Smlouva o dílo
4/19/0062
číslo zhotovitele 19/919/2019
číslo objednatele

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský
Zákoník, v platném Znění (dále jen ,,občanský Zákoník")

1.

1.1

smlouﬂ

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ohjeøınateız

PSČ,

Účastníci

460

sídlo:

zastoupený:
lČ0:
DIČ:

lng.

Telefon:
Fax:
bank. spøjeniz

01,

Nám.

Dr. E.

Beneše

1,

Liberec

I

Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

00262978
CZ00262978
485 243 111

ve věcech technických oprávněn k jednání:
(dále jen ,,objednateI“)

1.2

ŠEBESTA VHS, v.o.s.,
466 04, Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:

PSČ,

sídlo:

lng. Vladimírem Šebestou, jednatelem společnosti
zastoupený:
41327837
IČO:
DIČ:
bank. spojení:
Ing. Vladimír Šebesta
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
ve věcech technických oprávněn k jednání: lng. Vladimír Šebesta, František Pekař

(dále jen ,,zhotoviteI“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci

strany“)

2.

smlouvy“ nebo také jen ,,smluvní

Předmět smlouvy

Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje kpřevzetí
dílaazaplacení ceny za jeho provedení, ato za podmínek smluvených níže. Dále tato
smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato zejména jejich
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
'

3.
3.1

Předmět plnění- vymezení a účel

Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav
,,Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec“.
Účelem takového plnění zhotovitele

Způsobilého jeho účelu.
3.2

Za předmět

(díla) je realizace

plnění (dílo) se považuje

díla
souvisejících S projektem

stavebních prací a předání díla

dodávka a montáž stavby podle:

dokumentace, která byla součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky
“Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec“, vypracovaná projektovou kanceláří
SNOWPLAN spol. s r.o., IČO 27497763, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, zak. č.
projektové
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2018010-DRVE z 03/2019 a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních částí
dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:
 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu,
 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
 pokyny objednatele.
ÚDAJE O STAVBĚ:
Název stavby:
„Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec“
Místo stavby:
Liberec
Investor stavby:
objednatel
(dále jako „stavba“)
3.3

Předmětem plnění (díla) je také:
3.3.1 zpracování:
 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou
předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
 realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její
předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x
elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž
RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro
stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x
tisk + 1x digitální forma),
 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi
a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání
objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální
technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
o doklady o vytyčení stavby;
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného
geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné
majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.
3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se
zejména jedná o:
 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
 potřebná výkopová povolení,
 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu,
mezideponie atp.),
 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby,
přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného
užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného
díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro
zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce
zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře
o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost
(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po
dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou,
včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu,

2












úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné
komunikaci vyplývající atd.),
vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby
a konstrukce před jejich zakrytím,
přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání
kolaudačního rozhodnutí,
výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického
dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů
investora
před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním
střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném
a předloženém objednatelem.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla
4.1

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 5 týdnů ode dne převzetí staveniště
(dále jen „lhůta“).
Předpokládaný termín zahájení: květen 2019

4.2

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo
do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí
staveniště zahájit plnění této smlouvy.

4.3

RDS bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu,
podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně
pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené
harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4.4

V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je
stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část
RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) dnů před započetím prací
na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4.5

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.

4.6

Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací,
který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat
harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu
provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele
a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě
odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených
listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu
s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů
a jednotlivých stavebních profesí.

4.7

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze
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v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu,
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat
a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky
5.1

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky
dohodnutá cena díla činí:
Cena díla bez DPH:

2.253.854,61,- Kč

DPH 21%:

473.309,47,- Kč

Cena díla včetně DPH: 2.727.164,08,- Kč
Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení
stavby z důvodu na straně objednatele.
5.2

Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen “zákon o DPH“) při fakturaci
zdanitelného plnění.

5.3

Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

5.4

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných)
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této
smlouvy.

5.5

Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo
k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby
(DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených
s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou
celkovou cenu.

5.6

Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

5.7

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými,
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury –
daňového dokladu.

5.8

Cenu díla může zhotovitel fakturovat po:


protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,
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5.9

odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání
a převzetí díla.

Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho
právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného
doručení objednateli.
5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu
„Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec“, dále musí obsahovat číslo smlouvy
o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku
k úhradě.
V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit.
Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě,
přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti
opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury)
objednateli.
5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem
uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato
změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla
6.1

Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:
Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:
Přípravář zhotovitele:
Zástupce zhotovitele:
Zástupce objednatele:

6.2

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými
dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN);
s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se
stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními
předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument
a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený
v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již
závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel
bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém
dokumentu a/nebo pravidlu.

6.3

Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro

5

použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o
shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení,
manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými
a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků
při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není
možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí
a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své
náklady a bezodkladně.
6.4

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

6.5

Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro
dílčí části díla.

6.6

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník
7.1

Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro
stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož
využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí
a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po
dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí
a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“);
 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy
Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

7.2

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř.
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve
výzvě objednatele.

7.3

Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel,
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel
je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí.
Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti
s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

7.4

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

7.5

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu
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k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
7.6

Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou
krádeží.

7.7

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí
sousedících se staveništěm.

7.8

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi
a povaze stavby.

7.9

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř.
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů,
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli.
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé
vést montážní deník.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor,
osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby
s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při
provádění stavby.
7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního
stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
7.12 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele
8.1

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.

8.2

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen
na nevhodnost pokynu upozornit.

8.3

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na BOZP

8.4

K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím
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spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným
odkrytím objednatel.
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku,
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat
technický dozor k opakované kontrole.
8.5

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí
zhotovitel.

8.6

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
život. prostředí.

8.7

Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního
prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. a č. 93/2016 Sb., v platném znění.

8.8

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu
příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí
prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady
o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se
nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.

8.9

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně
specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží.

8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.)
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude
součástí stavebního deníku.
8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství,
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž
se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro
realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené
na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 3
mil. Kč pro jednu a každou škodu.
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c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve
výši dohodnuté ceny díla
d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)
Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.
a.s. .s.
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH)
uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu
na výše uvedená rizika.
8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví
jinak.
8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh,
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti,
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji
součinnost.

9. Archeologické nálezy
9.1

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče
a pravomoci objednatele.

9.2

Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů,
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby
nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce
a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku
tohoto zpoždění.

9.3

10. Spolupůsobení objednatele
10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

a zhotovitelem

řádně

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá
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reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele,
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení
11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli.
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či
prodloužení lhůty k dokončení díla.
11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí
celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude
provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli,
e-mailovou zprávou na adresy:
e-mail. adresa technického dozoru
e-mail. adresa objednatele

:
:

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.
Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.
11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle
projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení
zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále
jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:
 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
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 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této
smlouvy
 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do
stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.
Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.
11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící
svůj účel.
11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého
díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po
jejich vytčení.
11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele
na objednatele.
11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení.
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich
provedení zvlášť hrazeny.
11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen
o nevhodnosti takového pokynu.
11.14 Lhůty:
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy
objednatele – viz. Čl. 4.2
b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí
staveniště – viz. Čl. 4.2
c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného
díla

12. Záruky
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému,
pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy
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a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů.
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí
díla.
12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;
přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :
12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících
podmínek a v termínech níže uvedených :
12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání,
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru,
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele,
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel
oprávněn:
12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen
„sleva“).; a/nebo
12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis,
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo
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návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody
13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem,
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením
smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla,
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,Kč za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých).
13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové
smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené
RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ
nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy:
dva tisíce korun českých).
13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z celkové ceny za každý případ
porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí
objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či
povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo
nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení
kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo
na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením
smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo
použít materiál v odpovídající kvalitě.
13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každou
vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby,
v takovém případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové ceny za každou vadu a každý i
započatý den prodlení.
13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.
13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každý
den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté,
kdy byl na porušení písemně upozorněn.
13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní
ceny
13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 %
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti
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platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této
smlouvy může být uplatněno samostatně.
13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30)
dnů od vzniku takové povinnosti.
13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla.
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti jedné ze smluvních stran.
13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením
příslušného insolvenčního řízení.

14. Poddodavatelé
14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní
kapacitou.
14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů,
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální
písemný seznam všech svých poddodavatelů.
14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele,
prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu),
je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo
povolení k výkonu práce na území ČR.
14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě

14

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny je o více než 40 dnů nebo s konečným
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2
této smlouvy,
15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu;
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce
na závod zhotovitele; nebo
15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní
sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat.
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení
lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět.
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou.
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady
města Liberce.
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15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé
smlouvy.

16. Další ujednání
16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy.
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu
nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy.
16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli
důvodu dle platného občanského zákoníku.

17. Všeobecná ustanovení, doložky
17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou
písemných číslovaných dodatků.
17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy.
17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.
17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před
příslušnými soudy České republiky.
17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných
ustanovení.
17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě

souhlasí s jejím obsahem, že
jejich pravé a svobodné vůle,
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bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání O veškeıých skutečnostech
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou vsouvislosti s prováděním
»díla

17.9.

ujednat.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva
Statutárního města Liberec (wvvw.liberec.cZ),
uvedených v této smlouvě.

může

být zveřejněna na webových stránkách
svýjimkou osobních údajů fyzických osob

17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv).
17.11

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv).

17.12 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
i

Přílohy:

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

- Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele
2 - Harmonogram prací
3 - Seznam poddodavatelů
4 - Doklady o pojištění dodavatele

č. 1
č.
č.
č.

Na důkaz souhlasu sobsahem smluvních

ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany

jednat:

v Liberci dne

lng.

Ž 0 '05' 2019

oslav Zámečník, CSc.
primátor

v Jahıønøi nad Nisou dne

Ing.

2% JŤZ0-7;

Vladimír Šebesta

jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

2018010-DRVE

Stavba:

Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu

KSO:
Místo:

Liberec

CC-CZ:
Datum:

2.5.2019

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

Uchazeč:
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:
DIČ:

41327837
CZ41327837

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Poznámka:

2 253 854,61

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 253 854,61
0,00

v

Výše daně
473 309,47
0,00

CZK

2 727 164,08
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Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:

Strana 2 z 3

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

2018010-DRVE

Stavba:

Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu

Místo:

Liberec

Datum:

02.05.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Liberec
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Projektant:
Zpracovatel:

SNOWPLAN, spol. s r.o.
SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
01
02
03

SO 301 - Odvodnění hlavního stadionu
SO 302 - Odvodnění u trafostanice
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Cena s DPH [CZK]

2 253 854,61

2 727 164,08

1 424 451,49
657 403,12
172 000,00

1 723 586,30
795 457,78
208 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

01 - SO 301 - Odvodnění hlavního stadionu
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

02.05.2019

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

Uchazeč:
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:
DIČ:

41327837
CZ41327837

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Liberec

Poznámka:

1 424 451,49

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
1 424 451,49
0,00

základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
299 134,81
0,00

1 723 586,30

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

01 - SO 301 - Odvodnění hlavního stadionu
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

02.05.2019
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 424 451,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 424 451,49

1 - Zemní práce

886 533,62

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 736,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 854,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 568,00

5 - Komunikace pozemní

34 813,50

8 - Trubní vedení

391 230,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 619,00

997 - Přesun sutě

18 264,00

998 - Přesun hmot

32 568,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

01 - SO 301 - Odvodnění hlavního stadionu
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

02.05.2019
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

2

3

4

5

D

HSV

D

1

K 113107121

7

1 424 451,49

Zemní práce

886 533,62

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně

m2

VV
VV
VV
VV

"lomová výsivka" 16,9
"štěrk 8-16 mm" 16,9
"štěrk 16-32 mm" 16,9
Mezisoučet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

"štěrk 32-63 mm" 16,9
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
VV
VV

"obrusná vrstva" 38,2
"ložná vrstva" 16,9
Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV

"odečteno digitálně" 291,2*0,15

K 132201109

m2

16,900

110,00

1 859,00 CS ÚRS 2019 01

m2

55,100

80,00

4 408,00 CS ÚRS 2019 01

m3

43,680

150,00

6 552,00 CS ÚRS 2019 01

m3

78,801

300,00

23 640,30 CS ÚRS 2019 01

20,00

472,80 CS ÚRS 2019 01

330,00

30 039,90 CS ÚRS 2019 01

43,680

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"pr.hl.PE DN100" (1,24+1,23+1,28+1,11+1,45+1,26+1,26+1,08+1,3+1,13+1,35+1,37)/12
Mezisoučet
"PE DN100" 355,9*0,4*1,255
"ornice" -(140,4*0,15)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 157,602*0,5

1,255
1,255
178,662
-21,060
157,602
78,801

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 3

VV

"hloubení rýh 50%" 157,602*0,5*0,3

K 132201201

4 056,00 CS ÚRS 2019 01

38,200
16,900
55,100

PP

K 132201101

80,00

16,900

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně

PP

K 121101103

50,700
16,900
16,900
16,900
50,700

PP

PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV

6

Práce a dodávky HSV

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

K 113107141

Cenová soustava

1 424 451,49

PP

K 113107122

Cena celkem [CZK]

m3

23,640

m3

91,030

23,640

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
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PČ Typ

8

Kód

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do
100 m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"pr.hl.PVC DN150" (1,53+1,50+1,09+1,2+1,2+1,2)/6
"pr.hl.PE DN250" (1,41+1,4+1,36+1,33+1,25+0,8)/6
Mezisoučet
"PE DN250" 188,1*0,8*1,258
"PVC DN150" 20,2*0,8*1,287
"rozšíření pod šachty" (1,0*1,0*0,2)*5,0
"ornice" -(150,8*0,15)
"kom" -(16,9*0,38)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 182,06*0,5

K 132201209

PSC

VV

K 132301101
PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV

10

11

12

MJ

PP

PP

9

Popis

K 132301109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3

27,309

m3

78,801

"hloubení rýh 50%" 182,06*0,5*0,3

Cenová soustava

20,00

546,18 CS ÚRS 2019 01

500,00

39 400,50 CS ÚRS 2019 01

20,00

472,80 CS ÚRS 2019 01

550,00

50 066,50 CS ÚRS 2019 01

20,00

546,18 CS ÚRS 2019 01

27,309

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

"pr.hl.PE DN100" (1,24+1,23+1,28+1,11+1,45+1,26+1,26+1,08+1,3+1,13+1,35+1,37)/12
Mezisoučet
"PE DN100" 355,9*0,4*1,255
"ornice" -(140,4*0,15)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 157,602*0,5

1,255
1,255
178,662
-21,060
157,602
78,801

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4

VV

"hloubení rýh 50%" 157,602*0,5*0,3

m3

23,640

m3

91,030

23,640

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do
100 m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"pr.hl.PVC DN150" (1,53+1,50+1,09+1,2+1,2+1,2)/6
"pr.hl.PE DN250" (1,41+1,4+1,36+1,33+1,25+0,8)/6
Mezisoučet
"PE DN250" 188,1*0,8*1,258
"PVC DN150" 20,2*0,8*1,287
"rozšíření pod šachty" (1,0*1,0*0,2)*5,0
"ornice" -(150,8*0,15)
"kom" -(16,9*0,38)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 182,06*0,5

K 132301209

Cena celkem [CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami
příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 501201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro
hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

PP

J.cena [CZK]

1,287
1,258
2,545
189,304
20,798
1,000
-22,620
-6,422
182,060
91,030

PP

K 132301201

Množství

1,287
1,258
2,545
189,304
20,798
1,000
-22,620
-6,422
182,060
91,030

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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27,309

PČ Typ

13

Kód

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami
příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 501201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro
hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV

"hloubení rýh 50%" 182,06*0,5*0,3

K 151101101
PP
VV
VV
VV
VV

14

K 151101111
PP

15

K 161101101
PP

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

16

17

Popis

K 162301101

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

20,00

28 371,28 CS ÚRS 2019 01

893,309
473,260
51,995
1 418,564

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

1 418,564

10,00

14 185,64 CS ÚRS 2019 01

m3

339,662

100,00

33 966,20 CS ÚRS 2019 01

150,00

14 362,50 CS ÚRS 2019 01

250,00

83 866,75 CS ÚRS 2019 01

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky
do 2 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu
prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m,
přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z
rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

"PE DN100" 355,9*0,4*1,255
"PE DN250" 188,1*0,8*1,258
"PVC DN150" 20,2*0,8*1,287
"rozšíření pod šachty" (1,0*1,0*0,2)*5,0
"ornice" -(291,2*0,15)
"kom" -(16,9*0,38)
Mezisoučet

178,662
189,304
20,798
1,000
-43,680
-6,422
339,662

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

"odvoz na mezideponii"
"zpětný zásyp" 4,195
"ornice" 43,68
"odvoz z mezideponie"
"zpětný zásyp" 4,195
"ornice" 43,68
Součet

VV
VV

1 418,564

"PE DN100" 355,9*2,0*1,255
"PE DN250" 188,1*2,0*1,258
"PVC DN150" 20,2*2,0*1,287
Mezisoučet

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

PSC

m2

J.cena [CZK]

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

K 162701105

Množství

27,309

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

PP

PP

MJ

95,750

4,195
43,680
4,195
43,680
95,750

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

335,467

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V
cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"odvoz na skládku 11 km"
"PE DN100" 355,9*0,4*1,255

178,662
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PČ Typ

Kód

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

18

K 162701109
PP

PSC

VV

19

K 167101101
PP
VV
VV
VV
VV

20

K 171201201
PP

PSC

21

22

23

K 171201211

MJ

"PE DN250" 188,1*0,8*1,258
"PVC DN150" 20,2*0,8*1,287
"rozšíření pod šachty" (1,0*1,0*0,2)*5,0
"ornice" -(291,2*0,15)
"kom" -(16,9*0,38)
"zpětný zásyp" -4,195
Mezisoučet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

335,467

15,00

5 032,01 CS ÚRS 2019 01

100,00

4 787,50 CS ÚRS 2019 01

335,467

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

47,875

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

"odvoz z mezideponie"
"zpětný zásyp" 4,195
"ornice" 43,68
Součet

4,195
43,680
47,875

Uložení sypaniny na skládky

m3

335,467

25,00

8 386,68 CS ÚRS 2019 01

t

603,841

250,00

150 960,25 CS ÚRS 2019 01

100,00

4 113,00 CS ÚRS 2019 01

400,00

32 904,00 CS ÚRS 2019 01

120,00

503,40 CS ÚRS 2019 01

Uložení sypaniny na skládky
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené
plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice
připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné
skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany
výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na
hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na
1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky,
oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny
do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201
nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

"měrná hmotnost 1,8 CÚ2019" 335,467*1,8

603,841

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

VV
VV

"štěrkový zásyp" 274,2*0,15
Mezisoučet - drenáže

K 174101101

m3

"odvoz na skládku 11 km" 335,467*1,0

PSC

M 58343810

J.cena [CZK]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V
cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

K 174101101

Množství
189,304
20,798
1,000
-43,680
-6,422
-4,195
335,467

PP

PP
VV

24

Popis

41,130
41,130
41,130

kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

t

82,260

kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

"měrná hmotnost 2,0 t/m3" 41,13*2,0

82,260

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3
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4,195

PČ Typ

25

26

Kód

28

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

VV
VV

"zpětný zásyp PVC DN150" 4,195
Součet

K 174101101

30

"PVC DN150" 20,2*0,8*1,287
"ornice" -(17,0*0,15)
"lože" -2,424
"obsyp" -7,434
"zpětný zásyp" -4,195
Mezisoučet - přípojky UV

t

m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV

"PE DN100" 355,9*0,4*1,255
"PE DN250" 188,1*0,8*1,258
"ornice" -(274,2*0,15)
"kom" -(16,9*0,38)
"potrubí DN250" -(3,14*(0,125)^2*188,1)
Mezisoučet - drenáže

M 58343881

120,00

503,40 CS ÚRS 2019 01

8,390

400,00

3 356,00

311,185

120,00

37 342,20 CS ÚRS 2019 01

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

t

622,370

435,00

270 730,95 CS ÚRS 2019 01

250,00

1 858,50 CS ÚRS 2019 01

400,00

5 947,20 CS ÚRS 2019 01

50,00

14 560,00 CS ÚRS 2017 02

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

"drenážní potrubí"
"měrná hmotnost 2,0 t/m3" 311,185*2,0
Mezisoučet

K 175151101.1

622,370
622,370

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

"PVC DN150" 20,2*0,8*0,46

M 583373030

7,434
7,434

štěrkopísek frakce 0/8

t

14,868

m2

291,200

štěrkopísek frakce 0/8

"měr. hmotnost 2,0" 7,434*2,0

K 181301102

14,868

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

"odečteno digitálně" 291,2

18

K 181411121

291,200

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 736,00

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

m2

291,200

kg

14,560

20,00

5 824,00 CS ÚRS 2017 02

200,00

2 912,00 CS ÚRS 2017 02

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

"odečteno digitáně" 291,2

M 005724700

291,200

osivo směs travní univerzál
osivo směs travní univerzál

291,2*0,05 'Přepočtené koeficientem množství

3

K 359901111
PP
VV
VV
VV

4,195

178,662
189,304
-41,130
-6,422
-9,229
311,185

PP

D

Cenová soustava

8,390

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

PP

PP
VV

34

štěrk frakce 5-32

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

PP
VV

33

Cena celkem [CZK]

20,798
-2,550
-2,424
-7,434
-4,195
4,195

"PVC DN150"
"měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 4,195*2,0

K 174101101

D

J.cena [CZK]

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 5-32

PP
VV

32

m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV

PP
VV

31

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

M pol.3

Množství

4,195
4,195

PP

PP
VV
VV
VV

29

MJ

PP

PP
VV
VV

27

Popis

14,560

Svislé a kompletní konstrukce

33 854,00

Vyčištění stok

m

564,200

Vyčištění stok jakékoliv výšky

"PE DN100" 355,9
"PE DN250" 188,1
"PVC DN150" 20,2

355,900
188,100
20,200
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40,00

22 568,00 CS ÚRS 2019 01

PČ Typ

Kód

K 359901211
PP
VV

D

36

4

K 451541111

5

K 564710011

44

750,00

1 818,00

2,424

Komunikace pozemní

34 813,50

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm

m2

16,900

m2

16,900

m2

16,900

m2

16,900

m2

38,200

m2

38,200

m2

16,900

95,00

1 605,50 CS ÚRS 2019 01

180,00

3 042,00 CS ÚRS 2019 01

200,00

3 380,00 CS ÚRS 2019 01

16,900

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm

16,900

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm

16,900

Podklad z lomové výsivky vel. 0-4 mm tl 20 mm
"odečteno digitálně" 16,9

K 573231106

50,00

845,00

16,900

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

30,00

1 146,00 CS ÚRS 2019 01

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

"odečteno digitálně" 38,2

K 5771241-R

38,200

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.
30 mm

VV

"odečteno digitálně" 38,2

K 5771351-R
PP
VV

"odečteno digitálně" 16,9

8

K 8712281-R
M 28613212

K 87123811-r
M 28613215

K 871315221
K 87731044-R2,5

450,00

17 190,00

450,00

7 605,00

38,200

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30
mm

PP

50

2,424

750,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad z lomové výsivky vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 20 mm

PP
VV

49

m3

750,00

1,000

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

"odečteno digitálně" 16,9

K 5648011-R1

PP

48

1,000

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

PP
VV

47

2 568,00
m3

"odečteno digitálně" 16,9

PP

46

11 286,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

K 564751111

D

45

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

"odečteno digitálně" 16,9

K 564730111

PP
VV

43

60,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

PP
VV

42

188,100
188,100

"PVC DN150" 20,2*0,8*0,15

PP
VV

41

Cenová soustava

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PP
VV

40

m

"rozšíření pod šachty" (1,0*1,0*0,2)*5,0

PP
VV

39

Cena celkem [CZK]

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

K 451573111

D

J.cena [CZK]

564,200

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
"PE DN250" 188,1

PP
VV

38

Množství

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PP
VV

37

MJ

Součet

VV

35

Popis

16,900

Trubní vedení

391 230,82

Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 150 mm

m

355,900

100,00

35 590,00

m

359,459

150,00

53 918,85 CS ÚRS 2019 01

m

188,100

250,00

47 025,00

m

189,981

370,00

70 292,97 CS ÚRS 2019 01

5 454,00 CS ÚRS 2019 01

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z PE, průměru přes 90 do 150 mm

trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8
trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8

355,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

359,459

Kladení drenážního potrubí z PE průměru do 250 mm
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z PE, průměru přes 200 do 250 mm

trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 250 SN8
trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 250 SN8

188,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

189,981

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160

m

20,200

270,00

kus

1,000

200,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Montáž šachtových vložek na potrubí DN 250
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200,00

PČ Typ

Kód

PP

51

M 28617480-R2,5
PP
P

52

K 87731521-r
PP

53

M 28611556-r
PP

54

M 28611504-r
PP

55

K 8773599-R
PP

56

K 87736522-r
PP

57

M 28611399-r
PP

58

K 892312121
PP

59

K 894812321
PP

60

K 894812323
PP

61

K 894812331
PP

62

K 894812339
PP

63

K 894812376
PP

64

K 895941111
PP

PSC

65

M 59223850
PP

66

M 59223858
PP

67

M 59223864
PP

68

M 59223874
PP

69

K 899204112
PP

70

M 55242320

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí šachtových vložek DN 250

vložka šachtová, DN 250

kus

1,000

450,00

450,00

kus

12,000

450,00

5 400,00

kus

3,000

550,00

1 650,00

kus

9,000

550,00

4 950,00

m2

3,000

90,00

270,00

kus

12,000

450,00

5 400,00

kus

12,000

1 450,00

17 400,00

úsek

3,000

1 000,00

3 000,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

8 500,00

25 500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

2,000

8 500,00

17 000,00 CS ÚRS 2019 01

kus

5,000

9 900,00

49 500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

5,000

800,00

4 000,00 CS ÚRS 2019 01

kus

5,000

3 500,00

17 500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

1 950,00

5 850,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

850,00

2 550,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

850,00

2 550,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

500,00

1 500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

750,00

2 250,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

450,00

1 350,00 CS ÚRS 2019 01

kus

3,000

3 560,00

10 680,00 CS ÚRS 2019 01

trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační vložka šachtová DN 250
Poznámka k položce:
Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášt.

Montáž tvarovek z tvrdého PE- jednoosé DN 150
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

přechodový kus kanalizace plastové PE/PVC 160
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod na litinové potrubí KGUGE KGUG DN 160

redukce kanalizace plastová PE 150/110
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 150/110

Obalení konců drenáže geotextilií
Obalení konců drenáže geotextilií, vč. dodávky geotextilie

Montáž tvarovek z tvrdého PE - dvouosé DN 250
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném
výkopu dvouosých DN 250

odbočka kanalizační plastová s hrdlem PE-250/150/45°
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-250/150/45°

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem
tvaru T

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců;
betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání
mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence
části A 01 tohoto katalogu.

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
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PČ Typ

Kód

PP

D

71

73

9

K 919735111

76

K 938902201

80

m

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do
300 mm

VV

1,0*0,15

997

K 997013501

K 997013509

80,00

6 784,00 CS ÚRS 2019 01

100,00

16 560,00 CS ÚRS 2019 01

8 500,00

1 275,00 CS ÚRS 2019 01

18 264,00

"ŽB" 0,042
Součet
"odvoz na skládku 11 km"

K 997221569

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

0,420

t

27,762

"odvoz na skládku 11 km"
"kamenivo" 8,619+4,901
"čištění příkopu" 14,242
Součet

20,00

8,40 CS ÚRS 2017 02

50,00

1 388,10 CS ÚRS 2017 02

20,00

5 552,40 CS ÚRS 2017 02

50,00

270,00 CS ÚRS 2019 01

20,00

1 080,00 CS ÚRS 2019 01

750,00

31,50 CS ÚRS 2017 02

550,00

2 970,00 CS ÚRS 2017 02

250,00

6 940,50 CS ÚRS 2017 02

13,520
14,242
27,762

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

277,620

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"odvoz na skládku 11 km"
"kamenivo" 27,762*10,0

277,620

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

t

5,400

t

54,000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

"odvoz na skládku 11 km"
"asfalt" 5,4

5,400

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"odvoz na skládku 11 km"
"asfalt" 5,4*10,0

K 997221855

2,10 CS ÚRS 2017 02

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
VV

K 997221845

50,00

0,420

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

PP

K 997221825

0,042
0,042
0,042

"odvoz na skládku 11 km" 0,042*10,0

K 997221561

t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV

K 997221559

0,150

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

PP

K 997221551

165,600

0,150

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km

PP
VV

84,800

165,600

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů

PP

PP
VV

82

m

"odečteno digitálně" 165,6

K 977151128

PP
VV

81

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m

VV

PP
VV
VV

79

Cenová soustava

42,400
42,400
84,800

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m

PP
VV
VV

78

Cena celkem [CZK]

24 619,00
m

"obrusná vrstva" 42,4
"ložná vrstva" 42,4
Součet

PP
VV
VV
VV
VV

77

J.cena [CZK]

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PP
VV
VV
VV

75

Množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

PP

D

74

MJ

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

PP
VV
VV
VV

72

Popis

54,000

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

t

0,042

t

5,400

t

27,762

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

"beton armovaný" 0,042

0,042

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

"asfalt" 5,4

5,400

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

"kamenivo" 13,52

13,520
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PČ Typ

Kód

K 9973212-R

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením v do 2 m

t

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do
dopravního prostředku na výšku do 2 m

VV

"ŽB" 0,042

998

K 998276101
PP
PSC

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

14,242
27,762

PP

D

84

MJ

"čištění příkopu" 14,242
Součet

VV
VV

83

Popis

0,042

500,00

21,00

0,042

Přesun hmot

32 568,55

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

t

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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93,053

350,00

32 568,55 CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

02 - SO 302 - Odvodnění u trafostanice
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

02.05.2019

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

Uchazeč:
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:
DIČ:

41327837
CZ41327837

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Liberec

Poznámka:

657 403,12

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
657 403,12
0,00

základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
138 054,66
0,00

795 457,78

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

02 - SO 302 - Odvodnění u trafostanice
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

02.05.2019
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

657 403,12

HSV - Práce a dodávky HSV

652 248,12

1 - Zemní práce

268 237,32

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

687,10

2 - Zakládání

44 194,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

157 131,00

4 - Vodorovné konstrukce

10 034,40

5 - Komunikace pozemní

10 215,00

8 - Trubní vedení

115 511,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 224,00

997 - Přesun sutě

5 110,20

998 - Přesun hmot

13 590,50

PSV - Práce a dodávky PSV

5 155,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 155,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

02 - SO 302 - Odvodnění u trafostanice
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

02.05.2019
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

2

3

4

5

6

D

HSV

D

1

K 113107121

Práce a dodávky HSV

652 248,12

Zemní práce

268 237,32

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně

m2

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV
VV
VV
VV

"lomová výsivka" 5,8
"štěrk 8-16 mm" 5,8
"štěrk 16-32 mm" 5,8
Mezisoučet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

"štěrk 32-63 mm" 5,8
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
VV
VV

"obrusná vrstva" 9,5
"ložná vrstva" 5,8
Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

m2

5,800

m2

15,300

m3

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV
VV
VV
VV

"odečteno digitálně"
"trasa potrubí" 65,7*0,15
"otevřené koryto" 87,0*0,15
Mezisoučet

110,00

638,00 CS ÚRS 2019 01

80,00

1 224,00 CS ÚRS 2019 01

22,905

150,00

3 435,75 CS ÚRS 2019 01

200,00

2 743,00 CS ÚRS 2019 01

20,00

54,86 CS ÚRS 2019 01

9,855
13,050
22,905

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

m3

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3
do 100 m3

VV
VV
VV
VV
VV

"pr.plocha" (0,808+1,15+0,65)/3
Mezisoučet
"příkop" 30,8*0,869
"ornice" -(87,0*0,15)
Mezisoučet

K 122201109

1 392,00 CS ÚRS 2019 01

9,500
5,800
15,300

PP

K 122201101

80,00

5,800

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně

PP

K 121101103

17,400
5,800
5,800
5,800
17,400

PP

K 113107141

Cenová soustava

657 403,12

PP

K 113107122

Cena celkem [CZK]

13,715
0,869
0,869
26,765
-13,050
13,715

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

m3

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV

13,715*0,2

2,743
2,743
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PČ Typ
7

8

9

10

11

12

13

Kód

K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do
100 m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"pr.hl.DN200" (1,25+1,74)/2
"pr.hl.DN400" (2,18+2,99)/2
"pr.hl.DN600" (0,15+2,18)/2
Mezisoučet
"DN200" 13,2*0,9*1,495
"DN400" 21,0*1,4*2,585
"DN600" 16,600*1,6*1,165
"rozšíření pro šachty" (3,8*3,8*0,55)+(1,9*1,9*1,0)
"ornice" -(65,7*0,15)
"kom" -(5,8*0,38)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 124,195*0,5

K 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

PP
VV

"hloubení rýh 50%" 124,195*0,5*0,3

K 132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do
100 m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"pr.hl.DN200" (1,25+1,74)/2
"pr.hl.DN400" (2,18+2,99)/2
"pr.hl.DN600" (0,15+2,18)/2
Mezisoučet
"DN200" 13,2*0,9*1,495
"DN400" 21,0*1,4*2,585
"DN600" 16,600*1,6*1,165
"rozšíření pro šachty" (3,8*3,8*0,55)+(1,9*1,9*1,0)
"ornice" -(65,7*0,15)
"kom" -(5,8*0,38)
Mezisoučet
"hloubení rýh 50%" 124,195*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

PP
VV

"hloubení rýh 50%" 124,195*0,5*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV
VV
VV

"DN200" 13,2*2,0*1,495
"DN600" 16,600*2,0*1,165
Mezisoučet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

VV

"DN400" 21,0*2,0*2,585

K 161101101
PP

m3

18,629

m3

62,098

m3

18,629

m2

78,146

m2

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

K 151101112

330,00

20 492,34 CS ÚRS 2019 01

20,00

372,58 CS ÚRS 2019 01

500,00

31 049,00 CS ÚRS 2019 01

20,00

372,58 CS ÚRS 2019 01

20,00

1 562,92 CS ÚRS 2019 01

40,00

4 342,80 CS ÚRS 2018 01

39,468
38,678
78,146

PP

K 151101111

Cenová soustava

18,629

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

PP

K 151101102

Cena celkem [CZK]

1,495
2,585
1,165
5,245
17,761
75,999
30,942
11,552
-9,855
-2,204
124,195
62,098

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

K 151101101

62,098

J.cena [CZK]

18,629

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

PP

K 132301209

Množství

1,495
2,585
1,165
5,245
17,761
75,999
30,942
11,552
-9,855
-2,204
124,195
62,098

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PP

15

MJ

PP

PP

14

Popis

108,570
108,570

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

78,146

10,00

781,46 CS ÚRS 2019 01

m2

108,570

20,00

2 171,40 CS ÚRS 2019 01

m3

137,910

100,00

13 791,00 CS ÚRS 2019 01

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky
do 2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky
přes 2 do 4 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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Kód

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

16

17

18

19

K 162301101

21

23

"příkop" 30,8*0,869
"DN200" 13,2*0,9*1,495
"DN400" 21,0*1,4*2,585
"DN600" 16,600*1,6*1,165
"rozšíření pro šachty" (3,8*3,8*0,55)+(1,9*1,9*1,0)
"ornice" -((87,0*0,15)+(65,7*0,15))
"kom" -(5,8*0,38)
Mezisoučet

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"odvoz na mezideponii"
"zpětný zásyp" 20,979
"ornice" 22,905
"odvoz z mezideponie"
"zpětný zásyp" 20,979
"ornice" 22,905
Součet

K 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"odvoz na skládku 11 km"
"příkop" 30,8*0,869
"DN200" 13,2*0,9*1,495
"DN400" 21,0*1,4*2,585
"DN600" 16,600*1,6*1,165
"rozšíření pro šachty" (3,8*3,8*0,55)+(1,9*1,9*1,0)
"ornice" -((87,0*0,15)+(65,7*0,15))
"kom" -(5,8*0,38)
"zpětný zásyp" -20,979
Mezisoučet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

PP
VV

"odvoz na skládku 11 km" 116,931*1,0

150,00

13 165,20 CS ÚRS 2019 01

116,931

250,00

29 232,75 CS ÚRS 2019 01

116,931

15,00

1 753,97 CS ÚRS 2019 01

43,884

100,00

4 388,40 CS ÚRS 2019 01

25,00

46,13 CS ÚRS 2019 01

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

"odvoz z mezideponie"
"zpětný zásyp" 20,979
"ornice" 22,905
Součet

20,979
22,905
43,884

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS

VV
VV

"odečteno digitálně"
"VO" 1,23*1,5

m3

1,845

m3

116,931

25,00

2 923,28 CS ÚRS 2019 01

t

210,476

250,00

52 619,00 CS ÚRS 2019 01

100,00

2 097,90 CS ÚRS 2019 01

1,845

Uložení sypaniny na skládky
Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV

"měrná hmotnost 1,8 CÚ2019" 116,931*1,8

K 174101101

m3

m3

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

K 171201211

87,768

116,931

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

PP

K 171201201

Cenová soustava

26,765
17,761
75,999
30,942
11,552
-22,905
-2,204
-20,979
116,931

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

K 171101103

Cena celkem [CZK]

20,979
22,905
87,768

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

K 167101101

J.cena [CZK]

20,979
22,905

PP

K 162701109

Množství
26,765
17,761
75,999
30,942
11,552
-22,905
-2,204
137,910

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PP

22

MJ

PP

PP
VV
VV
VV
VV

20

Popis

210,476

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

VV

"zpětný zásyp" 20,979

20,979
20,979
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25

K 174101101

27

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"DN200" 13,2*0,9*1,495
"DN400" 21,0*1,4*2,585
"DN600" 16,600*1,6*1,165
"rozšíření pro šachty" (3,8*3,8*0,55)+(1,9*1,9*1,0)
"ornice" -(65,7*0,15)
"kom" -(5,8*0,38)
"lože ŠD" -0,968
"obsyp" -51,225
"lože ŠP" -12,276
"lože dlažba" -0,845
"bet. základ" -(3,872+0,859)
"žlabovky+lože" -0,156
"VŠ1" -6,272
"VŠ2" -3,92
"násyp VO" -1,845
"zpětný zásyp" -20,979
Součet

30

štěrk frakce 5-32

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"DN200" 13,2*0,9*0,5
"DN400" 31,0*1,4*0,7
"DN600" 16,6*1,6*0,9
Mezisoučet
"objem potrubí DN200" -(3,14*(0,1)^2*13,2)
"objem potrubí DN400" -(3,14*(0,2)^2*31,0)
"objem potrubí DN600" -(3,14*(0,3)^2*16,6)
Součet

M 583373030

20,978

100,00

2 097,80 CS ÚRS 2019 01

t

41,956

m3

51,225

400,00

16 782,40

250,00

12 806,25 CS ÚRS 2019 01

400,00

40 980,00 CS ÚRS 2019 01

50,00

1 145,25 CS ÚRS 2017 02

30,00

2 698,20 CS ÚRS 2019 01

30,00

390,00 CS ÚRS 2019 01

5,940
30,380
23,904
60,224
-0,414
-3,894
-4,691
51,225

štěrkopísek frakce 0/8

t

102,450

štěrkopísek frakce 0/8

"měr. hmotnost 2,0" 51,225*2,0

K 181301102

102,450

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

22,905

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

"odečteno digitálně"
"trasa potrubí" 65,7*0,15
"otevřené koryto" 87,0*0,15
Mezisoučet

K 182101101

9,855
13,050
22,905

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV
VV

"odečteno digitálně"
"příkop" 89,94

K 182201101

D

Cenová soustava

41,956

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

PP

PP
VV
VV

31

Cena celkem [CZK]

17,761
75,999
30,942
11,552
-9,855
-2,204
-0,968
-51,225
-12,276
-0,845
-4,731
-0,156
-6,272
-3,920
-1,845
-20,979
20,978

"měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 20,978*2,0

K 175151101.1

PP
VV
VV
VV
VV

29

J.cena [CZK]

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 5-32

PP
VV

28

m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

M pol.3

Množství
20,979

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

PP

PP
VV

26

MJ

Součet

VV

24

Popis

m2

89,940

m2

13,000

89,940

Svahování násypů
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

"odečteno digitálně"
"VO" 13,0

18

K 181411121

13,000

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

687,10

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

22,905

20,00

458,10 CS ÚRS 2017 02

PČ Typ

Kód

PP
VV
VV
VV
VV

32

"odečteno digitálně"
"trasa potrubí" 65,7*0,15
"otevřené koryto" 87,0*0,15
Mezisoučet

M 005724700

D

2

K 273322611

K 273361821

44 194,50
m3

3,872

5 500,00

21 296,00 CS ÚRS 2019 01

m2

7,040

350,00

2 464,00 CS ÚRS 2019 01

m2

7,040

250,00

1 760,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,155

35 000,00

5 425,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,117

35 000,00

4 095,00 CS ÚRS 2019 01

m3

0,859

5 500,00

4 724,50 CS ÚRS 2019 01

m2

4,000

350,00

1 400,00 CS ÚRS 2019 01

m2

4,000

250,00

1 000,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,034

35 000,00

1 190,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,024

35 000,00

840,00 CS ÚRS 2019 01

3,872

Zřízení bednění základových desek

7,040

Odstranění bednění základových desek
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

0,155

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
"měrná hmotnost 6,06 kg/m2" 19,36*0,00606

K 275322611

0,117

Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

"odečteno digitálně"
"VO" 0,8594*1,0

K 275351121

0,859

Zřízení bednění základových patek
Bednění základů patek zřízení

"VO" 4,0*1,0

K 275351122

4,000

Odstranění bednění základových patek
Bednění základů patek odstranění

K 275361821

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

"měrná hmotnost 40 kg/m3" 0,859*0,04

K 275362021

D

Zakládání
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PP
VV

43

229,00 CS ÚRS 2017 02

1,145

"měrná hmotnost 40 kg/m3" 3,872*0,04

K 273362021

PP
VV

42

200,00

Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PP

41

1,145

Bednění základů desek odstranění

PP
VV

40

kg

"šachty VŠ" 8,0*(2,2*0,4)

K 273351122

PP
VV
VV

39

Cenová soustava

Bednění základů desek zřízení

PP
VV

38

osivo směs travní univerzál

"šachty VŠ" 2,0*(2,2*2,2*0,4)

K 273351121

PP
VV

37

Cena celkem [CZK]

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

PP

36

J.cena [CZK]

9,855
13,050
22,905

22,905*0,05 'Přepočtené koeficientem množství

PP
VV

35

Množství

osivo směs travní univerzál

PP
VV

34

MJ

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PP
VV

33

Popis

0,034

Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"měrná hmotnost 6,06 kg/m2" 4,0*0,00606

3

K 321321116

0,024

Svislé a kompletní konstrukce

157 131,00

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"VŠ1"
"dno" 1,4*1,4*0,2
"stěny" 1,4*1,4*3,0-1,0*1,0*3,0
Mezisoučet
"VŠ2"
"dno" 1,4*1,4*0,2
"stěny" 1,4*1,4*1,8-1,0*1,0*1,8
Mezisoučet
"VO"

5,692

0,392
2,880
3,272
0,392
1,728
2,120
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99 610,00 CS ÚRS 2019 01

PČ Typ

Kód

45

K 321351010

47

48

"VŠ1" 4,0*(1,4*3,2)+4,0*(1,0*3,0)
"VŠ2" 4,0*(1,4*2,0)+4,0*(1,0*1,8)
"VO" 2,0*(1,1*1,0)+2,0*(1,1*0,3)
Součet

K 321366111

"měrná hmotnost 40 kg/m3" 5,692*0,04

K 321368211
PP
VV

"měrná hmotnost 6,06 kg/m2" 63,8*0,00606

K 359901111

350,00

17 913,00 CS ÚRS 2019 01

m2

51,180

250,00

12 795,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,228

35 000,00

7 980,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,387

35 000,00

13 545,00 CS ÚRS 2019 01

m

60,800

40,00

2 432,00 CS ÚRS 2019 01

60,00

2 856,00 CS ÚRS 2019 01

0,387

Vyčištění stok
"DN200" 13,2
"DN400" 31,0
"DN600" 16,6
Součet

13,200
31,000
16,600
60,800

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

m

47,600

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

"DN400" 31,0
"DN600" 16,6
Součet

4

K 451541111

31,000
16,600
47,600

Vodorovné konstrukce

10 034,40

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

m3

0,968

m2

0,845

m3

12,276

750,00

726,00 CS ÚRS 2019 01

120,00

101,40 CS ÚRS 2019 01

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

"štěrkodrť šachty" 2,0*(2,2*2,2*0,1)

K 451571212

0,968

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl nad 100 do 150 mm
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

1,3*0,65

K 451573111

0,845

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

750,00

9 207,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

"DN200" 13,2*0,9*0,15
"DN400" 31,0*1,4*0,15
"DN600" 16,6*1,6*0,15
Součet

5

K 564710011
PP
VV

54

51,180

Vyčištění stok jakékoliv výšky

K 359901211

D

Cenová soustava

0,228

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PP
VV
VV
VV
VV

53

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

VV

PP
VV

52

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

PP

PP
VV

51

Cena celkem [CZK]

29,920
18,400
2,860
51,180

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

D

J.cena [CZK]

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PP
VV
VV
VV

50

m2

VV
VV
VV
VV

PP
VV
VV
VV
VV

49

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

PP

K 321352010

Množství
0,300
0,300
5,692

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PP

46

MJ

"stěna" 1,0*1,0*0,3
Mezisoučet
Součet

VV
VV
VV

44

Popis

K 564730111

1,782
6,510
3,984
12,276

Komunikace pozemní

10 215,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm

m2

5,800

m2

5,800

95,00

551,00 CS ÚRS 2019 01

180,00

1 044,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

"odečteno digitálně" 5,8

5,800

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm
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PČ Typ

Kód

PP
VV

55

"odečteno digitálně" 5,8

K 564751111

59

"odečteno digitálně" 9,5

K 5771351-R
PP
VV

"odečteno digitálně" 5,8

8

K 871355231
K 871390410
M 28617047

K 871440410
M 28617049

K 892352121
K 892392121
K 892442121
PP

68

K 895941111
PP

69

M 59223850
PP

70

M 59223858
PP

71

M 59223864
PP

72

M 59223874
PP

73

9,500

m2

9,500

m2

5,800

290,00

30,00

285,00 CS ÚRS 2019 01

K 899204112

450,00

4 275,00

450,00

2 610,00

9,500

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30
mm

PP

67

m2

50,00

9,500

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

VV

PP

66

5,800

1 160,00 CS ÚRS 2019 01

5,800

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

PP

PP
VV

65

m2

200,00

5,800

Podklad z lomové výsivky vel. 0-4 mm tl 20 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.
30 mm

PP

64

5,800

"odečteno digitálně" 9,5

K 5771241-R

PP
VV

63

Cenová soustava

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

PP

62

m2

"odečteno digitálně" 5,8

PP

61

Cena celkem [CZK]

Podklad z lomové výsivky vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 20 mm

K 573231106

D

60

J.cena [CZK]

5,800

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
"odečteno digitálně" 5,8

K 5648011-R1

PP
VV

58

Množství

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

PP
VV

57

MJ

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

PP
VV

56

Popis

5,800

Trubní vedení

115 511,20

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200

m

13,200

550,00

7 260,00 CS ÚRS 2019 01

m

31,000

300,00

9 300,00 CS ÚRS 2019 01

m

31,310

950,00

29 744,50 CS ÚRS 2019 01

m

16,600

450,00

7 470,00 CS ÚRS 2019 01

m

16,766

2 450,00

41 076,70 CS ÚRS 2019 01

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400

trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 10
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 10

31*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

31,310

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 10
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 10

16,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

16,766

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým

úsek

1,000

750,00

750,00 CS ÚRS 2019 01

úsek

1,000

1 500,00

1 500,00 CS ÚRS 2019 01

úsek

1,000

2 500,00

2 500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

1 950,00

1 950,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

850,00

850,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

850,00

850,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

500,00

500,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

750,00

750,00 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

450,00

450,00 CS ÚRS 2019 01

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
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PČ Typ

Kód

PP

74

K 899501221

D

9

K 911111111
M 553915-R1

K 919735111

K 935112211

84

86

K 938902201

kus

20,000

350,00

m

4,800

950,00

m

4,800

3 500,00

m

15,300

80,00

1 224,00 CS ÚRS 2019 01

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 560,00
7 000,00 CS ÚRS 2019 01

28 224,00

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného
zábradlí ocelové třímadlové v=1,1 m

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

4 560,00 CS ÚRS 2017 02
16 800,00

9,500
5,800
15,300

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm
Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m

VV

"odečteno digitálně" 37,0

997

K 997221551

m

1,200

550,00

660,00 CS ÚRS 2019 01

m

1,200

450,00

540,00 CS ÚRS 2019 01

m

37,000

120,00

4 440,00 CS ÚRS 2019 01

K 997221559

37,000

Přesun sutě

5 110,20

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

t

"odvoz na skládku 11 km"
"kamenivo" 2,958+1,682
"čištění příkopu" 3,182
Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

VV
VV

"odvoz na skládku 11 km"
"kamenivo" 7,822*10,0

K 997221569

78,220

20,00

1 564,40 CS ÚRS 2017 02

t

1,499

50,00

74,95 CS ÚRS 2019 01

t

14,990

20,00

299,80 CS ÚRS 2019 01

550,00

824,45 CS ÚRS 2017 02

250,00

1 955,50 CS ÚRS 2017 02

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

"odvoz na skládku 11 km"
"asfalt" 1,499

1,499

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
VV

"odvoz na skládku 11 km"
"asfalt" 1,499*10,0

K 997221855

391,10 CS ÚRS 2017 02

78,220

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

PP

K 997221845

50,00

4,640
3,182
7,822

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

K 997221561

7,822

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PP

PP
VV

87

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PP

PP
VV
VV

85

3 560,00

žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm

PP
VV
VV
VV
VV

83

1,000

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

M 59227016

D

82

kus

"obrusná vrstva" 9,5
"ložná vrstva" 5,8
Součet

PP

81

mříž plochá 1000x1000 - kompozit

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PP

80

Cenová soustava

zábradlí ocelové třímadlové
výška: 1,1 m
povrchová úprava: pozinkování
kotveno do betonu

PP
VV
VV
VV

79

Cena celkem [CZK]

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

PP

78

J.cena [CZK]

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PP

77

Množství

mříž plochá 1000x1000 - kompozit

PP

76

MJ

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

M 552423-R
PP

75

Popis

14,990

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)

t

1,499

t

7,822

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

"asfalt" 1,499

1,499

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)
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PČ Typ

Kód

PP
VV
VV
VV

D

88

"kamenivo" 2,958+1,682
"čištění příkopu" 3,182
Součet

998

D

PSV

D

711

K 711511101
PP
VV
VV
VV
VV

M 11163150
PP
P
VV

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

4,640
3,182
7,822

Přesun hmot

13 590,50

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

t

38,830

350,00

13 590,50 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m

PP

90

MJ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

K 998276101

89

Popis

Práce a dodávky PSV

5 155,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 155,00

Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem

m2

45,950

100,00

4 595,00 CS ÚRS 2019 01

35 000,00

560,00 CS ÚRS 2019 01

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním

"VŠ1" 24,32
"VŠ2" 17,6
"VO" 4,03
Součet

24,320
17,600
4,030
45,950

lak penetrační asfaltový

t

0,016

lak penetrační asfaltový
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

45,95*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

0,016
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

02.05.2019

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

Uchazeč:
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:
DIČ:

41327837
CZ41327837

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

27497763
CZ27497763

Liberec

Poznámka:

172 000,00

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
172 000,00
0,00

základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
36 120,00
0,00

208 120,00

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

02.05.2019
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

172 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

95 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

66 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekreační a sportovní areál Vesec - Odvodnění areálu
Objekt:

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

02.05.2019

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
D

VRN

D

0

1

K 030001000
PP

K pol1
D

3

VRN1

K 012103000
PP

4

K 012203000
K 012303000
K 013254000
K 013294000

D

VRN4

K 043154000

D

95 000,00
Kč

1,000

90 000,00

90 000,00 CS ÚRS 2019 01

Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby

Kč

1,000

5 000,00

Kč

1,000

15 000,00

15 000,00 CS ÚRS 2019 01

Kč

1,000

15 000,00

15 000,00 CS ÚRS 2019 01

Kč

1,000

25 000,00

25 000,00 CS ÚRS 2019 01

Kč

1,000

10 000,00

10 000,00 CS ÚRS 2019 01

Kč

1,000

1 000,00

1 000,00 CS ÚRS 2019 01

Kč

2,000

3 000,00

Kč

1,000

5 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

66 000,00

Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce při provádění stavby
Geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby
Realizační a dílenská dokumentace stavby

Inženýrská činnost

6 000,00

Zkoušky hutnicí

6 000,00 CS ÚRS 2019 01

Zkoušky hutnicí

VRN9

K 090001000
PP

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

Ostatní dokumentace

PP

9

172 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

PP

8

Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce po výstavbě

PP

7

172 000,00

Geodetické práce při provádění stavby

PP

6

Cenová soustava

Geodetické práce před výstavbou

PP

5

Cena celkem [CZK]

Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
položka obsahuje, zřízení a odstranění staveniště, zabezpečení, případné pronájmy ploch

P

2

SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
s r.o.

Ostatní náklady

5 000,00

Ostatní náklady - fotodokumentace
fotodokumentace
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5 000,00 CS ÚRS 2019 01
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č.

3

Seznam poddodavatelů

V rámci Zakázky malého rozsahu:

,,Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec“
Obchodní jméno poddodavatele:
IČ

I

I

ˇ

DIC:

l

Sídlo (místo podnikání/ bydliště)
_poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat Za
poddodavatele:

Přehled věcného rozsahu plnění:
Přehled procentuálního rozsahu

plnění:

Obchodní jméno poddodavatele:
IČ

4I>

DIČ:
Sídlo (místo podnikání/ bydliště)
_poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat Za
poddodavatele:

Přehled věcného rozsahu plnění:
Přehled procentuálního rozsahu
_plnění:

Obchodní jméno poddodavatele:
IČ

DIČ:
Sídlo (místo podnikání/ bydliště)
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat Za
_poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění:

Přehled procentuálního rozsahu

plnění:

V Jﬂhıønći nad Nisøn dne
Ing.

Vladimír Šebesta

jednatel společnosti

“~:;3.›

,

-\.,„›,,„.

“`
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VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistna smlouva
Č.

pro pojištění podnikatelských rizik

-

TREND 14

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21,

186 00 Praha

8,

Česká republika

IČO: 47116617. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze sp zn B 1897
(dále jen "poiistitel")

3

ŠEBESTA VHS, v.ø.=.
Zastoupené:

Vladimír Šebesta, jednatel
ICO: lı›1327837
ˇ
ˇ
se sídlem / bvdlištěm: Zelivského A603. č. or. 1łı›a. 466 O4 lablonec nad Nisou, Ceská republika
Korespondenční adresa je shodná S adresou sídla pojistníka.
(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb..občanSk\'ı Zákoník.vplatném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"),
která Spolu S poìistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy
tvoří nedílný celek.

àììı

_

I

cLANEK 1.

\

1.

Pojistník je zároveň pojištěným.

2.

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 30.11.2018

3.

v
Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy
podmínky:
pojistné
následující
a
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy
P-100/1lı - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
- Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU - 500/17
a dále:

P-150/110
P-200/1lı
P-205/110
P-600/1lı
lo.

-

-

Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
Zvláštní pojistné podmínkv pro pojištění pro případ odcizení
Dodatkové pojistné podmínkv upravující Zpùsobv Zabezpečení
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

`

Doba trvání pojištění

*

Počátek pojištění: 7.12.2018

pokud
Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok,
uplvnutím
před
týdnů
šest
nejpozději
straně
Smluvní
druhé
písemně
nesdělí
stran
některá Ze smluvních
pro
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhùtv
pro
roku,
pojistného
následujícího
ke
konci
až
zaniká
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění
který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 6.12.2021 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.
...!.n,

P

ČLÁNEKZ.
_
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vztahujících se
Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách
plnění
pojistného
stanovení
výše
Na
smlouvy.
pojistné
této
ustanoveních
dalších
a
v
pojištění
ke sjednanému
zabezpečení
tedv může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupoñzení nebo Způsob
pojištěných věcí.

Místo pojištění č.

1:

Želivského 10603,

ZˇIVELNI' gojısˇIgˇﬂí
LJ. Siedjıává se Základní

č.

or. 1lıa, 1066 Ole

lablonec nad Nisou,
ˇ
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Mšeno nad Nisou
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NEMOVITÉ OBJEKTY
1.1.1

Soubor budov vlastních.

Popis: včetně ostatních staveb a garáží
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: Iı 000 000 Kč.

ì

`

Mo\ıITÉ PŘEDMĚTY
1.1.2

Soubor zásob.

1.1.3

Soubor vlastních movitých zanzení a vybavení.

Popis: Soubor zásob včetně zásob v oploceném areálu
Pojistná částka: 300 000 Kč.

íŽì__

7

Popis: vč. věcích mo\ıitých v oploceném areálu
Pojíštuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě
pojištění Č. 1 činí 1 000 Kč.
1.2 siednává_5e ąenlňkøvè žneıni Qøjıšnèni
1.2.1 Nemovité objekty. které jsou pojíštěnv v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč
1.2.2 Movité předměty. které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 650 000 Kč

Celkový limit plnění Z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo Záplavy na nemovitých objektech
a movitých předmětech v místě pojištění: 1 650 000 Kč
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč
Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.1
jednou,

sev posledních 20

letech nevyskytla

povodeň nebo záplava ani

siednáxięe dønıﬂıgnyê ž1veLnLøøﬂš±ënLnvø±1nQjı5±nenﬂu nebezpečí vQD_o3LQDNí Ng3EzPgŠÍ_nvnz
Nemovité objekty. které jsou pojištěný v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč
1.3.2 Movíté předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 650 000 Kč

L3

1.3.1

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.
1.A Sjedąáıá se doplňkové žiiLąLni_D0ü.štěni_pr0ti_00ii5tﬂým pšbëzDečimJLISLł±ŘICE

NEB9 KBLlEQBITÍ._$.E.5_Ll\Ĺ..

Nemovité objekty, které jsou pojíštěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč
Movité předměty, které jsou pojištěnv v základním žívelním pojištění.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 650 000 Kč

1.10.1

1.10.2

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichñci, krupobitím Sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo

námrazy činí 1 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu
pojištěných budovách.

IˇTˇ

2

'

2.1 Pøjıšżšni ørø

Pˇ'
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ˇ

nebo námrazy se vztahuje pouze na

I

pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBIEKTY
2.1.1

Soubor budov vlastních.

a garáží
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Popis včetně ostatních staveb
:

MOVITÉ PŘEDMĚTY
2.1.2

Soubor zásob.

Popis soubor zásob včetně zásob v oploceném areálu
:

_

ˇ

H se

nﬁped ødúzeni KRÁDEZI S PREKONANÍM PREKÁZKY nebø LOUPEZI

škody

vzniklé

na

sjednává pre ťytø

Q;

Pojistná částka:
2.1.3

300 000 Kč

Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis vč. věcích movitých v oploceněm areálu
2

Pojíštuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 500 000 Kč

2.1.10

Soubor vlastních cenných předmětů

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

a finančních prostředků.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění
3,

l činí 1 000 Kč

EQJIŠIÉNÍ 259 PŘÍPAQ vANDA|.IsMu
.

315,
3.1.1

n,V.

,V.

r

.I

Movité předměty,

které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč
j`ˇ ˇ 'ˇ
m ís teˇ p oistenic.1cini5000
Kč

a ismu na
S po l uúčas t pro přípa d van dl
5,

č.
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Pojištění se dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických srážek, tzn.
působením srážkové vodv, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru. Pojištění se nevztahuje na škody
způsobené v důsledku vniknutí Srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny.
venkovními dveřmi nebo jinými otvon/ nebo V důsledku Zanedbané ú držbv pojištěné nemovitosti. Pojištěný je
povinen po pojistné události neprodleně učinit opatření, aby ke Stejné škodě nemohlo dojít při dalším působení
srážek.
Pojistitel poskvtne plnění pro jednu a

všechny pojistné události nast alé v průběhu jednoho pojistného roku, a to
do limitu maximálně 100 OOO Kč v rámci horní hranice plnění sjedná né pro pojistné nebezpečí vichřice nebo
krupobití, sesuv, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

Místo pojištění č.
1.1

~ıı
sjﬂnxz

2:

podle podnikatelské činnosti v přímé souvislo stí

5; zzıﬂzﬂ n 1.

realizací zakázek na

ZV ;Lnı. nn;±nıin[;±ı njısıny' mn ;Le;;;;ˇ1'ıı~zgzˇAıı|I
1.

MOVITE PREDMETY
1.1.1

s

Soubor zásob.
Popis: Jde O nedokončenou stavební výrobu
Pojištění se sjednává na pnıní riziko.
Limit pojistného plnění 3 000 000 Kč.

1.1.2

Soubor zásob.

1.1.3

Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojištění se sjednává na pnıní riziko.
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.
Pojištuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

území ČR.

ﬂg;EzPEçˇÍ,
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Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem
pojištění č. 2 činí 3 000 Kč.
1.2.1

Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním

a

kouřem na místě

pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Z pojistných událostí vzniklých působením
a mo\ritých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč

Celkový limit plnění

povodně nebo záplavy na nemo\ritých objektech

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo Záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

L3

Sjednáıá se doızlňkoyě živeLIJ_í_Doiištěr1]'.J1roti p_Qjj_s_tnému nebezpečí
Movité předměty, které jsou poiíštěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 550 000 Kč

1.3.1

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

LA

siﬂdnává se únniňjxøyê živęınzgpøﬂišvg-_nLpvnú_pø1i5iným nę-_hzzp@čirnAıIS:HŘIc5ﬂEB_o
ZEMĚTŘ§S.EN_Ĺa TÍHA_$NĚ]:lInLNEB_0_NÁMRAZ`Ĺ|ıľ0I
1.Iı.1 Movité předměty, které jsou pojištěný v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na pnıní riziko.
Limit pojistného plnění: 1 550 000 Kč

ı(ııi_[|Lo_Bﬂ:ı“.,_sgs±LL._

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, Zemětřesením

a

tíhou sněhu

nebo

námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na
pojištěných budovách.

.P

TĚNÍP
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2.1 Pøıˇišiêni nvø nñpzd ødøizøni
pojištěné věci:
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MOVITÉ PREDMĚTY
2.1.1

Soubor zásob.
Popis ]de o nedokončenou stavební výrobu
:

Pojištění se sjednává na pr\/ní riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč
2.1.2

Soubor zásob.

2.1.3

Soubor vlastních movitých za`r"ízeni a vybavení.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na pnıní riziko.
Limit pojistného plnění: #00 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištěni
3,

č.

2 činí 3 000 Kč

PQJIŠTÉNÍ E129 EŘÍPAD vANpA1.;sMu

3.1.1

které jsou pojištěný pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na prvni riziko.

Movíté předměty,

H se

KRADEZI S PŘEKONANÍM PREKAŽKY nebo LouPEzI

škody

sjednává

vzniklé

pm

na

ťyiø

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč
Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění

č.

2 činí S 000 Kč

ÍLDBIĹA ZVLÁŠINĹUIĹDNÁNÍA/ZTAHLl]Í§Í_SE K
Za nedokončenou stavební výrobu se považují zásoby, které jsou již pevně zabudované do stavby,
doby jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem - investorem.
1.

a to až

do

Zabezpečení nedokončené stavební výroby proti krádeži: Ujednává se, že za dostačující zabezpečení vnějších
stavebních součástí a pñslušenství proti krádeži se považuje jejich konstrukční upevnění ke stavebnímu dílu.
Pro vnitřní stavební součásti a příslušenství se za dostačující zabezpečení proti krádeži považuje jejich
konstrukční upevnění ke stavebnímu dílu a dále kromě překonání konstrukčního upevnění musí pachatel
prokazatelně překonat i zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů vedoucích do stavby, ve které se pojištěné věci
nacházejí. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm2 musí být v době pojistné události prokazatelně
zabezpečený následujícím způsobem - řádně osazená a ukotvená okna a dveře, dveře uzamčené, okna a ostatní
otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené, Ostatní otvorv do objektu
zevnitř zneprůchodněny. Konstrukčním upevněnim se rozumí rozebíratelné nebo nerozebiratelné pevné spojení
pojištěné věci se stavbou. Za nerozebiratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez
jeho destrukčního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k
jehož překonání je nutno použít minimálně ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž
konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech).
Nebudou-li V době pojistné události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojistitel oprávněn pojistné plnění
odmítnout.
2.

Pojištění se nevztahuje na nedokončenou stavební výrobu podzemních staveb, speciálního zakládání staveb,
dopravních staveb a investičních celků.
3.

E
1.

ČLÁNEK3.
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NEBQLENIN

Pojistení se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 150 000 Kč
Spoluúčast: 1 000 Kč
2, ızgıısˇTšﬂí

opgovšpﬂosn ZA u']MLı

2.1 Základní pojisteni
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené
předání.

vadou výrobku a

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti

vymezeného v

S

vadou

práce

po

předmětem činnosti pojištěného

čl. l. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 50 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel Odchylně od
pojištění
čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro
odpovědnosti za újmu.
Pokud činnost (některá Z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či
podskupin (dále jen „oborv") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory,
které jsou výslovně uvedenv v dokladu \/ymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné
smlouvy (např. \/ýpis Z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě
pñpojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné
veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti
1

-

5

nejvyšším podílem na ročních pñjmech pojištěného:

stavebniny
provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činností pojištěného vymezéného v

čl.

l. odst. 2,

době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,
odpovědnost za újmu způsobenou V Sou\/islosti s příslušnou činností není Z pojištění vyloučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

b) pojištěný je v
c)

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: 60000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu
2.2

Z\ıýšení hrubých ročních příjmů o více

než

20%

Územní platnost

Pojištění se sjednává

s

územní platností: území České

republiky.

2.3 Zvlastní smluvní ujednání vztahující se k pojıstění odpovědnosti za

újmu

Nad rámec ZSU 500/17, čl. 4., odst, l) písm, a) poskytne pojistitel Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
v sou\/islosti S nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny pojistné plnění do výše sjednaného limitu
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 10 OOO OOO Kč ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistnéh plnění sjednaného
pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
Zvláštní ujednání k pojištění odpovědnosti obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti

výkonem jejich funkce
S ohledem na skutečnost, že výkon funkce

s

člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce
zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného. coby obchodní korporace, Za
újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v sou\/islosti s jejím výkonem se bude
posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních
úkolů nebo v pñmé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost
a účinnost výluk Z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.
Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v
souvis/losti S výkonem jeho funkce ve smyslu přechozího odstavce se ruší ustanovení čl, 2 odst, 4) písm. b) ZPP
P-600 14.

že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v
výkonem jeho funkce ve smyslu přechozího odstavce se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP
P-600/14 pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v Souvislosti s vlastnictvím
nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu,

Ujednává

se,

Sou\/islosti

s

pokud:
v sou\rislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění Z pojištění odpovědnosti za
újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména Z povinného pojištění

a)

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
b) jde O újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla, ale právo na plnění Z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavñt,
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla. nebo
iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu
s právními předpisy, nebo
c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Ř
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ln.

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé sou\/islosti s povodni do
pojištěni, není pojistitel Z této škodné události po\/inen poskytnout pojistné plnění.

10 dnů po sjednání

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé sou\/islosti S vichřicí do
pojištění, není pojistitel Z této škodné události po\rinen poskytnout pojistné plnění.

10 dnů po sjednání

Pro mobilní stroje a mobilni elektronická Zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle)
pojištění území Ceské republiky, není-li touto pojistnou Smlouvou sjednána širší územní platnost.

je

místem

čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neuplatní v pñpadě škod způsobených na pojištěném mobilním
během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však Zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v

Výluka uvedená v
stroji

předchozí větě způsobených:
nárazem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 nebo
požárem a jeho průvodními jevy nebo \/ýbuchem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14,
pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje S jinou
hmotnou věcí, zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

a)
b)

Z \/itríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde
překonání překážky spočívalov rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné

Vpřípadě krádežez výlohy nebo
plnění do výše:

%

z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
Odcizené věci pojištěné proti odcizení. maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké,
historické nebo Sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

›

5

›

10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
Odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než
výše uvedené).

věc umělecké, historické nebo Sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a
tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů \/yplývajícímu Z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

Pokud

je

zabezpečena

Pokladní systémy EET - majetkové pojištění
Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické
evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.

Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně
vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení
povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku \ıýše uvedené pojistné události.
Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i
řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního Zastoupení. Náklady právního
zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními
předpisy. uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně Zavázal.
Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v Sou\rislosti se škodnou událostí
uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení

vvplacené částky.
Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle Zákona O evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné plnění
maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu ze všech pojistných události nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku.
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v
souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě, které vznikly Z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech
takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše S0 000 Kč.

'ii

Odchvlně od ZPP P-150/14, článku 2, odst. 1). písm. a) se ujednává, že se za přímý úder blesku považuje i dočasné
přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační sítí, Rozšíření pojistného krvtí se vztahuje na poškození nebo
zničení elektronických Součástí a příslušenství pojištěné nemo\ıitoSti (řídící jednotky technologických zařízení,
elektronické Zabezpečovací Svstémv, klimatizace apod.) a pojištěného vlastního nebo užívaného mo\ritého
zařízení a vvbavení (Stroje, elektronická zařízení). Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné událostí
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 100 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou
pojistnou událost Z tohoto pojištění se odečítá Spoluúčast ve výši 3 OOO Kč.

I
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Pojistné:

Živelní pojištění

25 778 Kč

Roční pojistné
Pojištění pro případ odcizení

20 848 Kč

Roční pojistné
Pojistení pro

pnpad vandalismu

10 370 Kč

Roční pojistné
Pojištění proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin

5 400 Kč

Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu

-

základní

161 448 Kč

Roční pojistné

Celkové roční pojistné před úpravou .........
Sjednává se běžné pojistné S pojístným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období

223 844 Kč

........... ..

%
-15 %
-20 %
-5

.............................................................. ..

liná sleva/ přirážka

Celkem sleva / přirážka
Celkové roční pojistné po úpravě

179 075 Kč
179 075 Kč

Pojistné za pojistné období
Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k 07.12.
každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kód banky;

Konstantní

QR

kod

ˇ

,

ˇ,

vyplneni platebního prikazu
na platbu prvního pojistného:

5ynv,bo|_;

I

k

V

Variabilní symbol:
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Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
Kooperativa pojišťovna,

a.s.,

Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
wvvw.koop.cz

CLANEK 7.
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Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné Smlouvy převzal v listínné nebo, S jeho souhlasem, v jine
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace O zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění a seznámil se S nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná O důležité informace, které mu
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzalv listinné nebo
jiné textové podobě (např. na tnıalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. l odst. 3) smlouvy a seznámil se s
nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a
další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
Pojistník prohlašuje, že

má

pojistný Zájem na pojištění pojistěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedenévtéto pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu S
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným,
\/yužíványipro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy
pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v
době trvání této pojistné smlouvy.
Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou
k datu uzavření smlouvy pojištěný proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlou\ıy výslovně uvedeno jinak.

Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti
uveřejnénívregistru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, S čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění
pojistiteli (jako smluvní
formuláře pro uveřejnění smlouvyvregistru je pojistník povinen vyplnit údaje
Pojistník se
"Číslo
uvést:
smlouvy"
a
do
pole
n6tetn3
schránka"
uvést:
"Datová
straně), do pole
dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např.
osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím
zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a po\/inností Z něj vyplývajících, vztahují i na období
od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
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O Zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti
podání námitky v pñpadě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv,
naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

V následující části jsou uvedeny základní informace

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika
p`ři vstupu do pojištění a údaje O využívání služeb, a to pro účely:
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
vyhodnocení
b) Zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem
Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování,
spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).
Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním
údajům.

Pojistník:
[ 1

SOUHLASÍM

[X]

NESOUHLASÍM

Informace O zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3

Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojístitele
Pojistnik bere na vědomí, že jeho identiﬁkačni a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje o využívání Služeb Zpracovává pojistitel:
a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištěni, sprá\ıy a
ukončení pojistné Smlouvy a Likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde O zpracování

1.

b)

nezbytné pro plnění smlouvy, a
pro účely Zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění,
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění,

3 2. Zpracování pro ucely plnění zákonné povinnosti
Pojistnik bere na vědomí, že jeho identiřikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění pojistitel dále Zpracovává ke splnění své zákonné povinností vyplývající
zejména
ze
zákona
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3

3.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistnik bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel
také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely Zasílání S\/ých reklamních sdělení a nabízení
s\ıých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální
sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku, Pokud si nepřejete, aby Vás
pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]

Povinnost pojistníka informovat třetí osoby
Pojistnik se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka,
další osoby, které uvedl V pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů,

a

případné

Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že její identiﬁkační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely
kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, lik\/idace pojistných
událostí,zajištěnía soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů ajiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o Zpracování osobních údajů v
nežívotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinností
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste

Se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace
o
zpracování osobních údajůvneživotním pojištění, Zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem
zpracovávaných údajů, právními Základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem
odvolání souhlasu a právy, která Vám v této sou\ıiSlosti náleží.

ČLÁNEK 9.
Z;-ìvgˇrgšna'

ustanovení

Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě
stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
pojistníkovi. Odpověd' S dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistnik obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2
stejnopisy.

ľ_'i'_ìíý

'

'

ČLÁNEK 10.

UPQZQBMĚNÍ ILQIISIIIELE I2LE_§2.'L3.9

občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné
Smlou\/y nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke
zjištění nesrovnalosti mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou Smlouvou dojde při zpracování pojistné
Smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Ve smyslu § 2789 Zákona

č.

89/2012

Sb.,

Pojistná smlouva uzavřena dne: 6.12.2018
lméno, přijmení/název zástupce pojistitele (získatele): Milan

Zaměstnanec pojistitele
Ziskatelské č1'.Slo:83

číslo: 602309645
mmarysko@ko

Telefonní
Email:

''

Pøä5šš`§à`šłü5

Mawško, ing

Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědností za újmu

ZSLI-500/17

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí
ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu V
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU Zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění
Vedle výluk vyplývajících Z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlou\/y se pojištění
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou V souvislosti si
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod),
motokárových
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paíntballových střelnic, bobových a
Swoopingu,
parasailingu,
potápění,
ıorbingu,
jumpingu,
bungee
parků,
lanových
vozítek
segvvay,
drah,
surříngu, raﬂingu, canyoningu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním církusových představení, pouti a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
ve vztahu ke koncertùm a festivalům v
Ť) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato \ıýluka se neuplatní
oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
g) činností kaskadérů,
na
h) porušováním integrity lidské kůže; tato Výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou
životě nebo Zdra\rí v důsledku porušení integrity lidské kůže,
i) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
j) činností agentury práce,
k)
l)

směnárenskou

činností,

hornickou činností

prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
půjčováním,
prodejem,
nákupem,
přepravou,
bezpečnostního materiálu.

a činností

úpravami,

m) výrobou, opravami,
znehodnocováním zbraní a

uschovávánim

a

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk \/yplý\ıajicích Z pñslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na po\rinnost nahradit
újmu způsobenou v souvislosti s:
konzultační, účetní, plánovací,
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské,
činnosti,
tvůrčí
duševní
a
jakékoli
překladatelské
výzkumné,
zaměřovací,
vyměřovací nebo
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových,
hasících, tlakových nebo Zdvíhacích zañzení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených
technických Zařízení V provozu,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním soﬂware, zpracováním a poskytováním dat a informací,
poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li O újmu
e)
způsobenouvsouvíslostis jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k

ochraně majetku a osob.
s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnýmí léči\/ými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče.
h) provozováním tělovýchovných a Sportovních zařízení, organizováníın sportovní činnosti, poskytováním
tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
i) prováděním geologických prací,
distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem,
(tato Výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribuci
nebo prodejem předmětných médií),

ř)

obchodem

.

jí

v

_

k)

_

obchodem s erotickým zbožím.

Clánek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

újmu způsobenou v souvislosti S vlastnictvím nebo
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti
pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).

1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
y

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
na plnění Z pojištění
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo
(Zejména Z
smlouvou
pojistnou
jinou
pojištěného
odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch
nebo
vozidla),
provozem
způsobenou
za
újmu
odpovědnosti
povinného pojištění
způsobenou provozem
b) jde O újmu, jejíž náhrada je předmětem po\/inného pojištění odpovědností za újmu
že:
Z
důvodu,
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno

byla porušena po\ıinnost takové pojištění uzavřít,
jde O vozidlo, pro které právní předpis stano\ıí výjimku Z povinného pojištění odpovědnosti Za újmu
způsobenou provozem vozidla, nebo
vozidlo provozováno v
iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto
právními
předpisy,
s
rozporu
pojištění odpovědnosti Za újmu
C) jde O újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena Z povinného
způsobenou provozem vozidla,
na něv
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo V průběhu přípravy
plnění:
pojistné
článku
tohoto
dle
pojištění
Z
poskytne
Pojistitel
3)
vjeho jízdě, nejvýše do
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ
za újmu a v jeho
odpovědnosti
pojištění
pro
plnění
pojistného
částky odpovídajicí sjednanému limitu
i.

ii.

rámci (sublimit),
pñpadech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného
pojistných
všech
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč ze
pro
sjednaného
plnění
pojistného
limitu
v
rámci
roku
pojistného
jednoho
průběhu
v
událostí nastalých
Základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

b) v

Článek lı
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu
1)

Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti S:
zkapalněnými plyny
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo
(odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
2 čl. 2 odst. 1 písm. r)
b) provozovánim vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vodw \ıýluka vyplývající
dotčena,
není
ZPP P 600/ll+
a sportovních
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných
služeb,
tělovýchovných
zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do \/ýše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění

odpovědnosti
jednoho
průběhu
v
nastalých
událostí
pojistných
všech
Kč
ze
za újmu, maximálně však do výše 5 000000
pojištění odpovědnosti za újmu
Základní
pro
sjednaného
plnění
pojistného
limitu
v
rámci
roku
pojistnéhšı
sublimit

2)

.

Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
včetně jejich
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky,
součástí a příslušenství,

výrobou a prodejem pohonných hmot,
zařízení
zañzení,
revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích
prováděním
c)
provozu,
v
sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojištění odpovědnosti za újmu
pojistnéhšı roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní
b)

sublimit

_

3)

Z pojištěni odpovědnosti Za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného
výrobku S jinou věcí. a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku p o S k y t n e
pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu
všech
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze
plnění
pojistného
limitu
rámci
roku
v
pojistného
jednoho
průběhu
v
nastalých
událostí
pojistných
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (Sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za
1)

újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s realitní činností,
b) způsobenou v sou\/islosti S pronájmem nemovitostí nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající Z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události Z
pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou
nemovitostem
k
takovým
pozemků
a
pojistnou smlouvou) proti živelnim pojistným nebezpečím,
příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/1/-› vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim pñslušejících), které:
nebo
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění,
touto pojistnou
sjednaného
újmu
za
odpovědnosti
pojištění
z
události
b) jsou v době vzniku škodné

smlouvou majetkově pojištěný touto pojistnou smlouvou proti živelnim pojistným nebezpečím.

odpovědnosti Za újmu vyplývající Z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události Z
pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele
uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelnim pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 1+) pism.
osobám
b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou

3) Pojištění

uvedeným v citovaných ustanoveních.

1+)

písm. b) a C) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na připadnou odpovědnost za
škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná O škodu
způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění
odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově přislušejicímu, a to
za podmínky, že předmětné budova je v době vzniku škodné události 2 pojištění odpovědnosti za újmu
sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě
proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištěni v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech
pojistných události vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do
výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze
všech pojistných události vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu
přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelnim
pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Odchylně od

čl.

2 odst.

Li

