Přesun hmot 55 209,38
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SOUPıS PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

50-03 - Odtok a přítok z VD Rabenov

Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018

Zadavatel: Palivový kombínát Ústí, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

Ty . . v . J .cena CenováPC Ked Pepıs MJ Mnezstvı cena celkem [cZK] ,5 __ p [CZK] soustava ,

Náklad sou isu celkemY P 295 968,12

D HSV Práce a dodávky HSV 295 968,12
D 1 Zemní práce 94 992,10

. '|
1

1 I
ł

1 1 1 K
1111101101

10dstranění travín a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha 1 ha 0,0691 21 180,001 1 461 ,421125 URS 2017 01 1

vv (94+44)*5*o,0001 0,069
1 ı' I i ˇ ł l' V ł ı I I V V

J
1

1 2 x 1 12101102 Kacem stromu s odrezamm kmene a s odvetvenım lıstnatych, prumeru kmene pres kus LOGO 215_00 430_00 cs URS 2017 01
_i 300 do 500 mm

1 Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 1
3 -_ K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 103,500 202,00 20 907,00 CS ÚRS 2017 01 1

,_ 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1
W _ (94+44)*5*0,15 103,500

1 | Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
1 4 K 1162701109 prostředku, bez naloženı' výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 310,500 15,30 4 750,65 CS ÚRS 2017 01

1 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
W 103,5*3 310,500

,__-"1 1 ,
1 5 1 K 1171201201 1Uložem' sypaniny na skládky 1 m3 103,5001 13,301 1 376,551CS URS 2017 01 1

W 103,5 103,500
.f , I

Q 6 Ž. K 1171201211 1Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1 t 170,7751 125,001 21 346,881CS URS 2017 O1 1

W
___

103,5*1,65 170,775

_ 7 K 1181006112 Rozprostrem
zemin schopnych zurodnenı v rovıne a ve sklonu do 1:5, tlousťka vrstvy m2 276_1100 10,90 3 008I401CS ÚRS 2017 01

1 _ 1 pre50,10d00,15m l
W (94+44)*1*2 276,000

8 K 182101101 Svahovamˇtrvalych svahu do projektovanych profılp
s potrebnym premıstenım

m2 690_0011 35_70 24 633_00 cs ÚRS 2017 O1
vykopku pn svahovanı v zarezech v hornıne tr. 1 az 4

vv (94+44)*5 690,000
l ' ' ı

1 13 1 K 1171103101 1Zemní hrázky melioračnich kanálů z horniny tř. 1 až 4 1 m3 5,0001 263,001 1 315,001CS URS 2017 01 1
vv 5 , .

1 15 1 K 1115101201 1Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 Umín 1 hod 240,0001 49,001 11 760,001CS ŮRS 2017 01 1
_vv 1o*24

1 161 K 1115101301 1P6hetovest čerpací Seupravy pro dopravní výšku do 10 m přitnk do 500 Umı'n 1 den 10,0001 36,001 360,001cs úRS 2017 O1 1
vv 10, _ . . _ I1 171 K 1181411123 1zaınžen1 ınčnihø trávníku výsevem pıøehv ae 1000 m2 ve svahu do 1:1 1 m2 276,0001 12,001 3 312,001cs uRS 2017 01 1
W pol. 7 _

1 18 1 M 1005724740 Insive směs travní krajinná - svehøvá 1 kg 4,1401 00,001 331,2001cs úRs 2017 01 1
vv 276'0,015 4,1 40

D 4 Vodorovná konstrukce 99 536,64
1 1 Zřízení vrstvy z geotextílie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným 1
1 9 1 K 457971112 dočasným zatěžováním včetně Zakotvenı' okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextílie m2 552,000 28,10 15 511,20 CS ŮRS 2017 01 1

1 1 přes 3 do 7,5 m 1
-_ ,W í94+44)*4 552,000

10 1 M 1552410110 geomembrdny hydroizołoční hladké ltl. 1 mm! 1 m2 607,200 1 62,701 38 071,44 1 1' '
vv 552'1,1

""
607.200

m

1 1 K 1464571 124 Pohoz dna nebo svahu Jakekolıv tlousťky z kameniva tezeneho hrubeho, z terenu, m3 112_1130 1,4030 45 954_00 cs ŮRS 2017 O1
1 frakce do 125 mm J

vv (94+44)*3*0,15 62,100

D Komunikace pozemní 46 230,00
I i

1 12 1 K 1564831111 1Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 1 m2 690,000 67,00 46 230,001CS ÚRS 2017 01 1

w (94+44)*5 690,000
D 998 Přesun hmot 55 209,38

1 v , . . . , , .
1 14 K 99833201 1 Presun

hmot pro upravy vodnıch toku a kanaly, hraze rybnıku apod. dopravní
t 255_5119 216_00 55 209,38 cs ÚRS 2017 01

1 vzdałenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovı'ce

Objekt:

SO-O4 - Příkop V4

KSO: CC-CZ
Misto: jezero Chabařovˇice Datum: 02.05.2018

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový knnnhı'nát ústí, 5. p. DIČ; czoooo7536

Uchazeč: IČ: 4940075
BUILDPRO S.r.0. DIČ: (104940075

Poznámka:

Cena bez DPH 505 226,55
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
Snížená 0,00 15,00% 0,00

| Cena celkem v CZK 505 226, 55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy přikopů VH soustavy Jezera Chabařovice
Objekt:

SO-O4 - Příkop V4

Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO S.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 505 226,55
HSV - Práce a dodávky HSV 505 226,55

1 - Zemní práce
157 838,90

4 ~ Vodorovná konstrukce 201 958,40
_ 5 - Komunikace pozemní

56 280,00
998 - Přesun hmot 89 149,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy přikopů VH Soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

S0-04 - Příkop V4

Misto: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

I Ty . . v . `ıLcena CenováPČ Kod Popis MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK]I D ICZK'I soustava
Náklad sou isu celkemY P 505 226, 55

0 HSV Práce a dodávky HSV 505 226,55
D 1 Zemní práce 157 838,90I I. I

.I .I 1 I K I111101101 IOdstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha I ha I 0,140. 21 180,00I 2
965,20ICS URS 2017 01_I! _ 1 IW (210+70)*5*0,0001 0,140

II Vodorovnáı přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
I 2 K I162701105 prostředku, bez naložem' výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až m3 210,000 202,00 42 420,00 CS ŮRS 2017 01
I I I 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m '

I vv I (210+70)*5'0,15 210,000
I I Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním" 3 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 210,000 15,30 3 213,00 CS ÚRS 2017 01I I 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

W
'

21011 210,000'_F" I
I Í

łI 4 I K 171201201 Iułnženı' sypanı'ny na skládky I m3 I 210,000I 13,30I 2 293,00Ics URS 2017 DFI_'
vv _ 210 210,000

I 5 I K I171201211 IUložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovne') I t I 346,500I 125,00I 43 312,50ICS ÚRS 2017 01I I. ı n ı ı
W 210'1,65 346,500

I I I v z . , , v . . v _ v '
I 6 K I 1810061 1 Rozprostrenı zemin schopnych zurodnenı v rovıne a ve sklonu do 1.5, tlousťka vrstvy m2 560,000 10,90 6 104,00 cs ÚRS 2017 01 I
I I I presO,10c|oO,15m I

W (210+70)*1*2 560,000i'É I I' , , . . . . . . v . v , . . lř 7 I K '182101101 5Yah°ˇan`,t."a'ych :"ˇŤh" fi? pmľekmˇa'ľyfh ,pfm'lì' s mtrebny'" prem'stem'" m2 1 400,000 35,70 49 080,00 cs úas 2017 01 l_ fl I vykopku pn svahovanı v zarezech v hornıne tr. 1 az 4 Iivv (210+70)*5 1 400,000! ľ
v

' 13 II K I181411123 Izaıøženı' ınčnı'hø trávníku výzevem plochy do 1000 m2 ve svahu an 1:1 I m2 I 560,000I 12,00I ó 720,00Ics uRs 2017 01 I
W pol. 6

14 I M I005724740 Insı'vø směs trnvniızmjinnó - svnhøvá I kg I 4,140I 80,00I 331,200 Ics úRs 201701 I
W 560*0,015 8,400

D 4 Vodorovné konstrukce 201 958,40I'_.'_"
I I 1Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným I

II
8

I
K 457971112 dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie m2 1 120,000 28,10 31 472,00 CS ÚRS 2017 01-

I přes 3 do 7,5 m
vv (210+70)*4 1 120,000I_..

i 9 I M I693410110 geomembrány hydroizolační híadké ltl. 1 mm! I m2 I 1 232,000 I 62,70I 77 246,40 I I
____IV\{ 1120*1,1 'Přepočtene' koeficientem množství 1 232,000

ÄI
I

I
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého hrubého, z terénu, 126 000 740 93 v

v ı 40,00 II 10_|
K 464571124

frakce do 125 mm m3 00 2 CS URS 2017 01
IW (210+70)*3*0,15 126,000

D Ě Komunikace pozemní 56 280,00
I 11 I K I564831111 IPodklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnı'm, po zhutnění tl. 100 mm I m2 I 840,000I 67,00I 56 280,00ICS ÚRS 2017 01 Ivv (210+70)'3 840.000

D 998 Přesun hmot 89 149,25
II .1 I ˇ ł I I I' I' C l'I IZ K I9933320H Presun

hmot pro upravy vodnıch toku a kanaly, hraze rybníku apod. dopravnı
t I 412,728 216,00 89149,IISICS ÚRS 2017 o]I I vzdalenost do 500 m I I
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KRYcı' LIST SOUPISU
Stavba:

Opravy příkopü VH soustavy jezera Chabařovı'ce
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
CC-CZMísto: jezero Chabařovice Datum 02.05.2018

Zadavatel: IČ: 00007536Pałivový kombinát Ústi, s. p. DIČ: C200007536
Uchazeč: IČ: 4940075BUILDPRO s.r.0. DIČ; czo4940075
Poznámka:

Cena bez DPH
102 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daněDPH základní 0,00 21,00% 0,00snížená
0,00 15,00% 0,00

rn'íiišena celkem v CZK 102 300,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice
Objekt;

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: jezero Chabařovı'ce

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 02.05.2018

Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 102 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 500,00
vRN3 - Zařízení staveniště 57 800,00
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

Opravy příkopů VH Soustavy jezera Chabařovice
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: jezero Chabařovice Datum: 02.05.2018
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: BUILDPRO S.r.o.

IIČUTy Kód Popis MJ Množství J'cena Cena celkem [CZK] CenováD [CZK] Soustava
Náklad Sou isu celkemY P 102 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 300,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 500,00

i Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové Í , l
i

2 K
_:012002000 práce geodetické práce 1,000 44 500,00l 44 500,00 CS URS 2017 01 -. i I . A

D VRN3 Zařízení staveniště 57 800,00ı_ ı “
' 1 K "030001000 iZákladní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště l l 1,0001 57 800,00` 57 800,00'CS ÚRS 201? 01 ì
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SoD č. ORŠ/Vo/1372018 
,,Opravy příkopů JCH“  
kód akce:A662 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 2 
 
 
 
 

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Vzor Zjišťovacího protøkolu včetně vysvětlivek

SOD č. ORŠ/VO/1372018
„Opravy příkopů JCH“
kód akce:A662



VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ PRÁCE DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX   

Název a sídlo:  XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO:   00007536 DIČ:   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo 

Objednatele:
XXXXXXXX

Číslo Smlouvy o dílo 

Zhotovitele:
XXXXXXXX

Název akce: XXXXXXXX

Místo plnění:        XXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena za dílo: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis :

Za Objednatele: XXXXXXXXX Podpis :  

Dne: XXXXX

Zjišťovací protokol na provedené práce dle předmětu plnění

Finanční objem  v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč

Celkem od zahájení prací  

do konce předchozího 

měsíce příslušného roku 

Ve sledovaném měsíci 

příslušného roku

Od zahájení v příslušném 

roce do konce 

sledovaného měsíce  

Práce - dokončené 

 Zbývá k dokončení 

celého díla

Celkový finanční objem 

od zahájení prací

vZ013 ZJIŠŤOVACÍHO PBOTOKOLU NA POSKYTNUTÉ PRÁCE DLE PÉEDNÉTU PLNÉNÍ

Zjišťovací protokol na provedené práce dle Dředn_ıětu plnění

Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednatel:

Název a sídlo:

Číslo Smlouvy o dflo
Objednatele:

Číslo Smlouvy o dflo
Zhotovitele:

Název akce:

Místo plnění:

Celková cena Za dflo:

Odsouhlasené údaje

IČO: 00007536

Příslušný rok: XXXX

DIČ: XXXXX

DIČ: (1200007536

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
HrboVická 2

403 39 CHLUMEC

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX,- Kč

Počet příloh: X

Čísıø zakázky; XXX

Kód akce: XXXX

Finanční Objem V příslušném roce:
XXXXXXX,- Kč

Celkem Od Zahájení prací
do konce předchozího

měsíce příslušného roku

Ve Sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení V příslušném
roce do konce

Sledovaněho měsíce

Celkový finanční Objem
0d Záhájení prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Práce - dokončené

Na Základě tohoto Zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednátel přebírá Obj emy prací dle Smlouvy O dílo VyhOtOVené V Souladu s Občanským Zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX

Za Obj ednatele: XXXXXXXXX

Podpis :

Podpis :

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté práce dle předmětu plnění 

 
Celková cena za poskytnuté práce: 
 

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací, 
který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo. 
 
 
Jedná se o celkový finanční objem realizovaných prací 
od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním 
měsícem pro fakturaci. 
 

 
Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce 
ve sledovaném měsíci v příslušném roce. 
 
 

 
Celková finanční částka za realizované práce za celé 
kontrolované období v kalendářním roce.  
 
 

 
Celkový finanční objem za realizované práce od zahájení 
do posledního fakturovaného měsíce. 
 
 

 
Rozdíl celkové částky za již realizované práce a celkové 
částky dle Smlouvy o dílo. 
 

Finanční objem                         
v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč 

Celkem od zahájení 
prací do konce 

předchozího měsíce 
příslušného roku  

Ve sledovaném měsíci 
příslušného roku 

Od zahájení 
v příslušném roce 

do konce sledovaného 
měsíce 

Celkový finanční 
objem od zahájení 

prací 

Zbývá k dokončení 
celého díla 

Vysvětlivky ke zjišt'ovacímu protokolu na poskytnuté práce dle předmětu plnění

Celková cena Za poskytnuté práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací,
který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných prací
od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za realizované práce za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizované práce od zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky za již realizované práce acelkové
částky dle Smlouvy o dílo.
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