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SMLOUVA O DÍLO č. OS/0026/2022 

 

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 
 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Obec Vikýřovice 

Sídlo:    Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice 

Zastoupen    

ve věcech smluvních:  Václav Mazánek, starosta 

ve věcech technických:  

IČ:    00635898 

DIČ:     - 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Tel.:    

E-mail:    

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel:   JV Dalistav s.r.o. 

Sídlo:                  Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Martinov 

Zastoupen    

ve věcech smluvních:  Ing. Dana Ligocká, jednatel 

ve věcech technických:  

IČ:                  02758725 

DIČ:    CZ02758725 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:    2

Tel.:    7

E-mail:    d

Zapsán v obch. rejstříku:               spisová značka C 58555 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Základní ustanovení 
 

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného 
v čl. III. této smlouvy.  

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného 
spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a 
povinnosti zhotovitele a objednatele.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně 
zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 

 

 

III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – 

dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce bezejmenného vodního 
toku v obci Vikýřovice“ dle zjednodušené projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovanými 

projektantem Ing. Václavem Švábem z ledna 2022.  

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. 

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s 
plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky 
obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.  

5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má 
zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v 
projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel 

jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně 

překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, 
výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, 
kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2022, která byla na základě 
zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 

 

IV. Místo plnění 
 

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky p. č. dle zjednodušené projektové dokumentace 

Ing. Václava Švába z ledna 2022. 

 

 

 

V. Doba plnění 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.  
2. Stavební práce budou zahájeny 1. 6. 2022. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. 
V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 30. 9. 2022. 

5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání 
zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 
díla). 

 

 

VI. Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se 

zákonem o cenách a činí: 
  

cena bez DPH  1 865 506,42 Kč 

DPH       391 756,35 Kč 

cena včetně DPH  2 257 262,77 Kč 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí 
této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu 

realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnuty veškeré 
náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.   

3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla 
objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. 
Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. 

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  
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5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení 
prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a 
označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých 
zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, 
případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění 
demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného 
prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

6. Změna ceny: 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, 

nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů; 
b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé 

stavby; 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 

použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS; 
d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny 

individuální kalkulací zhotovitele; 

e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených 
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje 

provedení těchto víceprací; 
f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude 

změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení 
ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či 
ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel 

práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a 
to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito 
pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací 
dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli. 

9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení 
realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

 

 

 

VII. Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového 

dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí 
kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem. 

3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po 

ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. 

Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.  
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí 

pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
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Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo 
účtu uvedené v článku I. této smlouvy. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až 

do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury. 

10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována 
samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé 
na základě této smlouvy či v souvislosti s ní. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci veřejné zakázky dodržovat vůči 
všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem 
či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 
upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

 

 

VIII. Provádění díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně 
podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených 
přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s 

prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla. 
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci v tištěné podobě ve 2 

vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel 
zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen 
vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné 
zabezpečení. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla 
nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy. 
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací 

v rozsahu předmětu smlouvy. 

8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s 
technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky v platném znění. 

9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v 

souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto 
pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za 

škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám 
vznikly. 

10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež 
budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat 
v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům 
daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to 
zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá 
zhotovitel objednateli při předání díla.   

12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a 
přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. 

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště. 

14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu. 

15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy. 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či 
třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost. 

17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a 
závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, 

dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní 
podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená. 

 

 

 

IX. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.  

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.  

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku 
budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
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X. Kontrolní dny 

 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně. 

2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním. 
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak 

stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném 
rozsahu.  

4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
své podzhotovitele. 

5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných 

prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů. 
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným. 
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

 

 

XI. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a 
převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.  

2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní 
dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení: 
− originál stavebního deníku a kopie změnových listů 

− certifikáty materiálů 

− prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků 

− záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce. 

5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení. 
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy. 
 

 

 

XII. Odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel 

povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. 
 

 

 

XIII. Odpovědnost za vady a záruky 

 

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se 
vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává: 

− 36 měsíců na stavební práce 

− 24 měsíců na dodávané výrobky, 

která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost 
zhotoviteli.   

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného 
oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.  
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.  
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo 

dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

 

 

XIV. Sankční ujednání 
 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven 

v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.     

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení.   

5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení.  

6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci 
zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a 
služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost 
vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  
 

 

 

XV. Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v 
souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory 
řešeny před příslušnými soudy České republiky. 
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4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z 

této smlouvy na třetí osobu. 
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a 

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 9 dne 27. 4. 2022. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet. 
 

 

 

 

Ve Vikýřovicích       V Ostravě 

                                                

            

…………………………………………    ………………………………………. 
         za objednatele:         za zhotovitele: 

    Václav Mazánek, starosta                                           Ing. Ligocká Dana, jednatelka 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00635898

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice DIČ: CZ00635898

Uchazeč: IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725

Projektant: IČ: 14599295

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18005059

Milan Holotík , D plus H, 789069  Postřelmov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 257 262,77

2022002

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

JV Dalistav s.r.o.

1 865 506,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 865 506,42 391 756,3521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022002

Stavba:

Místo: Vikýřovice Datum:

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Projektant:

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

545 236,54450 608,71SO 002 Trubní propustek DN 600 dl.12,60 m

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

4. 2. 2022

Projekce 
pozem.úprav,Šumperk, 
Ing.Václav Šváb

Milan Holotík , D plus H, 
789069  Postřelmov

194 931,00161 100,00VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 517 095,231 253 797,71SO 001 Rekonstrukce koryta vodního toku

1 865 506,42 2 257 262,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00635898

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice DIČ: CZ00635898

Uchazeč: IČ: 02758725

DIČ: CZ02758725

Projektant: IČ: 14599295

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18005059

Milan Holotík , D plus H, 789069  Postřelmov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 253 797,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 253 797,71 21,00% 263 297,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 517 095,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

SO 001 - Rekonstrukce koryta vodního toku

JV Dalistav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Projektant:
Projekce 
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Zpracovatel:
Milan Holotík , D 
plus H, 789069  
Postřelmov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 253 797,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 241 297,71

D 1 Zemní práce 626 231,60

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 
m2 strojně

m2 55,000 80,10 4 405,50

VV 55,00 " viz VV 55,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 39,000 270,50 10 549,50

VV 39 "viz VV 39,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 8,000 486,00 3 888,00

VV 8 " viz VV 8,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 3,000 784,00 2 352,00

VV 3 " viz VV 3,000

5 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 
mm

kus 1,000 20 120,00 20 120,00

VV 1 " viz VV 1,000

6 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 43,000 154,50 6 643,50

VV 43 " viz VV 43,000

7 K 112101123
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 1,000 486,00 486,00

VV 1 " viz VV 1,000

8 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 82,000 312,10 25 592,20

VV 39+43 " viz kácení 82,000

9 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 8,000 750,00 6 000,00

VV 8 " viz kácení 8,000

10 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 4,000 1 147,00 4 588,00

VV 3+1 " viz kácení 4,000

11 K 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 1,000 4 020,00 4 020,00

VV 1 " viz kácení 1,000

12 K 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 180,000 491,99 88 558,20

VV 9*20 " 9 úseků po 20 m 180,000

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 84,800 106,90 9 065,12

VV 16,96/0,20 " viz VV 84,800

14 K 129353101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně m3 157,300 987,00 155 255,10

VV 157,30 " viz VV 157,300

15 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,850 478,50 885,23

VV 8*1,85*0,5*0,25 " zajišťovací příč.prahy   1,850

16 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 39,000 527,00 20 553,00

17 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 8,000 1 116,00 8 928,00

18 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 3,000 2 595,00 7 785,00

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

SO 001 - Rekonstrukce koryta vodního toku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 162201511
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 1300 mm

kus 1,000 5 648,50 5 648,50

20 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 43,000 497,00 21 371,00

21 K 162201417
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 1,000 1 952,99 1 952,99

22 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 82,000 108,00 8 856,00

23 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 8,000 410,00 3 280,00

24 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 4,000 722,00 2 888,00

25 K 162201521 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm kus 1,000 1 179,10 1 179,10

26 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,960 188,30 3 193,57

VV 16,96" za dalších 50 m - ornice na meziskládku 16,960

27 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

kus 246,000 23,10 5 682,60

VV 82*3" za další 3 km na řízenou skládku 246,000

28 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km

kus 24,000 47,50 1 140,00

VV 8*3" za další 3 km na řízenou skládku 24,000

29 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km

kus 12,000 119,00 1 428,00

VV 4*3 " za další 3 km na řízenou skládku 12,000

30 K 162301976
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1300 
mm ZKD 1 km

kus 3,000 205,40 616,20

VV 1*3 " za další 3 km na řízenou skládku 3,000

31 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,290 178,99 4 168,68

VV 16,96 +6,33" viz VV - ornice + vhodná zemina ze stavby (6,33) 23,290

VV v rovině - 68,16*0,1=6,82 m3
VV ve svahu -  164,74*0,1=16,47 m3

32 K 162651131
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 152,820 178,99 27 353,25

VV
157,30+1,85-6,33 "viz VV + rýha příč. prahů - vhod.zem.pro 
ohum, odvoz  přebytečné zeminy na řízenou skládku   

152,820

33 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 26,910 274,00 7 373,34

VV 5,936+20,974 " nakládání ornice pro ohumusování 26,910

34 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 259,794 350,00 90 927,90

VV 152,82*1,70 " přebyt.zemina 259,794

35 K 175111209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

m3 9,480 385,00 3 649,80

VV 18,96*0,5 " 50 % objemu obsypu 9,480

36 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 18,960 613,00 11 622,48

VV 18,96 " viz VV 18,960

37 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 68,160 102,10 6 959,14

VV 68,16 " viz VV 68,160

38 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 68,160 35,10 2 392,42

VV 68,16 " viz VV 68,160

39 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,363 86,10 117,35

VV 68,16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,363

40 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 164,740 27,50 4 530,35

VV 164,74 " viz VV 164,740

41 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,295 86,10 283,70

VV 164,74*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,295

42 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 164,740 132,00 21 745,68

VV 164,74 " viz VV 164,740

43 K 99700001BR Poplatek za uložení pařezů na skládku t 5,060 1 620,00 8 197,20

VV Odhad - účtovat dle skutečnosti
VV hmotnost x počet
VV 0,0243*82 " pařez do 30 cm 1,993
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,1125*8 " pařez 30 - 50 cm 0,900
VV 0,3087 *4 " pařez 50-70 cm 1,235
VV 0,9317*1 " pařez 120 cm 0,932
VV Součet 5,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 219 102,86

44 K 311120405SV
Uložení tvárnic ztraceného bedenění tl.40 cm bez 
dodávky tvárnic a betonu

m2 49,960 564,00 28 177,44

VV TBM16-60 (800/600/200)   
VV LB,km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárnic   
VV 22,30*2 /0,80 = 56 ks
VV LB,km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm, 2 řady tvárnic   
VV 32,00*2/0,80 = 80 ks
VV (56+80)*0,80*0,20 21,760
VV ZB 20-30 (500/300/200)
VV LB,km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárnic   
VV 22,30*2 /0,50 = 90 ks
VV LB,km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm, 3 řady tvárnic   
VV 32,00*3/0,50 = 192 ks
VV (90+192)*0,50*0,20 28,200
VV Součet 49,960

45 K 326312521
Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu 
nad 3 m3

m3 10,526 3 185,00 33 525,31

VV Vyplnění otvorů bet.pref. tvořících konstrukci břehových zídek 

VV TBM16-60 (800/600/200) - 35 % bjemu bet. pref.
VV 136*0,80*0,60*0,20*0,35 4,570
VV ZB 20-30 (ztracené bednění 500/300/200)
VV 282*0,44*0,24*0,20 5,956
VV Součet 10,526

46 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 0,272 72 349,99 19 679,20

VV
Podélná výztuž  pref.ZB 30-20, překrytí prutů 2*0,25m při délce 
prutu 6 m

VV km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárnic
VV 22,30/(6,00-2*0,25)=4,05*2=8,10*6*2=97,20 m   
VV km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm -  3 řady tvárnic
VV 32/(6-2*0,25)=5,82*2=11,62*6*3=209,16 m   
VV ((97,20+209,16)*0,888)*0,001 0,272
VV Součet 0,272

47 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 20,000 229,99 4 599,80

VV 20" případná výměna při stavbě poškozených sloupků 20,000

48 M 55342241 sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm kus 20,000 231,00 4 620,00

49 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m

m 125,000 165,20 20 650,00

VV
125,00" km 0,032-0,077, km 0,100-0,180, obnova oplocení 
sejmutého v průběhu stavby 

125,000

50 M 31324756
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x1600mm

m 125,000 152,00 19 000,00

51 M 595150000SV Ztracené bednění  ZB 30-20 ( 500/300/200) ks 284,820 74,10 21 105,16

VV 282*1,01 284,820

52 M 595150001SV
Betonové vegetační tvárnice  TBM 16-60 ( 
800/600/200)

ks 137,360 493,20 67 745,95

VV 136*1,01 137,360

D 4 Vodorovné konstrukce 253 043,05

53 K 451571311
Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva 
tl do 100 mm

m2 285,770 170,40 48 695,21

VV Vyrovnávací vrstva pod opevnění prefabrikát 
VV pod prefabrikát TBX 29-60
VV Dno koryta   
VV napojení ZÚ+KÚ: 2*1,20*0,40 = 0,96
VV km 0,00000-0,17789  
VV 2*(1,20*0,40)+((177,89-12,60)*0,40) = 0,96+66,12=67,08   
VV    0,000
VV Břehy koryta   
VV napojení ZÚ+KÚ: 2*2*1,20*0,60 = 2,88
VV km 0,00000-0,17789  
VV PB: (177,89-12,60)*0,60 = 99,174
VV LB: (177,89-(36,90+36,00))*0,60 = 26,994
VV Mezisoučet - koryto: 
VV   0,96+67,08+2,88+99,18+26,99 =  197,09

VV
Výplň otvorů opev. prefabrikátů TBX 29-60 ( mezerovitost 45 
%)   

VV 197,07*0,45 = 88,68   
VV Součet   
VV 197,09+88,68 285,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí

m3 3,600 4 110,00 14 796,00

VV beton C 20/25 

VV
8*(1,80*0,25) "  8 ks  ( cena zahrnuje náklady na potřebné 
bednění a odbednění) 

3,600

55 K 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 3,000 3 400,00 10 200,00

VV
3*2*0,5 " přechodové úseky opevnění LB v km 0.03490-
0.03690, km 0.07250-0.07450, km 0.10650-0.10850

3,000

56 K 465921112
Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm 
hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem

m2 197,090 283,80 55 934,14

VV
197,09 " koryto - výpočet viz položka -lože pod dlažby z 
kam.těženého   

197,090

57 M
BBC.0007467.UR
S

tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm kus 829,420 148,80 123 417,70

VV (197,09/(0,60*0,40))*1,01 829,420

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 0,00

D 8 Trubní vedení 7 746,00

58 K 89564001SV
Zrušení a po realizaci SO 01 obnovení dešťových 
svodů PVC DN 100-200 mm

ks 3,000 2 582,00 7 746,00

VV 1+1 " km 0,00570 + 0,064540   DN 100 mm 2,000
VV 1 " km 0,063050  DN 150 mm 1,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 258,00

59 K 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných 
betonových a železobetonových, z vodní hladiny

m3 7,680 2 525,00 19 392,00

VV
2*8*0,8*0,6" Opevnění koryta na výtoku z hospodářského 
objektu km 0,076-0,084

7,680

60 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 1,750 3 645,00 6 378,75

VV 1,75 " km 0,07065 1,750

61 K 966065100SV
Bourání dřevěných a plastových  konstrukcí pro LTM  
strojně m3 4,446 1 625,00 7 224,75

VV
0,0314*90+0,018*90 " laťový plůtek a opevnění z plastových 
roštů 4,446

62 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 1,6 m

m 125,000 234,50 29 312,50

VV
125 " km 0,032-0,077(PB), km 0,100-0,180(LB), obnova 
oplocení sejmutého v průběhu stavby

125,000

63 K 977000001 Řezání bet. prefabrikátů ks 30,000 1 165,00 34 950,00

D 997 Přesun sutě 13 250,41

64 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,200 1 546,00 1 855,20

65 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 1,245 2 155,00 2 682,98

66 K 997312511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 
pro LTM

t 25,082 327,50 8 214,36

67 K 997312519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot pro LTM

t 7,365 67,60 497,87

VV 2,455*3 " za další 3 km na řízenou skládku 7,365

D 998 Přesun hmot 24 665,79

68 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 130,853 188,50 24 665,79

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 500,00
69 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 50,000 250,00 12 500,00

VV 50 " nezměřitelné stavební práce 50,000

VV
- Odstranění stávajícího zajištění břehů lom.kamenem včetně 
rušení přístupů(potrubí položené do koryta toku)

VV
- Odstranění opevnění břehů dřevěnými prvky(laťový plůtek, 
desky, fošny)PVC deskami a jinými materiálem)

VV

- Sejmutí drátěného pletiva stávajícího oplocení v úsecích kde 
to stavba bude vyžadovat, včetně jeho očištění, svinutí a 
uskladnění pro zpětné využit 

VV

- Ozančení míst vyústění dešťov.kanalizace pobřežníků, 
včetně jeho zajištění pro následné připojení na rekonstruovaný 
úsek koryta vodního toku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00635898

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice DIČ: CZ00635898

Uchazeč: IČ: 02758725

DIČ: CZ02758725

Projektant: IČ: 14599295

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18005059

Milan Holotík , D plus H, 789069  Postřelmov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 608,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 450 608,71 21,00% 94 627,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 236,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

SO 002 - Trubní propustek DN 600 dl.12,60 m

JV Dalistav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Projektant:
Projekce 
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Zpracovatel:
Milan Holotík , D 
plus H, 789069  
Postřelmov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 450 608,71

D HSV Práce a dodávky HSV 450 608,71

D 1 Zemní práce 96 962,25

1 K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 ručně m3 3,072 1 741,00 5 348,35

VV
4*(0,80*0,8*1,20)" sondáž  stávajících inž.síti-
vodovod,sil.kabel, telefon a kan.přípojka

3,072

2 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 72,800 195,50 14 232,40

VV 52*1,40 " pro nový propustek 72,800

3 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 9,380 389,50 3 653,51

VV 2*1,0*(3,10+3,60)*0,7 " základy vtok. a výtok. čela 9,380

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 41,090 65,30 2 683,18

VV 50 % z celk.objemu výkopu jam a rýhy
VV (72,80+9,38)*0,5 41,090

5 K 162651131
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 37,709 214,80 8 099,89

VV 82,180-44,471" přebytečná zemina na řízenou skládku 37,709

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 67,876 350,00 23 756,60

VV 37,709*1,80 " přebyt.zemina 67,876

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 44,471 513,00 22 813,62

VV 72,80+9,38 " výkopy 82,180
VV odpočet
VV -1,50*0,1*11,70 " podkl vyrov.vrstva ze ŠP -1,755
VV -(0,328+0,373)*0,1 " čela TP -0,070
VV -(1,50*0,1*11,70)" podklad bet.potrubí -1,755
VV -(0,328+0,373)*0,2 " čela TP -0,140
VV -(1,1*11,70) " obet.potrubí + potrubí -12,870
VV -((1,73+2,00)*0,8)" čelo TP- základ -2,984
VV -((1,33+1,52)*1,1)" čelo TP- nadzáklad -3,135
VV - 60*0,25 " konstrukce vozovky -15,000
VV Součet 44,471

8 K 175112109
Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny

m3 22,236 262,30 5 832,50

VV 44,471*0,5 " 50 % z objemu 22,236

9 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 100,000 35,10 3 510,00

VV 100,00 " úprava prostoru stavby po dokončení 100,000
VV Součet 100,000

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,000 86,10 172,20

VV 100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

11 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez 
zhutnění ručně m2 100,000 48,50 4 850,00

VV 100 " úprava terénu plochy staveniště po ukončení stavby 100,000

12 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně m2 60,000 33,50 2 010,00

VV 60,00 " přejezd TP -vozovka 60,000

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 73 268,45

13 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 
kg/m2

t 0,199 72 648,00 14 456,95

VV
síť KARI  KY 49 ( 100/100/8 mm;   7,90 kg/m2), přesah + 
prostřih 1,15

VV (((3,30+2,80)*0,90)*1,15)*0,0079 " čela TP 0,050
VV ((11,70*1,40)*1,15)*0,0079 " zatrubněná část 0,149
VV Součet 0,199

14 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

m3 3,024 3 165,00 9 570,96

VV 3,40*0,6*0,80 " vtok 1,632
VV 2,90*0,6*0,8 " výtok 1,392
VV Součet 3,024

15 K 274321115
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 16/20

m3 3,015 2 950,00 8 894,25

VV Podkladní beton
VV (3,40+2,90)*1,00*0,20 " čela TP 1,260
VV 1,50*0,10*11,70  " zatrubněná část TP 1,755
VV Součet 3,015

16 K 274321191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům 
mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu 
do 25 m3

m3 3,015 1 120,00 3 376,80

17 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 18,080 212,50 3 842,00

VV (6,95+7,85)*0,80" základy čel 11,840
VV (8,55+9,45)*0,2 " podkl.beton - čela 3,600
VV (2*1,50+2*11,70)*0,1" podkl.beton-zatrubněná část 2,640
VV Součet 18,080

18 K 275361412
Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí 
do 6 kg/m2

t 0,456 72 648,00 33 127,49

VV
síť KARI  KY 49 ( 100/100/8 mm;   7,90 kg/m2), přesah + 
prostřih 1,15 

VV (3,30+2,80)*3,05*1,15*0,0079 " vtokové a výtokové čelo 0,169

VV
((11,70*2,70)*1,15)*0,0079 " obetonování potrubí zatrub.části 
TP

0,287

VV Součet 0,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 500,78

19 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,334 4 265,00 1 424,51

VV Beton C 30/37, XC3, XF3, XA1
VV (3,40+2,90)*0,53*0,10"  římsy 0,334

20 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3

m3 0,334 1 137,50 379,93

21 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 0,736 1 230,00 905,28

VV (3,40+2,90+2*0,53)*0,10" 0,736

22 K 317361411 Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,029 72 648,00 2 106,79

VV
síť KARI  KY 49 ( 100/100/8 mm;   7,90 kg/m2), přesah + 
prostřih 1,15 

VV (3,30+2,80)*0,53*1,15*0,0079 0,029

23 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 2,860 3 379,99 9 666,77

VV Beton C 30/37, XC3, XF3, XA1
VV (3,40+2,90)*0,454*1,0" čela TP ( nadzákladová část) 2,860

24 K 334323291
Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkám ze ŽB 
za betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 2,860 1 137,50 3 253,25

25 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení

m2 14,500 1 525,00 22 112,50

VV (6,80+7,70)*1,0" čela TP 14,500

26 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění

m2 14,500 941,50 13 651,75

VV 14,50 " viz bednění 14,500

D 4 Vodorovné konstrukce 11 010,60

27 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,385 1 197,00 2 854,85

VV (3,40+2,90)*1,00*0,1 " čela TP 0,630
VV 1,50*0,1*11,70" potrubí 1,755
VV Součet 2,385

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,653 1 067,00 3 897,75

VV 3,28+3,73*0,1 " vzrovnávací vrstva ze ŠP pod konstrukcí TP 3,653

29 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

kus 10,000 52,10 521,00

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 10,100 370,00 3 737,00

VV 10*1,01 10,100

D 5 Komunikace pozemní 15 480,00

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 60,000 258,00 15 480,00

VV 60,00 " ŠD  0/32 mm 60,000

D 8 Trubní vedení 100 428,79

32 K 822442112
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 600

m 12,500 797,00 9 962,50

VV 12,50 " viz VV 12,500

33 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 12,625 3 900,00 49 237,50

VV 12,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,625

34 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 7,722 3 180,00 24 555,96

VV 0,66*11,70 7,722

35 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 33,345 500,01 16 672,83

VV 2,85*11,70" 33,345

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 984,91

36 K 911121110SV
Montáž zábradlí ocelového přichyceného kotvami do 
římsy betonového podkladu

m 5,850 1 257,01 7 353,51

VV 3,15+2,70 " na vtokovém a výtokovém čelu 5,850

37 M 553910001SV
Dodání ocel.zábradlí se svislou výplní ,výšky 1100 
mm,povrchová úprava žar.pozink v délce 3,15 m a 2,70 
m

kg 272,040 95,00 25 843,80

VV 272,04 " hmotost zábradlí  272,040

38 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 3,000 3 375,00 10 125,00

VV 3,00" viz VV, čela propustků 3,000

39 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 10,800 709,50 7 662,60

VV 4,50 " viz VV, DN 600 mm 4,500
VV 6,30 " viz VV , DN 400-600 mm 6,300
VV Součet 10,800

40 K 23020001SV Dodávka a montáž půlené cháničky bm 16,000 750,00 12 000,00

VV
4*4,0" vodovod, silový kabel, telefon (Cetin), kanalizační 
přípojka

16,000

D 997 Přesun sutě 26 645,96

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 28,794 126,10 3 630,92

VV 28,794 " vybourané trubní propusty 28,794

42 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 86,382 83,10 7 178,34

VV 28,794 *3 " za další 3 km na řízenou skládku 86,382

43 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 28,794 550,00 15 836,70

VV 28,794 " vybourané trubní propusty 28,794

D 998 Přesun hmot 10 326,97

44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 54,785 188,50 10 326,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00635898

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice DIČ: CZ00635898

Uchazeč: IČ: 02758725

DIČ: CZ02758725

Projektant: IČ: 14599295

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18005059

Milan Holotík , D plus H, 789069  Postřelmov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 100,00 21,00% 33 831,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 931,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

JV Dalistav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Projektant:
Projekce 
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Zpracovatel:
Milan Holotík , D 
plus H, 789069  
Postřelmov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   161 100,00

1 K 011514001BR
Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních 
prací

soub 1,000 14 000,00 14 000,00

2 K 02945
Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem

soub 1,000 22 500,00 22 500,00

VV 1 "   1,000

VV
Vypracovní oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném 
KÚ   

VV
Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro 
věcná břemena a ověření na příslušném K. Ú.   

VV
- Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 6 x tištěné a 6 x 
CD   

VV Položka zahrnuje-   
VV - přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.   
VV - polní práce spojené s vyhotovení GP   
VV - výpočetní a grafické kancelářské práce   
VV - úřední ověření výsledného elaborátu   
VV - schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.   
VV Součet 1,000

3 K 042903000 Ostatní posudky- statický posudek soub 1,000 12 000,00 12 000,00

VV
1 "Statický posudek hospodářské budovy parc.č.1432 k.ú. 
Vikýřovice

1,000

4 K 093105000
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům

Kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

5 K 093105002
Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu 
stavby a po dokončení

Kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

VV "geodetické práce při provádění stavby:   

VV

"-vytyčení vlastnické hranice pozemkových parcel, objektů 
stavby a pevných, vytyčovacích bodů,stavby autorizovaným 
geodetem, vč. fixace a obnovení z

VV 1   1,000
VV Součet   1,000

6 K 093105007
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle 
podmínek správců sítí

Kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

7 K 2004RVD.1

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 
likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, 
skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady 
poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniš

soub 1,000 48 000,00 48 000,00

8 K 20092VP.1.1

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-
dgn,dwg,doc,pdf) a zaměření skutečného provedení 
stavby  (3 tištěné paré +1 v 
elektr.podobě),fotodokumentace

soub 1,000 22 500,00 22 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost   2 500,00

9 K 045203000 Kompletační činnost soub 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN9 Ostatní náklady   9 000,00

10 K 091704000 Náklady na údržbu soub 1,000 9 000,00 9 000,00

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1   1,000

VV
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z 
povahy díla, a  požadavků v SOD a VOP   

VV Jedná se zejména o náklady na zajištění:   

VV
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s 
realizací stavby   

VV
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu 
staveniště   

VV - ochrany díla,   
VV - a pod.   
VV Součet 1,000
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