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Smlouva o dílo 
uzav�ena podle § 2586 a následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 
�íslo smlouvy: 27-SOD-2022-007 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    Obec Viký�ovice 
 se sídlem: Petrovská 168, 788 13 Viký�ovice 
 objednatele zastupuje:  Václav Mazánek, starosta 
 ve v�cech smluvních  
      
 ve v�cech technických:  
 e-maily:    
 I�:    00635898 
 DI�:    - 
 bankovní spojení:   
 �íslo ú�tu:   
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2 Zhotovitel:   M – SILNICE a.s.    
 se sídlem:   Husova 1697, Pardubice 530 03 
 registrace:   spis. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 zhotovitele zastupuje: Ing. Zden�k Babka, místop�edseda p�edstavenstva, na základ� 

pov��ení 
 ve v�cech technických:   
 e-maily:    
 I�:    42196868 
 DI�:    CZ42196868 
 bankovní spojení:  
 �íslo ú�tu:   
 stavbyvedoucí:   
  osv�d�ení o autorizaci �.  
 

(dále jen zhotovitel) 

2. P�edm�t smlouvy 
2.1 P�edm�tem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího 

�ízení s názvem „Rekonstrukce místních komunikací Viký�ovice – ul. Rybá�ská, ul. Lu�ní“ (na 
akci bude žádáno o dotaci z prost�edk� Ministerstva pro místní rozvoj), konkrétn� se jedná o 
provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu vým�r vypracované projektanty 
pro stavební �ást Ing. Zden�k Vitásek, se sídlem , 787 01 Šumperk, I�O: 
03938760, �KAIT 1202000, autorizace v oboru dopravní stavby a pro �ást ve�ejné osv�tlení Milan 
Vician, se sídlem , 783 13 Št�pánov, I�O: 46552286, �KAIT 1201695, autorizace 
v oboru technika prost�edí staveb a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová 
dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky. 
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecn� závaznými p�edpisy. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické p�edpisy a normy týkající se 
provád�ní prací a použitých materiál� a aktuální pokyny výrobc� dodaných materiál� a za�ízení pro 
instalaci �i aplikaci takových materiál� a za�ízení. Provedení všech pot�ebných zkoušek zabezpe�í 
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady p�edá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozd�ji ke 
dni odevzdání a p�evzetí dokon�eného díla. 
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2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouv� 
výslovn� uvedeny, jsou pro pln�ní p�edm�tu smlouvy závazné.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborn� zp�sobilý k zajišt�ní p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy.  

2.4 Provedením díla se rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiál�, technických a technologických za�ízení, v�etn� všech �inností 
spojených s pln�ním p�edm�tu smlouvy a nezbytných pro uvedení p�edm�tu díla do užívání. V této 
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních p�edpis�, zadávací 
dokumentace �i projektové dokumentace: 

2.4.1 zajistit vytý�ení inženýrských sítí v prostoru provád�ných prací v�etn� provedení nezbytných 
opat�ení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí b�hem výstavby (tímto se 
výslovn� rozumí to, že zhotovitel není povinen zjiš�ovat trasy a druhy inženýrských sítí 
vedoucích p�es staveništ�, toto zjiš�ování je povinen provést objednatel); 

2.4.2 zajistit všechny nezbytné pr�zkumy nutné pro �ádné provád�ní a ukon�ení díla v návaznosti 
na výsledky pr�zkum� p�edložených objednatelem; 

2.4.3 zajistit a provést všechna opat�ení organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla; 

2.4.4 provést bezpe�nostní opat�ení na ochranu osob a majetku (zejména chodc� a vozidel 
v místech dot�ených stavbou); 

2.4.5 provést opat�ení k do�asné ochran� vzrostlých strom�, jež mají být zachovány; 

2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveništ�, materiál� a stroj� na staveništi; 

2.4.7 zajistit bezpe�nost práce a ochrany životního prost�edí; 

2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a ve�ejných ploch v�etn� úhrady vym��ených 
poplatk� a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám; 

2.4.9 zajistit dopravní zna�ení k dopravním omezením, jejich údržbu, p�emis�ování a následné 
odstran�ní; 

2.4.10 zajistit a provést všechny p�edepsané �i dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 
k provád�nému dílu v�etn� po�ízení protokol�, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobk� (prohlášení o shod�); 

2.4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpad� v souladu s právními p�edpisy; 

2.4.12 uvést všechny povrchy dot�ené stavbou do p�vodního stavu (komunikace, chodníky, zele�, 
p�íkopy, propustky apod.); 

2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dot�enými orgány a 
vlastníky ve�ejné dopravní a technické infrastruktury; 

2.4.14 zajistit koordina�ní a kompleta�ní �innost celé stavby; 

2.4.15 v p�ípad� pot�eby zabezpe�it veškerá odb�rná místa médií pot�ebných pro realizaci díla 
a uhradit náklady na odb�r t�chto médií; 

2.4.16 provád�t denní úklid staveništ� a pr�b�žn� odstra�ovat zne�išt�ní komunikací �i škod na 
nich; 

2.4.17 vhodn� zabezpe�it staveništ�; 

2.4.18 zajistit v pr�b�hu realizace díla plnou sou�innost všech svých zástupc� se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastník� a správc� 
inženýrských sítí, p�ípadn� s ostatními ú�astníky územního a stavebního �ízení a vlastníky 
okolních nemovitostí; 

2.4.19 harmonogram prací pln� p�izp�sobit požadavk�m Objednatele; 

2.4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytn� 
nutnou. 

2.5 Dokumentace skute�ného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

2.5.1 do projektové dokumentace budou z�eteln� vyzna�eny všechny zm�ny, k nimž došlo 
v pr�b�hu provedení díla; 
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2.5.2 každý výkres dokumentace skute�ného provedení stavby bude opat�en jménem a p�íjmením 
zpracovatele dokumentace skute�ného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele. 

2.6 Dokumentace skute�ného provedení stavby bude p�edána objednateli nejpozd�ji v den p�evzetí 
díla objednatelem ve t�ech vyhotoveních. 

2.7 Geodetické a geometrické zam��ení skute�ného provedení díla bude provedeno a ov��eno 
oprávn�ným zem�m��i�ským inženýrem a bude p�edáno objednateli 5x v tišt�né a 1x 
v elektronické form�.  

2.8 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 p�ípad� výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v p�ípad�, že 
realizace víceprací je v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.  

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit �i zmenšit p�edm�t 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 d�vod� nepožaduje, se nazývají mén�práce. 
V p�ípad� uplatn�ní tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po 
objednateli jakékoliv dodate�né pln�ní �i kompenzaci v souvislosti s mén�pracemi p�i realizaci díla. 

2.10 Dojde-li p�i realizaci díla k jakýmkoliv zm�nám, dopl�k�m nebo rozší�ení p�edm�tu smlouvy 
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto 
zm�ny neprodlen� ocenit a ocen�ní p�edložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení 
objednatelem bude uzav�en mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouv�. Teprve po 
jeho uzav�ení má zhotovitel právo na realizaci zm�n a jejich úhradu.  

2.11 Objednatel je oprávn�n, i v pr�b�hu provád�ní díla, požadovat zám�ny materiál� oproti p�vodn� 
navrženým a sjednaným materiál�m, a to p�i zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto 
požadavky objednatele p�istoupit.  

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou 
díla, �ádn� p�ekontroloval projektovou dokumentaci, kterou p�evzal, tj. textovou �ást, popis prací, 
výkresovou �ást, výkaz vým�r, 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 ve 
stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k �ádné realizaci díla, které jsou zjistitelné 
z objednatelem p�edaných doklad� a b�žné fyzické obhlídky staveništ�.   

2.13 Objednatel se uzav�enou smlouvou zavazuje za smluvn� sjednaných podmínek p�evzít p�edm�t 
díla ve smluvn� sjednané dob� p�edání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou 
touto smlouvou.  

2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpov�dnost a na své nebezpe�í.  

3. Vlastnictví díla, nebezpe�í škody a pojišt�ní 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného p�edm�tu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem za�ízení staveništ�, v�etn� používaných stroj� a dalších v�cí pot�ebných pro provedení 
díla, a to i t�ch upevn�ných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpe�í škody na t�chto 
v�cech.  

3.3 Nebezpe�í škody nebo zni�ení stavby nese od po�átku zhotovitel až do jejího p�evzetí 
objednatelem.   

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstra�ováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zni�ení, poškození nebo znehodnocení v�ci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle zp�sobenou �inností t�ch, kte�í pro n�j dílo provád�jí. 

3.6 Zhotovitel pln� odpovídá také za škody, které vzniknou p�i provád�ní díla vlastník�m dot�ených 
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva �i právem chrán�né zájmy mohou být 
provád�ním díla dot�eny.  

3.7 Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla p�edcházet vzniku jakýchkoliv škod. V p�ípad�, že 
v d�sledku porušení této smlouvy nebo obecn� závazných právních p�edpis� zhotovitelem vznikne 
jakákoliv škoda, nese odpov�dnost za vznik škody výhradn� zhotovitel. 
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3.8 Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp�sobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ním povinností vyplývajících z obecn� závazných právních 
p�edpis�, �SN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbyte�ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan�n� uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozd�ji do 15 dn� ode dne uzav�ení této smlouvy uzav�ít jako pojistník  

3.9.1 smlouvu o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou jeho �inností v�etn� možných škod 
zp�sobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizik�m ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v pr�b�hu provád�ní díla, a to na 
majetku nebo újm� na zdraví zp�sobenou p�i provád�ní díla, a to v rozsahu pojistného limitu 
nejmén� ve výši 6.000.000,- K� s maximální výší spoluú�asti 20 %, dále jen „pojistná 
smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojišt�ní po celou dobu provád�ní díla, tj. 
nejmén� do dne p�edání díla bez jakýchkoliv vad a nedod�lk�. 

3.9.2 smlouvu o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou z d�vodu stavebních a montážních 
rizik, která mohou vzniknout v pr�b�hu provád�ní stavebních nebo montážních prací a to na 
majetku nebo újm� na zdraví zp�sobenou p�i provád�ní díla, a to v rozsahu pojistného limitu 
nejmén� ve výši 6.000.000,- K� s maximální výší spoluú�asti 20 %, dále jen „pojistná 
smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojišt�ní po celou dobu provád�ní díla, tj. 
nejmén� do dne p�edání díla bez jakýchkoliv vad a nedod�lk�. 

3.10 Zhotovitel jakožto pojišt�ný z pojistné smlouvy se zavazuje sou�asn� s uzav�ením pojistné 
smlouvy písemn� zajistit p�ímé zaplacení pojistného pln�ní z pojistné smlouvy dle �lánku 3.9 této 
smlouvy ve prosp�ch bankovního ú�tu objednatele, a to za ú�elem zajišt�ní pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví 
zp�sobené p�i provád�ní díla.  

3.11 Zhotovitel se zavazuje p�edat objednateli ú�edn� ov��enou kopii pojistné smlouvy a dokladu 
o zaplacení pojistného dle �lánku 3.9 této smlouvy nejpozd�ji do 15 dn� ode dne uzav�ení této 
pojistné smlouvy. 

3.12 Nebezpe�í škody na díle a na v�cech dot�ených zhotovováním díla nese zhotovitel až do �ádného 
ukon�ení a p�edání provedeného díla objednateli. 

4. Doba a místo pln�ní 
4.1 Zhotovitel je povinen p�evzít staveništ� do 5 dn� ode dne doru�ení písemné výzvy k p�evzetí 

staveništ�, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O p�edání a p�evzetí staveništ� bude 
vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozd�ji do 7 dn� ode dne p�evzetí staveništ�. Pokud 
zhotovitel nep�evezme ve stanovené lh�t� staveništ�, respektive práce na díle nezahájí ani ve 
lh�t� 21 dn� od doru�ení výzvy dle �l. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávn�n od této smlouvy 
odstoupit. 

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:  

P�edpokládaný termín zahájení stavby 1. �erven 2022 

Požadovaná doba dokon�ení stavby do max. 150 dní od výzvy k p�evzetí staveništ� dle �l. 4.1 
smlouvy (následn� je t�eba sou�innost p�i kolaudaci) 

Smluvní strany se dohodly, že dokon�ením díla se rozumí jeho �ádné provedení a p�edání 
objednateli. �ádným provedením díla se rozumí, že dílo spl�uje požadavky specifikované touto 
smlouvou a projektovou dokumentací a je zp�sobilé sloužit svému ú�elu. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo bude p�edáno bez vad a nedod�lk�, kdy bude postupováno dle �l. 9.3 smlouvy. 
V p�ípad� posunutí termínu z d�vod� na stran� zadavatele se o stejný �asový úsek prodlužuje 
termín pro dokon�ení díla. 

4.4 Do termínu dokon�ení stavby budou p�edány zhotovitelem objednateli všechny požadované 
doklady (PD skute�ného provedení, geodetické zam��ení stavby, geometrické zam��ení stavby, 
doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).  

4.5 Po dobu trvání p�ejímacího �ízení p�estává b�žet zhotoviteli doba pro provedení díla.  

4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení p�ejímacího �ízení, nebude-li dílo �ádn� dokon�eno. 
V takovém p�ípad� je zhotovitel povinen dílo �ádn� dokon�it a poté objednatele op�tovn� vyzvat 
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k p�evzetí. Nep�edložení dokumentace skute�ného provedení v�etn� geodetického zam��ení je 
taktéž d�vodem k nezahájení p�ejímacího �ízení. 

4.7 Kone�né p�evzetí díla objednatelem prob�hne v termínu do 5 dn� od zahájení p�ejímacího �ízení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

4.8 V p�ípad�, že o to objednatel požádá z provozních d�vod� na své stran�, p�eruší zhotovitel práce 
na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouv� týkající se provedení prací na díle. 

4.9 V p�ípad�, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 
provád�ní prací na díle nebo jeho �ásti, u�iní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 
nep�íznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s p�erušením 
provád�ní díla z tohoto d�vodu souhlasí. V p�ípad� souhlasu objednatele s p�erušením provád�ní 
díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 
zhotovitel nemohl práce na díle z d�vodu klimatických podmínek provád�t.  

4.10 Místo pln�ní – nemovitosti viz projektová dokumentace. 

5. Cena díla 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a �iní: 

 cena díla bez DPH       6 278 000,- K� 

 DPH  21%       1 318 380,- K� 

 cena díla v�etn� DPH       7 596 380,- K�  

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpo�tu. Položkový rozpo�et je p�ílohou 
a nedílnou sou�ástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpo�tu jsou ceny 
pevné a nem�nné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách 
položkového rozpo�tu má zahrnuty veškeré náklady související se spln�ním jeho povinností 
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.   

5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a �inností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým 
rozpo�tem, stanovena jako cena nejvýše p�ípustná a platná až do termínu kompletního ukon�ení a 
p�edání díla objednateli. P�ípadné zm�ny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou 
sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou d�vodem ke zvýšení/snížení ceny. 

5.3 Zhotovitel je odpov�dný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními p�edpisy.  

5.4 V cen� jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 
provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstran�ní za�ízení staveništ�, 
náklady na oplocení a ozna�ení staveništ�, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, 
p�esun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukon�ení díla, náklady na energii, 
vodu, topení spot�ebované v dob� realizace díla, p�ípadn� další služby nutné k provád�ní díla, 
náklady na t�íd�ní druhotných surovin, rozebrání a rozt�íd�ní demontovaných výrobk�, náklady na 
zabezpe�ení bezpe�nosti a hygieny práce, opat�ení k ochran� životního prost�edí, pojišt�ní stavby 
a osob, organiza�ní a koordina�ní �innost, poplatky spojené se záborem ve�ejného prostranství a 
zvláštní užívání komunikace, zajišt�ní nezbytných dopravních opat�ení apod.  

5.5 Zm�na ceny: 

5.5.1 zhotovitel provede ocen�ní soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpo�t�; 

5.5.2 v cen� mén�prací je nutno zohlednit také odpovídající podíl náklad� u položek týkajících se 
celé stavby; 

5.5.3 pokud práce a dodávky tvo�ící vícepráce nebudou v položkovém rozpo�tu obsaženy, pak 
budou ocen�ny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS II/2019; 

5.5.4 v p�ípadech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny 
obvyklé; 

5.5.5 pakliže se p�i realizaci díla zjistí skute�nosti odlišné od projektové dokumentace p�edané 
objednatelem zhotoviteli, bude zm�na ceny provedena na základ� vyú�tování víceprací dle 
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výše uvedených podmínek pro stanovení ceny díl�ích položek víceprací jako v p�ípad�, kdy 
objednatel požaduje provedení t�chto víceprací; 

5.5.6 pakliže se p�i realizaci díla zjistí skute�nosti, které nebyly v dob� podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani p�i vynaložení odborné pé�e p�edvídat, a mají vliv na 
cenu díla, bude zm�na ceny provedena na základ� vyú�tování víceprací dle výše uvedených 
podmínek pro stanovení ceny díl�ích položek víceprací jako v p�ípad�, kdy objednatel 
požaduje provedení t�chto víceprací. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� mén�prací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
náklad� �i ušlého zisku, které mu v d�sledku mén�prací vznikly.  

5.7 Ke zvýšení ceny díla z d�vodu víceprací m�že dojít výhradn� jen na základ� písemného dodatku k 
této smlouv�. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzav�ení takového dodatku. Zahájí-
li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, p�ed uzav�ením dodatku k této smlouv�, 
zavazuje se je �ádn� dokon�it, a to bez práva požadovat jakékoliv pln�ní, zejména zvýšení ceny 
díla, úhradu náklad� souvisejících s t�mito pracemi �i vydání hodnoty, o níž se budova jako celek 
zhodnotila. Ke zm�n� ceny díla z d�vodu mén�prací dochází automaticky, a to v okamžiku p�edání 
díla nevykazujícího jakékoliv vady �i nedod�lky objednateli. 

6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny 

díla bude uskute��ována postupn� formou m�sí�ního díl�ího pln�ní jednou m�sí�n� na konci 
každého kalendá�ního m�síce – tento den je dnem zdanitelného pln�ní, na základ� faktur 
vystavených vždy na �ástku rovnající se �ástce uvedené jako cena skute�n� provedených a 
odsouhlasených prací za daný m�síc a to až do výše 90 % z ceny díla. Díl�ím pln�ním se rozumí 
rozsah a cena skute�n� uvedených prací a dodávek, uskute�n�ných zhotovitelem v b�žném 
m�síci a zjišt�ných a p�edložených objednateli k poslednímu dni kalendá�ního m�síce, p�i�emž 
zbývající �ást ceny díla ve výši 10 % z ceny díla bude tvo�it pozastávku splatnou následujícím 
zp�sobem. Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po spln�ní dvou 
podmínek. Zaprvé p�edložení bankovní záruky dle �l. 12.2 a násl. smlouvy a za druhé odstran�ní 
všech vad a nedod�lk� uvedených v Protokolu o p�edání a p�evzetí díla, respektive podpisem 
Protokolu o p�edání a p�evzetí díla bez vad a nedod�lk� nebo podpisem Protokolu o odstran�ní 
vad a nedod�lk�. Po spln�ní t�chto dvou podmínek vzniká zhotoviteli právo fakturovat výše 
uvedenou pozastávku da�ovým dokladem. 

6.2 Výše DPH bude ú�tována dle platné zákonné sazby ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní.  

6.3 Platby budou provád�ny na základ� m�sí�ních díl�ích da�ových doklad� (faktur). Nedílnou 
sou�ástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je da�ový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skute�n� provedených prací formou výstupu 
z rozpo�tového softwaru nap�. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpo�tového softwaru. 

6.4 Lh�ta splatnosti faktur je stanovena na 30 dn� od jejich doru�ení objednateli. Stejná lh�ta 
splatnosti platí pro smluvní strany i p�i placení jiných plateb (nap�. úrok� z prodlení, smluvních 
pokut, náhrad škody aj.).  

6.5 Krom� náležitostí stanovených platnými právními p�edpisy pro da�ový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktu�e uvést i tyto údaje: 

- �íslo a datum vystavení faktury; 
- �íslo smlouvy a datum jejího uzav�ení; 
- p�edm�t smlouvy; 
- název stavby; 
- ozna�ení banky a �íslo ú�tu, na který má být zaplaceno; 
- identifika�ní �íslo a název projektu; 
- lh�ta splatnosti faktury; 
- ozna�ení osoby, která fakturu vyhotovila, v�etn� jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
- I� a DI� objednatele a zhotovitele, jejich p�esné názvy a sídlo. 

     
6.6 Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad�, že  zhotovitel vyú�tuje práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyú�tuje chybn� cenu, faktura nebude obsahovat n�kterou povinnou nebo dohodnutou 
náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávn�n fakturu vrátit zhotoviteli 
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s vyzna�ením d�vodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokyn� objednatele, a to vystavením 
nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli p�estává b�žet p�vodní lh�ta splatnosti. Celá lh�ta 
splatnosti b�ží znovu ode dne doru�ení nov� vystavené faktury objednateli.  

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je spln�na dnem odepsání p�íslušné �ástky z ú�tu 
objednatele. 

6.8 Zhotovitel není oprávn�n si pen�žní prost�edky poskytnuté mu objednatelem za ú�elem úhrady 
ceny díla dle této smlouvy zapo�íst na spln�ní jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i 
v p�ípad�, že by k tomu byl oprávn�n na základ� jakéhokoliv ujednání �i obecn� závazného 
p�edpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije. 

6.9 V p�ípad� dodate�ného zjišt�ní, že zhotovitelem byly vyú�továny neprovedené práce a dodávky, 
zavazuje se tento tuto neoprávn�n� fakturovanou �ástku vrátit objednateli do 10 kalendá�ních dn� 
ode dne oznámení této skute�nosti. 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základ� této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a 
nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele uzav�ít 
smlouvu o postoupení �i zastavení pohledávky vzniklé na základ� této smlouvy �i v souvislosti s ní 
(dále jen "Zákaz postoupit �i zastavit pohledávku"). 

6.11 Zhotovitel je povinen zajistit �ádné a v�asné pln�ní finan�ních závazk� svým poddodavatel�m, kdy za 
�ádné a v�asné pln�ní v souladu s uzav�enými smlouvami se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za pln�ní poskytnutá k pln�ní díla, a to vždy do 5 pracovních 
dn� od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní pln�ní. Zhotovitel se zavazuje p�enést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského �et�zce. Zhotovitel se také výslovn� zavazuje 
p�i realizaci VZ dodržovat v��i všem osobám, které se na pln�ní díla podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou �innosti provád�ny dodavatelem �i jeho poddodavateli) veškeré pracovn�právní p�edpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlu�n�, p�edpisy upravující mzdy zam�stnanc�, pracovní dobu, dobu 
odpo�inku mezi sm�nami, placené p�es�asy, dále p�edpis� týkajících se oblasti zam�stnanosti a 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, tj. zejména zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákoníku práce. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovn�právních p�edpis�, zejména zákona �. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem na regulaci odm��ování, 
pracovní doby, doby odpo�inku mezi sm�nami atp.), zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem na regulaci zam�stnávání cizinc�), a to v��i všem 
osobám, které se na pln�ní zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na p�edm�tu pln�ní 
provád�ny bezprost�edn� Zhotovitelem �i jeho poddodavateli. V p�ípad�, že Objednatel zjistí jakékoli 
porušení legálního zam�stnávání �i nedodržení pracovn� právních p�edpis� a odpovídajících 
podmínek práce v�etn� bezpe�nosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- K� za každý zjišt�ný p�ípad. 

7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené pot�eby, tj. využitelnost, bezpe�nost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 
smlouvou, právními p�edpisy, p�íkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i 
doporu�enými �eskými nebo evropskými technickými normami, v souladu se sou�asným 
standardem u používaných technologií a postup� pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákon� �R a norem �SN a obecn� závazných a doporu�ených 
p�edpis� a metodik. Jakékoliv zm�ny oproti projektové dokumentaci stavby musí být p�edem 
písemn� odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiál� a konstrukcí bude 
dokladována p�edepsaným zp�sobem p�i kontrolních prohlídkách a p�i p�edání a p�evzetí díla. 

8. Provád�ní díla 

8.1 Staveništ� 
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8.1.1 Objednatel p�edá zhotoviteli staveništ� v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozd�ji 3 
pracovní dny p�ed termínem zahájení provád�ní díla dle odst. 4.1. této smlouvy. 

8.1.2 P�edání staveništ� se uskute�ní za ú�asti odpov�dných zástupc� smluvních stran. Kterými se 
rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávn�ná jednat za objednatele ve v�cech 
technických, a odpov�dných zástupc� správc� komunikací. O p�edání bude po�ízen písemný 
zápis. 

8.1.3 Zhotovitel si na sv�j náklad z�ídí za�ízení staveništ� v souladu s p�íslušnými p�edpisy, zajistí si 
odb�r všech médii nutných k provád�ní stavby a k provozování za�ízení staveništ�.  

8.1.4 Zhotovitel zabezpe�uje vyty�ení základních sm�rových a výškových bod� stavby a je povinen 
objednatele p�ed zahájením prací s výsledky geodetické �innosti seznámit. 

8.1.5 Veškerá pot�ebná povolení k užívání ve�ejných ploch zajiš�uje zhotovitel a nese veškeré 
p�ípadné poplatky. Tyto poplatky jsou sou�ástí sjednané ceny. 

8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na p�evzatém staveništi po�ádek a �istotu a je povinen 
pr�b�žn� odstra�ovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností. 

8.1.7 Zhotovitel zajistí v p�ípad� pot�eby i oplocení staveništ� nebo jiné vhodné zabezpe�ení a 
náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 

8.1.8 Za�ízení staveništ� zhotovitel vyklidí nejpozd�ji do 5 dn� ode dne p�edání a p�evzetí díla, 
pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak. 

8.1.9 Veškerá pot�ebná povolení k užívání ve�ejných ploch zajiš�uje zhotovitel a nese veškeré 
p�ípadné poplatky. Tyto poplatky jsou sou�ástí sjednané ceny. 

8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávn�n 
vyklidit staveništ� pomocí t�etí osoby na náklady zhotovitele. 

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt 
8.2.1 Objednatel p�edá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných 

p�edpis� požadováno, nejpozd�ji p�i p�edání staveništ�. Další nezbytná povolení si zajistí 
p�ímo zhotovitel. 

8.2.2 Objednatel p�edá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla.  (p�íloha �. 4 zadávací 
dokumentace zakázky „Rekonstrukce místních komunikací Viký�ovice – ul. Rybá�ská, ul. 
Lu�ní“) v tišt�né podob� ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost p�edané p�íslušné 
projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborn� 
zp�sobilá zkontrolovat technickou �ást p�edané dokumentace, a to nejpozd�ji p�ed zahájením 
prací na p�íslušné �ásti díla a upozornit objednatele bez zbyte�ného odkladu na zjišt�né 
zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dot�ena odpov�dnost objednatele za 
správnost p�edané dokumentace. P�ípadný soupis zjišt�ných vad a nedostatk� p�edané 
dokumentace v�etn� návrh� na jejich odstran�ní a dopadem na p�edm�t a cenu díla zhotovitel 
p�edá objednateli. Sou�ástí projektové dokumentace jsou vyjád�ení dot�ených orgán� a 
organizací a správc� inženýrských sítí. 

8.3 Stavební deník 
8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními p�edpisy stavební deník, a to formou denních 

záznam� ode dne p�evzetí staveništ� do dne p�evzetí celé stavby objednatelem. 

8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skute�nosti, rozhodující pro pln�ní 
smlouvy, zejména údaje o �asovém postupu prací a o p�ekážkách které brání jejich plynulému 
postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD v�. jejich zd�vodn�ní, stanoviska zástupce 
autorského dozoru projektanta ke zm�nám a další nezbytné záznamy dle p�ílohy �. 9 
k vyhlášce �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném zn�ní. 

8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozd�ji do 3 
pracovních dn�, v p�ípad� mimo�ádné situace (havárie) ihned. 

 

8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápis� budou sou�ástí doklad�, které p�edloží zhotovitel 
objednateli k termínu zahájení p�ejímacího �ízení. 

 



9 

 

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce 
zhotovitelem provád�ny. 

8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být p�episovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávn�ným zástupce.  

8.4 Kontrolní dny stavby 
8.4.1 Za ú�elem kontroly provád�ní díla sjednají smluvní strany p�i p�edání staveništ� pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li pot�eba svolat mimo�ádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen se mimo�ádného kontrolního dne zú�astnit.  

8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpe�it na kontrolních dnech ú�ast odpov�dných zástupc�, 
dohodnutá p�ijatá opat�ení jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu 
s uzav�enou smlouvou o dílo. 

8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zú�astnit kontrolních dn� svolaných objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku alespo� 3 dny p�edem. 

8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a 
p�edpoklad m�sí�ní výše fakturace. 

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem 
8.5.1 Zástupce objednatele ve v�cech technických (technický dozor stavebníka nad provád�ním 

stavby) má právo kontrolovat v pr�b�hu stavby zejména, zda práce jsou provád�ny podle 
p�edané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy p�i provád�ní 
jednotlivých �ástí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, d�sledné 
provád�ní zkoušek, dodržování smluvních podmínek, pln�ní dalších podmínek uložených 
orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávn�ných orgán�. Za tímto ú�elem má 
zástupce objednatele ve v�cech technických p�ístup na staveništ�, do dílen a sklad� za 
ú�elem kontroly výroby, p�ípravy prvk� ur�ených k zabudování a kontroly zakoupených 
výrobk� pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, m�že požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a provád�l dílo �ádným zp�sobem, nap�. dodržoval technologické 
postupy. 

8.5.2 Zástupce objednatele ve v�cech technických je oprávn�n dát zam�stnanc�m zhotovitele 
p�íkaz p�erušit práci, je-li ohrožena bezpe�nost provád�né stavby, život nebo zdraví 
pracovník� na stavb� nebo hrozí-li poškození životního prost�edí nebo vznik škody na 
provád�ném díle. Zhotovitel je povinen �init neprodlen� opat�ení k odstran�ní vytknutých 
závad.  

8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazateln� písemn� vyzvat objednatele nejmén� 3 pracovní dny 
p�edem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem p�i provád�ní díla zakryty. Provedení 
kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V p�ípad�, že se objednatel na 
�ádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez p�edchozí omluvy nedostaví, 
m�že zhotovitel zakrýt p�edm�tné práce a pokra�ovat v provád�ní díla. Pokud však tato 
písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazateln� 
doru�ena a objednatel se z toho d�vodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po 
zhotoviteli p�erušení všech prací a odkrytí všech neoprávn�n� zakrytých �ástí díla k provedení 
kontroly, vše na výlu�ný náklad a nebezpe�í zhotovitele. Zhotovitel je oprávn�n pokra�ovat 
v provád�ní díla až po ukon�ení kontroly dot�ených neoprávn�n� zakrytých prací. 

 

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní p�edem prokazateln� písemn� oznámit správc�m 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu �i k�ížení t�chto 
sítí ke kontrole pr�b�hu prací a ve stejné lh�t� po dokon�ení prací a p�ed zp�tným zásypem 
sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k p�evzetí provedených prací a 
kontrole dot�ených sítí. Tyto skute�nosti správce dot�ených sítí a zástupce objednatele 
potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V p�ípad� nedodržení povinnosti zhotovitele provést 
�ádnou výzvu dle p�edchozí v�ty jsou správci sítí �i objednatel oprávn�ni postupovat obdobn� 
dle p�edchozího odstavce a zhotovitel je povinen na sv�j náklad a nebezpe�í umožnit 
dodate�nou kontrolu dot�ených sítí i v�etn� p�íp. jejich op�tovného odkrytí. Zhotovitel je 
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povinen p�ed zakrytím dot�ených sítí v p�ípad� pot�eby zajistit na své náklady geodetická 
zam��ení, která nejpozd�ji p�ed dokon�ením díla nebo jeho �ásti p�edá objednateli. 

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p�ípadnou nevhodnost jeho 
pokyn� �i nevhodnost realizace vyžadovaných prací �i navrhovaných postup�. 

8.6 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci (BOZP) 
8.6.1 P�ed zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve 

v�cech technických a další zam�stnance objednatele, kte�í mohou vstupovat na staveništ�, 
s bezpe�nostními riziky, kterým mohou být p�i výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam 
rizik p�edá zhotovitel zástupci objednatele ve v�cech technických v písemné podob�. Pokud 
se p�i postupu prací zm�ní situace na staveništi a dojde ke zm�n� rizik, je zhotovitel povinen 
provést nové seznámení s dalšími riziky. 

8.6.2 P�ed zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele 
s bezpe�nostními riziky vyplývajícími z provozní �innosti objednatele. Seznam rizik p�edá 
objednatel zhotoviteli v písemné podob� a zástupce zhotovitele s nimi prokazateln� seznámí 
své zam�stnance a poddodavatele, kte�í budou vstupovat na p�edané staveništ�, p�ípadn� 
jiné oprávn�né osoby, pokud jsou pov��ení kontrolní a dozor�í �inností. 

8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemn� p�edají rizika bezpe�nosti práce a prokazateln� s nimi 
seznámí své pracovníky pohybující se na stavb�. 

8.6.4 Zhotovitel v plné mí�e zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci svých zam�stnanc� 
(u svých poddodavatel�) po celou dobu provád�ní díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
bezpe�nost práce a provozu podle platných právních p�edpis� a norem bezpe�nostních, 
hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny 
zam�stnance na stavb� vstupní školení o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a o požární 
ochran� a pravideln� tyto znalosti zam�stnanc� obnovovat a p�ezkušovat. Pln�ní t�chto 
povinností zabezpe�í ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

8.6.5 Zhotovitel p�edá objednateli seznam zam�stnanc�, a to jak vlastních, tak i svých 
poddodavatel�, kterým je povolen vstup na p�edané staveništ�, a bude tento seznam 
pr�b�žn� aktualizovat. Zajistí, aby tito zam�stnanci m�li vizitky se jménem a ozna�ení 
zam�stnavatele. 

8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe�ností práce p�i �innosti na 
staveništi v souladu s p�íslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpov�dnost zahrnuje 
též odpov�dnost za osoby, jež se s jeho v�domím zdržují na staveništi. 

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou zp�sobilost svých zam�stnanc� v profesích, jež vykonávají, 
a za to, že mají pot�ebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu 
výkonu dot�ené profese. Zhotovitel rovn�ž odpovídá za to, že všichni jeho zam�stnanci byli 
podrobeni vstupní léka�ské prohlídce, na základ� které jsou schopni výkonu práce v jejich 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní p�edpis, zajiš�uje zhotovitel pravidelné léka�ské 
prohlídky. 

8.6.8 Zhotovitel vybaví své zam�stnance všemi osobními ochrannými pom�ckami a prost�edky 
p�íslušejícími pro danou profesi a nese odpov�dnost za to, že je budou zam�stnanci �ádn� 
používat.    

8.6.9 Zhotovitel vydá požární �ád, pokud se bude jednat o �innost se zvýšeným požárním 
nebezpe�ím, požárn�-poplachové sm�rnice stavby a provozn� dopravní �ád stavby, které na 
staveništi viditeln� umístí. Staveništ� vybaví hasebními prost�edky 

8.6.10 Zhotovitel v plné mí�e zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které p�ípadn� vzniknou t�etím 
osobám v d�sledku provád�ní stavby. 

8.6.11 Zhotovitel pou�í své zam�stnance o pravidlech pohybu na staveništi v�etn� systému 
vnitrostaveništní dopravy a výtah� o používání strojního za�ízení a o pravidlech pro provád�ní 
prací s otev�eným ohn�m, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpe�nosti p�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 

8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést p�i jeho �innosti na 
staveništi k ohrožení života a zdraví pracovník� objednatele nebo dalších osob zdržujících se 
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na staveništi s v�domím objednatele �i k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpe�ného stavu 
technických za�ízení a objekt�. 

8.6.13 Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za škody na majetku a zdraví, které p�ípadn� budou 
zp�sobeny t�etím osobám v d�sledku provád�ní stavby, dále za škody zp�sobené okolnostmi, 
které mají p�vod v povaze p�ístroj� �i jiných v�cí, jichž bylo použito p�i pln�ní závazk� ze 
smlouvy o dílo. 

8.6.14 V p�ípad� pracovního úrazu zam�stnance zhotovitele, vyšet�í úraz a sepíše o n�m záznam 
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpov�dným pracovníkem objednatele, 
v souladu s platným právním p�edpisem (na�. vlády �. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidence 
úraz�, hlášení a zasílání záznam� o úraze, v platném zn�ní)  

8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi p�sobit 
zam�stnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavb� koordinátor bezpe�nosti 
a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v pr�b�hu realizace stavby veškeré podklady a informace 
pro �innost a sou�innost a zaváže všechny subdodavatele pop�. jiné osoby k sou�innosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu p�ípravy a realizaci stavby. 

8.7 Ochrana životního prost�edí 
8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a za�ízení spl�ující požadavky na ochranu životního 

prost�edí a to z pohledu emisí výfukových plyn�, hlu�nosti, v odpovídajícím technickém stavu, 
bez zjevných únik� provozních kapalin. Bude mít k dispozici prost�edky k zachycení únik� 
provozních kapalin do p�dy a vody (havarijní soupravy, záchytn� vani�ky, sorbent). 

8.7.2 Odpady bude t�ídit a likvidovat v souladu s p�íslušnými legislativními p�edpisy a v souladu 
s požadavky danými v p�íslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní 
správy, p�ípadn� ve smlouv� o dílo. 

8.7.3 Dojde-li p�i jeho �innosti k úniku dodávaných chemikálií, materiál�, ropných látek nebo 
provozních náplní z pracovních stroj� a dopravních prost�edk�, neprodlen� únik zastaví a 
zabrání zasažení p�írodního prost�edí, p�dy a vody. Únik i zvolený postup odstran�ní oznámí 
neprodlen� pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V p�ípad� v�tších únik� je ohlásí 
vodoprávnímu ú�adu. 

8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat po�ádek a �init opat�ení ke 
snížení prašnosti. Bude provád�t úklid komunikací a chodník�. Stavební materiály, stroje a 
za�ízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány p�ehledn� 
v prostorách a nádobách chránících je p�ed poškozením s dostate�ným zabezpe�ením 
ochrany životního prost�edí. Materiály, za�ízení i odpady budou �ádn� ozna�eny a vybaveny 
p�edepsanou dokumentací. 

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla 

8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpov�dnost. V p�ípad� 
provád�ní dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel sv�j postup koordinovat na základ� 
pokyn� objednatele. 

8.8.2 Zhotovitel bude p�i realizaci stavby postupovat s odbornou pé�í, stavba bude realizována dle 
odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, 
dalších rozhodnutí dle zvláštních p�edpis�, zákon�, vyhlášek a �SN platných v dob� 
provád�ní díla, pokud nebude v pr�b�hu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.  

 

8.8.3 Zhotovitel zajiš�uje za�ízení staveništ�, vytý�ení stavby a vytý�ení veškerých inženýrských 
sítí, jejich zabezpe�ení po dobu realizace a jejich zp�tné p�edání správc�m sítí zápisem ve 
stavebním deníku, p�íp. jinou formou.    

8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpe�it p�ístup a p�íjezd k jednotlivým nemovitostem, a to v�etn� 
nemovitostí bezprost�edn� sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby 
vyžaduje v rámci svého za�ízení staveništ� a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz 
uživatel� objektu a jejich návšt�vník�. 

8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dot�ené stavbou do p�vodního 
stavu a zápisem o p�edání a p�evzetí je uklizené p�edat jejich vlastník�m. 
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8.8.6 O kontrole zakrývaných �ástí díla se u�iní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím p�edm�tných �ástí díla. Nedostaví-li se objednatel ke 
kontrole, uvede se tato skute�nost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat p�i provád�ní díla dle pokyn� objednatele a technického 
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p�ípadnou nevhodnost 
jeho p�íkaz�. 

8.8.8 Zhotovitel je povinen v pr�b�hu provád�ní díla po�izovat pr�b�žnou fotodokumentaci 
provád�ných prací, a to zejména t�ch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 
nep�ístupnými. Kompletní fotodokumentaci p�edá zhotovitel objednateli p�i p�edání díla.   

8.8.9 V�ci, které jsou pot�ebné k provedení díla, je povinen opat�it zhotovitel. P�i p�evzetí staveništ� 
zhotovitelem je zhotovitel povinen p�edložit objednateli charakteristické vzorky použitých 
materiál� (zejména obsypový materiál). 

8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
podzhotovitelské práce a nese za n� odpov�dnost, jako by je provád�l sám.  

8.8.11 Zhotovitel je oprávn�n zm�nit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal spln�ní kvalifikace, jen 
v nutných a závažných p�ípadech a to s p�edchozím písemným souhlasem objednatele, 
p�i�emž nový podzhotovitel, dosazený za p�vodního, musí disponovat minimáln� stejnými 
kvalifika�ními p�edpoklady, které p�vodní podzhotovitel prokazoval za uchaze�e v rámci 
výb�rového �ízení. Své kvalifika�ní p�edpoklady musí nov� dosazený podzhotovitel prokázat 
na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se zm�nou podzhotovitele bezd�vodn� odmítnout, 
pokud mu budou všechny p�edm�tné dokumenty p�edloženy. 

8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a pr�b�žn� aktualizovat reálný 
seznam všech podzhotovitel� v�etn� výše jejich podílu na provád�ní díla. Tento p�ehled je 
povinen na požádání p�edložit objednateli.  

8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen p�edložit na veškeré práce technologické postupy.  

8.8.14 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
a pokud tak stanoví jiný právní p�edpis, tak i výkon �innosti koordinátora bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci na staveništi a zajistí jim v rámci za�ízení staveništ� podmínky pro 
výkon jejich funkcí, a to v p�im��eném rozsahu. 

9. P�edání a p�evzetí díla 
9.1 Dílo bude p�edáno a p�evzato Protokolem o p�edání a p�evzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 

obsahovat zejména: ozna�ení díla, ozna�ení objednatele a zhotovitele, �íslo a datum uzav�ení této 
smlouvy a jejich dodatk�, termín zahájení a ukon�ení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo 
p�ejímá / nep�ejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupc� objednatele a 
zhotovitele, seznam p�evzaté dokumentace, soupis náklad� od zahájení po dokon�ení díla, termín 
vyklizení staveništ�, datum ukon�ení záruky. K p�edání díla musí být ze strany objednatele 
prokazateln� p�izvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 
a osoby vykonávající funkci autorského dozoru. 

9.2 P�i p�edání díla je zhotovitel povinen p�edat objednateli doklady o �ádném provedení díla dle 
technických norem a p�edpis�, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, v�etn� prohlášení o shod�, návod� na užívání apod.  

9.3 Smluvní strany se dohodly, že p�edávané dílo nebude vykazovat vady ani nedod�lky, p�ípadn� 
m�že vykazovat pouze ojedin�lé drobné vady ve smyslu § 2628 ob�anského zákoníku, které samy 
o sob� ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�n� nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným zp�sobem neomezují. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o p�edání a p�evzetí 
díla spolu s termínem k jejich odstran�ní. Po jejich odstran�ní smluvní strany sepíšou Protokol o 
odstran�ní vad a nedod�lk�. 

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo p�evzít, nebude-li �ádn� dokon�ené. V takovém p�ípad� je 
zhotovitel povinen dílo dokon�it a poté op�tovn� vyzvat objednatele k p�evzetí. 

9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dn� po p�evzetí díla objednatelem odstranit za�ízení staveništ� 
a staveništ� vyklidit a uklizené je p�edat objednateli. O p�edání a p�evzetí staveništ� bude 
vyhotoven zápis. 
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10. Záru�ní podmínky a vady díla 
10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavk�m uvedeným v této smlouv�, 

p�íslušným právním p�edpis�m, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, pop�. pokud neumož�uje užívání, k n�muž bylo 
ur�eno. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v pr�b�hu výstavby, dále za vady, jež má dílo v dob� jeho 
p�edání a p�evzetí a za vady, které vzniknou v záru�ní dob�.  

10.3 Záru�ní doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 m�síc�. Veškeré 
dodávky stroj�, za�ízení, technologie, p�edm�ty postupné spot�eby, mají záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejmén� 24 m�síc�.  

10.4 Záru�ní doba za�íná b�žet dnem, kdy objednatel p�evezme dílo bez vad a nedod�lk�.  

10.5 Záru�ní doba neb�ží po dobu, po kterou objednatel nemohl p�edm�t díla užívat. Pro ty �ásti díla, 
které byly v d�sledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, b�ží záru�ní doba op�tovn� 
od po�átku ode dne provedení reklama�ní opravy. 

10.6 Objednatel písemn� oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstran�ní vady, nestanoví-li objednatel 
jinak. 

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran�ní reklamované vady nejpozd�ji do 5 dn� od obdržení 
písemného oznámení o reklamaci, a to i v p�ípad�, že reklamaci neuznává. Náklady na odstran�ní 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných p�ípadech až do rozhodnutí soudu. V p�ípad� 
havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené �ásti) je zhotovitel 
povinen zapo�ít s odstran�ním vady ihned, nejpozd�ji však do 12 hodin od oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozd�ji do 10 pracovních dn� od zapo�etí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.  

10.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záru�ní dob� nebo vadu, 
kterou m�lo dílo v dob� p�evzetí objednatelem, je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vady 
jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

10.10 Na p�edání provedené opravy vady se obdobn� použijí ustanovení této smlouvy o p�edání díla.  

10.11 Zhotovitel zabezpe�í na své náklady veškerá opat�ení nezbytná k odstran�ní vady.  

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provád�ní díla 

v termínu sjednaném dle �l. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávn�n po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.2 V p�ípad� nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávn�n 
ú�tovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den 
prodlení.  

11.3 Objednatel je oprávn�n po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- K� za 
každý prokazateln� zjišt�ný p�ípad nedodržení po�ádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. 
Pokuta bude vyú�tována až poté, kdy zhotovitel zjišt�né nedostatky ve stanovené lh�t� neodstraní.  

11.4 V p�ípad� nedodržení termínu odstran�ní vad zjišt�ných p�i p�ejímacím �ízení, který bude stanoven 
v protokolu o p�edání a p�evzetí díla, je objednatel oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- K� za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení.     

11.5 V p�ípad� nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstran�ní vady v záru�ní dob� je 
objednatel oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý i zapo�atý den prodlení.   

11.6 V p�ípad� nedodržení termínu odstran�ní vady, která se projevila v záru�ní dob�, je objednatel 
oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý i zapo�atý den prodlení.  

11.7 V p�ípad� nedodržení termínu p�edání staveništ� zp�t objednateli dle �l. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, 



14 

 

je objednatel oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K� za každý den 
prodlení s odstran�ním za�ízení staveništ� a vyklizením staveništ�.  

11.8 Jestliže p�i provád�ných kontrolách najde jakýkoliv dot�ený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci 
zhotovitele, které bude spo�ívat ve fakturaci neoprávn�ných prací, dodávek �i služeb, tj. prací, 
dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má 
zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávn�n� fakturovanou �ástku a objednatel má právo 
uplatnit v��i zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávn�né fakturace. 

11.9 Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit �i zastavit pohledávku, je objednatel oprávn�n požadovat 
zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- K� (slovy: jedno sto tisíc korun 
�eských). 

11.10 V p�ípad�, že zhotovitel poruší svou povinnost dle �l. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lh�t� 21 dn� 
od doru�ení výzvy dle �l. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo ú�tovat a zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je 
objednatel oprávn�n zapo�íst proti pohledávce zhotovitele. 

11.11 V p�ípad�, že závazek provést dílo zanikne p�ed �ádným ukon�ením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl d�ív�jším porušením povinnosti. 

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé stran� škoda, jejíž náhradu lze vymáhat 
samostatn�. Smluvní pokuty se nezapo�ítávají na náhradu p�ípadn� vzniklé škody a ujednání o 
smluvních pokutách nevylu�ují právo na náhradu škody.  

12. Bankovní záruka 
12.1 K zajišt�ní závazk� zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny 

díla bez DPH zajišt�ní ve form� bankovní záruky. 

12.1.1 Zhotovitel p�edá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anského zákoníku za �ádné pln�ní a dokon�ení p�edm�tu díla. 

12.1.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejmén� po dobu pln�ní dle �l. 4.3 
smlouvy prodlouženou o 30 dní. Nejpozd�ji 14 dní p�ed uplynutím doby platnosti bankovní 
záruky bude ve prosp�ch objednatele vystavena nová bankovní záruka do doby dokon�ení 
díla podle toho, zdali se bude termín realizace prodlužovat. Zhotovitel je povinen tímto 
zp�sobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle �l. 4.3 smlouvy, 
respektive po dobu prodlužování realizace díla. 

12.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele �erpat finan�ní 
prost�edky v p�ípad�, že b�hem provád�ní díla zhotovitel nedokon�í p�edm�t díla nebo 
v p�ípad�, kdy objednateli vznikne nepln�ním smluvních podmínek �i jiných smluvních 
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v p�ípad�, kdy objednateli vznikne 
�inností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní �i nenahradí. Výstavce není oprávn�n 
vymínit si v záru�ní listin� právo uplatn�ní námitek v��i v��iteli. Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

12.1.4 Bankovní záruku p�edloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dn� od podpisu této 
smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lh�t� nep�edloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z hodnoty bankovní záruky za každý i zapo�atý den prodlení s p�edložením této bankovní 
záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

12.1.5 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvoln�na) do 30 dn� ode dne 
uplynutí doby dle �l. 4.3. 

12.2 K zajišt�ní závazk� zhotovitele po dobu záru�ní doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH zajišt�ní ve form� bankovní záruky. 

12.2.1 Zhotovitel p�edá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anského zákoníku za �ádné pln�ní záru�ních podmínek. 

12.2.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejmén� 1 rok od podpisu Protokolu 
o p�edání a p�evzetí díla. Nejpozd�ji 14 dní p�ed uplynutím doby platnosti bankovní záruky 
bude ve prosp�ch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejmén� 1 
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rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto zp�sobem udržovat platnou bankovní záruku po 
celou dobu záru�ní doby dle �l. 10.3 první v�ta. 

12.2.3 Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele �erpat finan�ní 
prost�edky v p�ípad�, že b�hem sjednané záru�ní doby zhotovitel neodstraní p�ípadné 
reklamované vady zjišt�né objednatelem nebo v p�ípad�, kdy objednateli vznikne nepln�ním 
záru�ních podmínek �i jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávn�n vymínit si v záru�ní listin� právo uplatn�ní námitek v��i v��iteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

 

12.2.4 Bankovní záruku p�edloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozd�ji 1 kalendá�ní den 
p�ed dnem podpisu Protokolu o p�edání a p�evzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál 
záru�ní listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lh�t� nep�edloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty bankovní záruky za každý 
i zapo�atý den prodlení s p�edložením této bankovní záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

12.2.5 Bankovní záruka za �ádné pln�ní záru�ních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvoln�na) do 
30 dn� ode dne uplynutí doby dle �l. 12.2.2. 

12.3 K zajišt�ní závazk� zhotovitele je možné namísto bankovní záruky použít finan�ní kolaterál. 

13. Záv�re�ná ujednání 
13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné 

správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, osobou povinnou spolup�sobit 
p�i výkonu finan�ní kontroly provád�né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve�ejných 
výdaj�, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zam�stnanc�m 
nebo zmocn�nc�m pov��ených orgán� (nap�. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského ú�etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú�adu, p�íslušného finan�ního ú�adu a dalších 
oprávn�ných orgán� státní správy) a vytvo�it výše uvedeným orgán�m podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k p�edm�tu díla a poskytnout jim sou�innost. 

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v�etn� jejích dodatk�, originály 
ú�etních doklad� a dalších doklad� vztahujících se k realizaci p�edm�tu této smlouvy po dobu 5 let 
od zániku této smlouvy, minimáln� však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávn�ným k výkonu kontroly projekt� provést kontrolu doklad� souvisejících s pln�ním 
této smlouvy. 

13.3 Ú�etní doklady (faktury) musí odpovídat požadavk�m objednatele, které vychází ze stanovených 
dota�ních pravidel (na da�ových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o 
projekt MMR, registra�ní �íslo a název projektu) 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provád�t zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího �ízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, 
které odpovídají skute�nosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a objednatel m�že od této smlouvy odstoupit. 

13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány v�cn� a místn� p�íslušnými soudy �eské republiky. 

13.7 Smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu smluvními stranami. 

13.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající 
proml�ení se proml�ují uplynutím doby deseti let.  

13.9 Tato smlouva m�že být platn� m�n�na �i dopl�ována jen písemnými dodatky, v nichž bude 
výslovn� uvedeno, že jimi dochází ke zm�n� �i dopln�ní této smlouvy, a které budou na téže listin� 
podepsány oprávn�nými zástupci obou smluvních stran.  

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávn�ni odstoupit od této smlouvy v p�ípadech stanovených 
v ob�anském zákoníku a v p�ípadech uvedených v této smlouv�.  

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�ed jejím podpisem p�e�etly a že byla uzav�ena 
podle jejich pravé a svobodné v�le, což stvrzují svými podpisy. 

13.12 P�ílohu smlouvy a její nedílnou sou�ást tvo�í položkový rozpo�et. 
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13.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve v�ci p�edm�tu této Smlouvy a všech 
náležitostech, které strany m�ly a cht�ly ve Smlouv� ujednat, a které považují za d�ležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran u�in�ný p�i jednání o této Smlouv� ani projev u�in�ný 
po uzav�ení této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. 
Smluvní strany shodn� prohlašují, že si nejsou v�domy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí �i praxe. 

13.14 V p�ípad� rozporu mezi obsahem dokument� stanovících obsah práv a povinností smluvních stran 
mají p�ednost ujednání dokument� s vyšší prioritou. Po�adí priority dokument� od nejvyšší priority po 
prioritu nejnižší je následující: tato smlouva v�etn� jejích p�ípadných dodatk�, zadávací 
dokumentace, obecn� závazné p�edpisy, technické a technologické p�edpisy a normy týkající se 
provád�ní prací a použitých materiál� a aktuální pokyny výrobc� dodaných materiál� a za�ízení pro 
instalaci �i aplikaci takových materiál� a za�ízení, položkový výkaz vým�r, rozpo�et, projektová 
dokumentace, harmonogram výstavby. 

13.15 Výše uvedení �lenové statutárních orgán� prohlašují, že podle stanov, spole�enské smlouvy, 
jiného vnit�ního p�edpisu nebo zákona jsou oprávn�ni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy 
není t�eba podpisu jiných osob. 

13.16 Tato smlouva je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
a jednom elektronickém vyhotovení. 

13.17 Smluvní strany výslovn� souhlasí, že tato smlouva m�že být bez jakéhokoliv omezení zve�ejn�na 
na oficiálních webových stránkách Obce Viký�ovice (www.vikyrovice.cz) a to v�etn� všech 
p�ípadných p�íloh a dodatk�. Smluvní strany prohlašují, že skute�nosti uvedené v této smlouv� 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, a 
ud�lují svolení k jejich užití a zve�ejn�ní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.18 Doložka dle § 41 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 
Uzav�ení Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona �. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, schválila rada obce na své 
sch�zi �. 6 konané dne 14.3.2022. 

 
P�ílohy: 

1. Projektová dokumentace 
2. Položkový rozpo�et (výkaz vým�r) 
3. Harmonogram provád�ní díla 
4. Seznam podzhotovitel� 

 
Ve Viký�ovicích dne __________   V Hradci Králové dne  

 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 
Václav Mazánek     Ing. Zden�k Babka  
starosta      místop�edseda p�edstavenstva 







REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 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

15,00%

CZK 7 596 380,00

018c
Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

M - SILNICE a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

6 278 000,00

6 278 000,00 1 318 380,00
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 018c

Stavba:

Místo: Vikýřovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné 
náklady
Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné 
náklady
Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné 
náklady

7 596 380,00

Kód Popis

Demolice, příprava území, provizorní objekty

157 609,98

21 348,86

3 055 545,38

800

SO 801

Rozvody VO

000

SO 102

SO 001

SO 002

SO 003

SO 007

100

SO 101

SO 103

SO 107

SO 192

400
SO 401

Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - 
uznatelné náklady

317 015,56

1020
1000

176 955,68

506 096,92

23 760,00

1 990 978,23
1 990 978,23

91 838,85

91 838,85

210 066,20
36 300,00

Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Ostatní náklady - neuznatelné náklady
VRN - neuznatelné náklady

Rozvody VO - neuznatelné náklady

Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné 
náklady
Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné 
náklady
Sjezdy - neuznatelné náklady
Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné 
náklady

2 409 083,66

111 125,01

111 125,01

254 180,10
43 923,00

383 588,83

612 377,27

214 116,37

28 749,60

2 409 083,66

2 458 377,84

190 708,08

25 832,12

3 697 209,91

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 080 858,32893 271,34

743 581,53614 530,19

120 736,6099 782,31

2 031 717,22

Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

Komunikace

6 278 000,00

 

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. Luční

13. 1. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 614 530,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 614 530,19 21,00% 129 051,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 743 581,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 614 530,19

HSV - Práce a dodávky HSV 614 530,19

    1 - Zemní práce 233 550,80

    997 - Přesun sutě 380 979,39

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 614 530,19

D HSV Práce a dodávky HSV 614 530,19

D 1 Zemní práce 233 550,80

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 198,800 61,00 134 126,80 CS ÚRS 2019 01

VV " původní skladba vč. podkladních vrstev"
VV 1912*1,15 2 198,800
VV Součet 2 198,800

2 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase m2 3 824,000 26,00 99 424,00 CS ÚRS 2019 01

VV " původní asfaltový povrch komunikace"
VV 1912*2 3 824,000
VV Součet 3 824,000

D 997 Přesun sutě 380 979,39
3 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 764,776 15,00 26 471,64 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 1275,304 1 275,304
VV " frézovaná živice"
VV 489,472 489,472
VV Součet 1 764,776

4 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 294,328 6,00 31 765,97 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 1275,304*3 3 825,912
VV " frézovaná živice"
VV 489,472*3 1 468,416
VV Součet 5 294,328

5 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 275,304 30,00 38 259,12 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 1275,304 1 275,304
VV Součet 1 275,304

6 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 1 275,304 220,00 280 566,88 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 1275,304 1 275,304
VV Součet 1 275,304

7 K 997221858 Uložení sutě na skládce t 489,472 8,00 3 915,78

VV
" skládkovné dle  vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová 
směs přestává být odpadem"

VV " frézovaná živice"
VV 489,472 489,472
VV Součet 489,472

SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 782,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 782,31 21,00% 20 954,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 736,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 782,31

HSV - Práce a dodávky HSV 99 782,31

    1 - Zemní práce 56 250,12

    997 - Přesun sutě 43 532,19

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 99 782,31

D HSV Práce a dodávky HSV 99 782,31

D 1 Zemní práce 56 250,12

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 349,600 46,00 16 081,60 CS ÚRS 2019 01

VV " původní skladba zpevněné plochy  vč. podkladních vrstev"

VV 304*1,15 349,600
VV Součet 349,600

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 69,920 102,00 7 131,84 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 304*0,2*1,15 69,920
VV Součet 69,920

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 34,960 6,00 209,76 CS ÚRS 2019 01
VV 69,92*0,5 34,960
VV Součet 34,960

4 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 62,920 65,00 4 089,80 CS ÚRS 2019 01

VV " odvoz přebytečného výkopku na skládku"
VV 62,92 62,920
VV Součet 62,920

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 69,920 15,00 1 048,80 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 304*0,2*1,15 69,920
VV Součet 69,920

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 125,856 220,00 27 688,32 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 304*0,2*1,15*1,8 125,856
VV Součet 125,856

D 997 Přesun sutě 43 532,19
7 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 153,824 15,00 2 307,36 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 153,824 153,824
VV Součet 153,824

8 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 461,472 6,00 2 768,83 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 153,824*3 461,472
VV Součet 461,472

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 153,824 30,00 4 614,72 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 153,824 153,824
VV Součet 153,824

10 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 153,824 220,00 33 841,28 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 153,824 153,824
VV Součet 153,824

SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 609,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 609,98 21,00% 33 098,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 708,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 609,98

HSV - Práce a dodávky HSV 157 609,98

    1 - Zemní práce 89 161,34

    997 - Přesun sutě 68 448,64

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 157 609,98

D HSV Práce a dodávky HSV 157 609,98

D 1 Zemní práce 89 161,34

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 549,700 46,00 25 286,20 CS ÚRS 2019 01

VV " původní skladba zpevněné plochy  vč. podkladních vrstev"

VV 478*1,15 549,700
VV Součet 549,700

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 109,940 102,00 11 213,88 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 478*0,2*1,15 109,940
VV Součet 109,940

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 54,970 6,00 329,82 CS ÚRS 2019 01
VV 109,94*0,5 54,970
VV Součet 54,970

4 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 109,940 65,00 7 146,10 CS ÚRS 2019 01

VV " odvoz přebytečného výkopku na skládku"
VV 109,94 109,940
VV Součet 109,940

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,940 15,00 1 649,10 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 478*0,2*1,15 109,940
VV Součet 109,940

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 197,892 220,00 43 536,24 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 478*0,2*1,15*1,8 197,892
VV Součet 197,892

D 997 Přesun sutě 68 448,64
7 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 241,868 15,00 3 628,02 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 241,868 241,868
VV Součet 241,868

8 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 725,604 6,00 4 353,62 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 241,868*3 725,604
VV Součet 725,604

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 241,868 30,00 7 256,04 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 241,868 241,868
VV Součet 241,868

10 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 241,868 220,00 53 210,96 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 241,868 241,868
VV Součet 241,868

SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 348,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 348,86 21,00% 4 483,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 832,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

M - SILNICE a.s.

Strana 12 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 348,86

HSV - Práce a dodávky HSV 21 348,86

    1 - Zemní práce 13 186,24

    997 - Přesun sutě 8 162,62

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 21 348,86

D HSV Práce a dodávky HSV 21 348,86

D 1 Zemní práce 13 186,24

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 89,100 31,00 2 762,10 CS ÚRS 2019 01

VV " původní skladba vč. podkladních vrstev"
VV 81*1,1 89,100
VV Součet 89,100

2 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 162,000 26,00 4 212,00 CS ÚRS 2019 01

VV " původní asfaltový povrch komunikace"
VV 81*2 162,000
VV Součet 162,000

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 10,692 102,00 1 090,58 CS ÚRS 2019 01

VV " odkop pro novou skladbu komunikace"
VV 81*0,12*1,1 10,692
VV Součet 10,692

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 5,346 6,00 32,08 CS ÚRS 2019 01
VV 10,692*0,5 5,346
VV Součet 5,346

5 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 10,692 65,00 694,98 CS ÚRS 2019 01

VV " odvoz přebytečného výkopku na skládku"
VV 10,692 10,692
VV Součet 10,692

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,692 15,00 160,38 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 10,692 10,692
VV Součet 10,692

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 19,246 220,00 4 234,12 CS ÚRS 2019 01

VV
" odkop  v prostoru původní nezpevněné komunikace na novou 
skladbu"

VV 10,692*1,8 19,246
VV Součet 19,246

D 997 Přesun sutě 8 162,62
8 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46,575 15,00 698,63 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 25,839 25,839
VV " frézovaná živice"
VV 20,736 20,736
VV Součet 46,575

9 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 139,725 6,00 838,35 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 25,839*3 77,517
VV " frézovaná živice"
VV 20,736*3 62,208
VV Součet 139,725

10 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 25,839 30,00 775,17 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 25,839 25,839
VV Součet 25,839

11 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 25,839 220,00 5 684,58 CS ÚRS 2019 01

VV " kamenivo"
VV 25,839 25,839
VV Součet 25,839

12 K 997221858 Uložení sutě na skládce t 20,736 8,00 165,89

VV
" skládkovné dle  vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová 
směs přestává být odpadem"

VV " frézovaná živice"
VV 20,736 20,736
VV Součet 20,736

SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 031 717,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 031 717,22 21,00% 426 660,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 458 377,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 031 717,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 031 717,22

    2 - Zakládání 10 991,70

    5 - Komunikace 1 501 175,10

    8 - Trubní vedení 51 114,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 459 280,50

    998 - Přesun hmot 9 155,92

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 2 031 717,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 031 717,22

D 2 Zakládání 10 991,70

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 831,950 6,00 10 991,70 CS ÚRS 2019 01

VV " nová skladba komunikace"
VV 1593*1,15 1 831,950
VV Součet 1 831,950

D 5 Komunikace 1 501 175,10

2 K 564760111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
200 mm

m2 1 752,300 169,00 296 138,70

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593*1,1 1 752,300
VV Součet 1 752,300

3 K 564761111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 
200 mm

m2 1 831,950 169,00 309 599,55

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593*1,15 1 831,950
VV Součet 1 831,950

4 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 672,650 251,00 419 835,15 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593*1,05 1 672,650
VV Součet 1 672,650

5 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 
kg/m2

m2 1 752,300 14,00 24 532,20 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593*1,1 1 752,300
VV Součet 1 752,300

6 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 672,650 10,00 16 726,50 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593*1,05 1 672,650
VV Součet 1 672,650

7 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 593,000 271,00 431 703,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 1593 1 593,000
VV Součet 1 593,000

8 K 599141112
Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou 
živičnou zálivkou m 16,000 165,00 2 640,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

D 8 Trubní vedení 51 114,00

9 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 15,000 3 004,00 45 060,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šachty"
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

10 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 2 018,00 6 054,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šoupě"
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 459 280,50

11 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 1 275,000 237,00 302 175,00 CS ÚRS 2019 01

VV " přídlažba"
VV 1275 1 275,000
VV Součet 1 275,000

12 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm ks 2 575,500 61,00 157 105,50 CS ÚRS 2019 01
VV " přídlažba"
VV 1275*2*1,01 2 575,500
VV Součet 2 575,500

D 998 Přesun hmot 9 155,92

13 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 228,898 40,00 9 155,92 CS ÚRS 2019 01

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 015,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 317 015,56 21,00% 66 573,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 588,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 015,56

HSV - Práce a dodávky HSV 317 015,56

    2 - Zakládání 1 766,40

    5 - Komunikace 237 670,40

    8 - Trubní vedení 7 040,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 69 162,24

    998 - Přesun hmot 1 376,52

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 317 015,56

D HSV Práce a dodávky HSV 317 015,56

D 2 Zakládání 1 766,40

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 294,400 6,00 1 766,40 CS ÚRS 2019 01

VV " nová skladba komunikace"
VV 256*1,15 294,400
VV Součet 294,400

D 5 Komunikace 237 670,40

2 K 564760111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
200 mm

m2 281,600 174,00 48 998,40

VV " skladba nové komunikace"
VV 256*1,1 281,600
VV Součet 281,600

3 K 564761111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 
200 mm

m2 294,400 174,00 51 225,60

VV " skladba nové komunikace"
VV 256*1,15 294,400
VV Součet 294,400

4 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 268,800 240,00 64 512,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 256*1,05 268,800
VV Součet 268,800

5 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 
kg/m2

m2 281,600 14,00 3 942,40 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 256*1,1 281,600
VV Součet 281,600

6 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 268,800 10,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 256*1,05 268,800
VV Součet 268,800

7 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 256,000 259,00 66 304,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 256 256,000
VV Součet 256,000

D 8 Trubní vedení 7 040,00

8 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 3 004,00 3 004,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šachty"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 2 018,00 4 036,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šoupě"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 69 162,24

10 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 192,000 237,00 45 504,00 CS ÚRS 2019 01

VV " přídlažba"
VV 192 192,000
VV Součet 192,000

11 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm ks 387,840 61,00 23 658,24 CS ÚRS 2019 01
VV " přídlažba"
VV 192*2*1,01 387,840
VV Součet 387,840

D 998 Přesun hmot 1 376,52

12 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 34,413 40,00 1 376,52 CS ÚRS 2019 01

SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 096,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 506 096,92 21,00% 106 280,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 377,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 506 096,92

HSV - Práce a dodávky HSV 506 096,92

    2 - Zakládání 2 773,80

    5 - Komunikace 373 216,80

    8 - Trubní vedení 11 076,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 116 711,28

    998 - Přesun hmot 2 319,04

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 506 096,92

D HSV Práce a dodávky HSV 506 096,92

D 2 Zakládání 2 773,80

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 462,300 6,00 2 773,80 CS ÚRS 2019 01

VV " nová skladba komunikace"
VV 402*1,15 462,300
VV Součet 462,300

D 5 Komunikace 373 216,80

2 K 564760111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
200 mm

m2 442,200 174,00 76 942,80

VV " skladba nové komunikace"
VV 402*1,1 442,200
VV Součet 442,200

3 K 564761111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 
200 mm

m2 462,300 174,00 80 440,20

VV " skladba nové komunikace"
VV 402*1,15 462,300
VV Součet 462,300

4 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 422,100 240,00 101 304,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 402*1,05 422,100
VV Součet 422,100

5 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 
kg/m2

m2 442,200 14,00 6 190,80 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 402*1,1 442,200
VV Součet 442,200

6 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 422,100 10,00 4 221,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 402*1,05 422,100
VV Součet 422,100

7 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 402,000 259,00 104 118,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba nové komunikace"
VV 402 402,000
VV Součet 402,000

D 8 Trubní vedení 11 076,00

8 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 3 004,00 3 004,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šachty"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 2 018,00 8 072,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šoupě"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 116 711,28

10 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 324,000 237,00 76 788,00 CS ÚRS 2019 01

VV " přídlažba"
VV 324 324,000
VV Součet 324,000

11 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm ks 654,480 61,00 39 923,28 CS ÚRS 2019 01
VV " přídlažba"
VV 324*2*1,01 654,480
VV Součet 654,480

D 998 Přesun hmot 2 319,04

12 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 57,976 40,00 2 319,04 CS ÚRS 2019 01

SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 955,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 955,68 21,00% 37 160,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 116,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 955,68

HSV - Práce a dodávky HSV 176 955,68

    2 - Zakládání 1 069,20

    5 - Komunikace 146 146,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 376,72

    998 - Přesun hmot 2 363,08

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 176 955,68

D HSV Práce a dodávky HSV 176 955,68

D 2 Zakládání 1 069,20

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 178,200 6,00 1 069,20 CS ÚRS 2019 01

VV " nová skladba komunikace"
VV 162*1,1 178,200
VV Součet 178,200

D 5 Komunikace 146 146,68

2 K 564750111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
150 mm

m2 170,100 148,00 25 174,80

VV " skladba nové komunikace"
VV 162*1,05 170,100
VV Součet 170,100

3 K 564751111a
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 
150 mm

m2 178,200 148,00 26 373,60

VV " skladba nové komunikace"
VV 162*1,1 178,200
VV Součet 178,200

4 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 162,000 281,00 45 522,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba pro sjezdy "
VV 162 162,000
VV Součet 162,000

5 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 165,240 297,00 49 076,28 CS ÚRS 2019 01
VV " skladba pro sjezdy "
VV 162*1,02 165,240
VV Součet 165,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 376,72

6 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 76,000 237,00 18 012,00 CS ÚRS 2019 01

VV " přídlažba"
VV 76 76,000
VV Součet 76,000

7 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm ks 153,520 61,00 9 364,72 CS ÚRS 2019 01
VV " přídlažba"
VV 76*2*1,01 153,520
VV Součet 153,520

D 998 Přesun hmot 2 363,08

8 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 59,077 40,00 2 363,08 CS ÚRS 2019 01

SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 760,00 21,00% 4 989,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 749,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 760,00

HSV - Práce a dodávky HSV 23 760,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 760,00

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

Strana 28 z 43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 23 760,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 760,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 760,00

1 K 913911129
Montáž a demontáž  dočasného dopravního značení na 
12 týdnů kus 8,000 2 970,00 23 760,00

VV " B1+E13+Z2"
VV 2 2,000
VV " Z4a+ výstražné světlo typu 1+zdroj"
VV 6 6,000
VV Součet 8,000

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

100 - Komunikace

Strana 29 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 990 978,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 990 978,23 21,00% 418 105,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 409 083,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady

SO 401 - Rozvody VO

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 990 978,23

PSV - Práce a dodávky PSV 703 451,08

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 662 541,08

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 15 960,00

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 24 950,00

M - Práce a dodávky M 1 238 439,15

    21-M - Elektromontáže 225 104,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 013 335,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 970,00

Ostatní - Ostatní 11 028,00

    N - Náklady 11 028,00

R - Revize 9 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 190,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 990,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 100,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 100,00

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady

SO 401 - Rozvody VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 1 990 978,23

D PSV Práce a dodávky PSV 703 451,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 662 541,08

1 K 741110144
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 
42 mm uložená pevně m 8,000 115,00 920,00

2 M R_1001_21 Trubka Fe ke stožáru 6063 ZN pozin m 8,000 28,00 224,00

3 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená pevně m 128,000 71,00 9 088,00

4 M R_1001 Trubka plastová korugovaná pr.50mm - ke stožárům m 128,000 15,00 1 920,00

5 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená pevně m 529,000 71,00 37 559,00

6 M R_1002
Trubka plastová korugovaná pr.63mm volný terén, 
chodník

m 529,000 22,00 11 638,00

7 M R_1003 kabelovy stitek kus 65,000 1,00 65,00

8 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
volně (CYKY) m 1 224,000 29,00 35 496,00

9 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 1 224,000 123,00 150 552,00

10 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (CYKY) m 226,000 23,00 5 198,00

11 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 226,000 25,00 5 650,00

12 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 
dalším štítkem kus 65,000 13,00 845,00

13 M R_1013 Koncovka pro kabely  EPKT 0015 ( 4-35mm2) kus 65,000 398,00 25 870,00

14 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 32,000 17,00 544,00

15 K 741132424
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 
koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2 kus 65,000 334,00 21 710,00

16 K 741136002
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 kus 2,000 2 843,00 5 686,00

17 M R_212_33-3 Spojka kabelová_4x256 / SVCZC 25-Cu kus 2,000 388,00 776,00

18 M R_9227_02 Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup kus 1,000 1 459,00 1 459,00

19 M R_9227_03 Výložník - 0,5m kus 33,000 559,00 18 447,00

20 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 33,000 690,00 22 770,00

21 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 485,000 69,00 33 465,00

22 M R_1010 FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin kg 460,720 64,00 29 486,08

23 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě m 64,000 61,00 3 904,00

24 M R_1009 drat FeZn10mm 0.7kg=m,1kg=1,6m kg 44,800 60,00 2 688,00

25 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 64,000 125,00 8 000,00

26 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 5,000 3 750,00 18 750,00

27 M R_1008 Svorka SR03 kus 65,000 37,00 2 405,00

28 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 2,000 4 320,00 8 640,00

29 K R_200.0101 Demontáž stávajícího VO kus 1,000 2 200,00 2 200,00

30 M R_10111_01122 EL1_Led svítidlo - 27.0 W kus 22,000 6 072,00 133 584,00

31 M R_10111_02 EL2_Led svítidlo - 27.0 W kus 1,000 6 072,00 6 072,00

32 M R_10111_0312 EL3_Led svítidlo - 15.0 W kus 10,000 5 693,00 56 930,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 15 960,00

33 M R-3003
Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod 
komunikaci

m 380,000 42,00 15 960,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 24 950,00
34 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 16 457,00 16 457,00

35 K RK-011 Prořez kus 1,000 8 493,00 8 493,00

D M Práce a dodávky M 1 238 439,15

D 21-M Elektromontáže 225 104,00

36 K 210191551
Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS 
na stožár kus 1,000 183,00 183,00

37 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 32,000 833,00 26 656,00

38 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 33,000 1 139,00 37 587,00

SO 401 - Rozvody VO

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

400 - Rozvody VO - neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 32,000 675,00 21 600,00

40 M R_1006 Svorkovnice SR 951 Uni 20 kus 32,000 488,00 15 616,00

41 M R_1007 Elektrovýzbroj  stožáru kus 2,000 488,00 976,00

42 M R_1005_1

Sadový stožár typu - 6m, kónický, v zemi 1m, žárově 
zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 
0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové 
dokumentace

kus 22,000 4 073,00 89 606,00

43 M R_1005_223 Sadový stožár - 3m kus 10,000 3 288,00 32 880,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 013 335,15

44 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,910 2 030,00 1 847,30

45 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,910 2 325,00 2 115,75

46 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 15,000 65,00 975,00

47 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostředek m 12,000 136,00 1 632,00

48 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 190,000 113,00 21 470,00

49 K 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 760,000 55,00 41 800,00

50 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 32,000 454,00 14 528,00

51 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 19,000 2 389,00 45 391,00

52 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 8,560 376,00 3 218,56

53 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 8,560 86,00 736,16

54 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 m3 172,592 429,00 74 041,97

55 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 530,000 214,00 113 420,00

56 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 380,000 406,00 154 280,00

57 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm m 530,000 45,00 23 850,00

58 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 15,000 17,00 255,00

59 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 19,000 17,00 323,00

60 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 530,000 17,00 9 010,00

61 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 530,000 50,00 26 500,00

62 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 380,000 50,00 19 000,00

63 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 530,000 81,00 42 930,00

64 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny 
třídy 3 m 380,000 174,00 66 120,00

65 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 172,592 120,00 20 711,04

66 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 1 725,920 11,00 18 985,12

67 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 85,525 120,00 10 263,00

68 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km t 855,250 11,00 9 407,75

69 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 185,000 17,00 3 145,00

70 K 460650044
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 15,000 176,00 2 640,00

71 K 460650063
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 190,000 182,00 34 580,00

72 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 171,050 330,00 56 446,50

73 M 005721000 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 20,000 200,00 4 000,00

74 K 460650133
Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 5 cm m2 190,000 686,00 130 340,00

75 K 460650161
Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože 
z kameniva těženého m2 15,000 293,00 4 395,00

76 K 460650175
Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z 
rozebraných dlažeb m2 15,000 46,00 690,00

77 K 460650182
Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 12,000 249,00 2 988,00

78 K 460650192
Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 12,000 40,00 480,00

79 K R_2001 Skládkovné kus 1,000 27 500,00 27 500,00

80 K R_2002 Ekologická likvidace materiálu kus 1,000 11 000,00 11 000,00

81 K R_4601
Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a 
plastového pouzdra

ks 32,000 385,00 12 320,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 970,00
82 K RK-013

Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost 
s investorem

hod 3,000 495,00 1 485,00

83 K RK-013.1 Práce nespecifikované - dokončovací hod 3,000 495,00 1 485,00

D Ostatní Ostatní 11 028,00

D N Náklady 11 028,00
84 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 11 028,00 11 028,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D R Revize 9 900,00
85 K RK-012 Revize hod 20,000 495,00 9 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 190,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 990,00
86 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení sada 4,000 2 035,00 8 140,00

87 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 5 500,00 5 500,00

88 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 5 500,00 5 500,00

89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 3 850,00 3 850,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 100,00
90 K 030001000 Zařízení staveniště sada 1,000 1 100,00 1 100,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 100,00
93 K 081002000 Doprava zaměstnanců sada 1,000 1 100,00 1 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 838,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 838,85 21,00% 19 286,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 125,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 838,85

HSV - Práce a dodávky HSV 91 838,85

    1 - Zemní práce 70 000,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 805,00

    998 - Přesun hmot 33,85

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 91 838,85

D HSV Práce a dodávky HSV 91 838,85

D 1 Zemní práce 70 000,00
1 K 111101108a Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 70,000 440,00 30 800,00

VV "  podorniční zemina na zpětné ohumusování"
VV (1400*0,5)*0,1 70,000
VV Součet 70,000

2 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 70,000 80,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV " dovoz ornice na zpětné ohumusování"
VV 1400*0,5*0,1 70,000
VV Součet 70,000

3 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 700,000 18,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV " úprava terénu "
VV 1400*0,5 700,000
VV Součet 700,000

4 K 182201101 Svahování násypů m2 700,000 30,00 21 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV " svahování"
VV 1400*0,5 700,000
VV Součet 700,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 805,00
5 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 70,000 60,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV " nakládání ornice na zpětné ohumusování"
VV " úprava terénu "
VV 1400*0,5*0,1 70,000
VV Součet 70,000

6 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 700,000 18,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV " plochy pro ozelenění  "
VV " úprava terénu "
VV 1400*0,5 700,000
VV Součet 700,000

7 M 005724100 osivo směs travní parková kg 35,000 143,00 5 005,00 CS ÚRS 2019 01
VV " plochy pro ozelenění  "
VV " úprava terénu "
VV 1400*0,5*0,05 35,000
VV Součet 35,000

D 998 Přesun hmot 33,85

8 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
do100 m

t 0,035 967,00 33,85 CS ÚRS 2019 01

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 066,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 066,20 21,00% 44 113,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 180,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 066,20

OST - Ostatní 210 066,20

    O01 - Ostatní 210 066,20

1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 210 066,20

D OST Ostatní 210 066,20

D O01 Ostatní 210 066,20
1 K 211500000 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 27 500,00 27 500,00

2 K 221500000 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

3 K 221600000
Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 
geodetem

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby 
autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a 
dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

4 K 231600000 Geodetické práce soubor 1,000 33 000,00 33 000,00

VV
" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a 
pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 
zhotovitelem"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
VV 1 1,000

5 K 241700000 Pasportizace objektů soubor 1,000 4 366,20 4 366,20

VV
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po 
ukončení stavby"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"
VV 1 1,000

6 K 311600000 Geodetické zaměření stavby soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

7 K 411600000 GP oddělování pro všechny SO, soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

8 K 411800000 GP věcná břemena pro všechny SO, soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

9 K 711800000 Průkazné a kontrolní zkoušky soubor 1,000 71 500,00 71 500,00

VV
" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, 
kompletní tlakové zkoušky"

VV 1 1,000

10 K 821800000 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 
změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 
činností a číslem objektu"

VV " provedení v listinné a v digitální podobě"
VV 1 1,000

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 300,00 21,00% 7 623,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 923,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

1020 - VRN - neuznatelné náklady

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00

1020 - VRN - neuznatelné náklady

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vikýřovice Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 36 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 36 300,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 2,000 16 500,00 33 000,00 CS ÚRS 2013 01

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2013 01

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, větev A ul. Rybářská - větev B+C ul. 
Luční

1020 - VRN - neuznatelné náklady
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927122007 - Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční

SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady

SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady

SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady

SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady

SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady

SO 401 - Rozvody VO

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

SO 1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady

SO 1020 - VRN - neuznatelné náklady

SO 999 - Nefakturovatelné položky

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022

Harmonogram: 927122007 Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční

Text
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: 

Seznam podzhotovitelů 
 
 

„Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. Rybářská, ul. Luční“ 
 

 

Identifikační údaje zhotovitele: 

Obchodní jméno: M – SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, 530 03 , Pardubice 

 

Seznam podzhotovitelů: 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 

GEHER GEO s.r.o. 08435821 
Výkon zeměměřičských  

činností 

SAT s.r.o. 49451251 Frézování povrchů 

Radovan Pajonk 48779563 Sadové úpravy 

ENERGY PRO s.r.o. 29048052 Postřiky živičné 

ELRAM JS s.r.o. 26813904 VO 

PEMAJ stav s.r.o. 27840069 
Dlaždičské a zemní práce, 

kanalizace 

SEKNE, spol. s r.o. 62363701 DIO, TDZ 

 


