
Číslo smlouvy objednatele: 01 12021

Číslo smlouvy zhotovitele,, 0312021

oBcHoDruÍ pooruíNKY - SMLoUVA o DíLo
Obchodní podmínky ve smys|u § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č.13412016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a n, zákona č,
8912012 Sb., občanský zákonik, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník").

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Vodní nádržev k.ú, Ráječko

1. Smluvní strany

ve věcech technických oprávněn jednat: Vít Rajtšlégr - starosta

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

tel:

e-mail:

Ič:

DlČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen,,Objednatel")

Zhotovite!:
sídlo

zastoupený:

te!:

e-mail:

lč:

DlČ:

Obec Ráječko

nám. 1. máje 250,679 02 Ráječko

Vít Rajtšlégr - starosta

+420 602531485

starosta@rajecko.cz

oo280844

cz90280844
plátce DPH

Komerční banka a,s.

5525631/01 00

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34,772 00 Olomouc

Zdeněk Černocký, jednatel spotečnosti

585 224 472

modos@modos-olomouc. cz

00576832

cz00576832

bankovní spojení: KB a.s.

č. účtu: 36734481 1/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,vložka237
(dále jen,,Zhotovitel")



2. Rozsah předmětu smlouvy
2,1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení
stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba) ,,Vodní nádrže v
k.ú, Rájeěko". Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby,
jedná se o vybudování pěti nových nádrží v lokalitě Z|ámaný v
inundaci vodního toku Chrábek. Zhotovením stavby se rozumí
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných
materiálŮ a zařizení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcíjejichž provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařizení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1,2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací
zpracovanou společností TVORBA KRAJINY s.r.o., 620 00 Brno,
Rolencova 47, lČ 29311268 v září 2019 předanou Objednatelem
zhotoviteli v termínu nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Tato
projektová dokumentace je pro plnění předmětu smlouvy závazná,
Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá
Objednatel.

2,1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby.

2.1.4. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení stavby i

následující práce a činnosti:
2,1,4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné

provádění a dokončení díla,
2.1,4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení
díla,

2.1,4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a
vozidel v místech dotčených stavbou),

2,1,4.4, oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, zajištění
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2,1,4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu
včetně pořízení protokolů),

2.1,4,6, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 2211997 Sb.
prohlášení o shodě) a revizi veškených elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi
podle CSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání díla, ktenými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla,
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2,1,4,8, zřizení a odstraněni zařízení staveniště včetně napojení na
inženýrské sítě,

2.1,4,9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu
s ustanoveními zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o
změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

2,1.4,10, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky
apod.),

2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
2.2,1, Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel

jako součást dodávky stavby.
2.2,2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána

Objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné formě a jednom
vyhotovení v digitální podobě na CD, není-li dále stanoveno jinak.

2,2.3, Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle
následujících zásad

2,2,3,1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla.

2,2,3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u

ktených nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem
,,beze změn",

2,2,3.3, Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila,
jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

2.2.3,4, U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat
projednání změny s odpovědnou osobou ObjednateIe a její
souhlasné stanovisko,

2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních,
která bude ve všech svých částech výrazně označena
,,dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

Termíny a místo plnění
3,1. Termín zahé4ení stavebních prací -01.08,2021

3,1,1. Termínem zahďlení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde
k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem
a Zhotovitelem,

3.1,2, Zhotovitelje povinen zahž4it práce na díle a řádně v nich pokračovat
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání

i



Staveniště. Pokud Zhotovitel v této lhůtě na díle stavební práce
nezahájí,je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.2. Termín dokončení stavebních prací
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do

270 dnŮ od protokolárního předání a převzetí Staveniště mezi
Objednatelem a Zhotovitelem. Dokončením díla se rozumí předání a
převzetí díla prostého bez všech vad a nedodělků na základě
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož
součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2,2, Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném
dle smlouvy.

3.3. Místo plnění
3.3.1. Místem plněníje k.ú. Ráječko (viz. projektová dokumentace)

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4,1, Výše sjednané ceny

4,1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou
cenu ve výši

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

4,2, Obsah ceny
4.2,1, Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané

Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ktený byl
součástí předané projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen si
ověřit soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace
stavby,

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, Cena díla je
stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů,
které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem
zhotoviteli.

4,2.3. Cena je doložena Položkovými rozpočty předloženými Zhotovitelem
v rámci zadávacího řízení a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem.
Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených
prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny
případných Víceprací nebo Méněprací.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto

2 487 332,56 Kč
522 339,84 Kč

3 009 672,40 Kč



chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu
výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4,3,1, Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna

pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže
uvedených podmínek.

4.3,2. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené
daňové povinnosti;

b) pokud Objednatel bude písemně požadovat i provedení jiných
prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové
dokumentace (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
4,4,1, Nastane-Ii některá z podmínek, za ktených je možná změna

sjednané ceny je Zhotovitel povinen popsat důvody a okolnosti
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet změny
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2, Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě,
že zména bude písemně odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3, Veškeré práce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatelé, hradí
Zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dilo. Navíc je
v případě požadavku Objednatele povinen takové práce v určené
lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.4,4. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele
nejpozději do 1Oti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4,4,5, Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou
formou Dodatku ke smlouvě.

4.5. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
4.5.1, Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je

Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný
popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich
ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení
(dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

4.5,2, Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací
nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových
rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy
nejsou pak nejvýše podle použité cenové soustavy v aktuální
cenové úrovni období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

4.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu
nejpozději do 1Oti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To
nepIatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu
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poskytovatele dotace. v takovém případě je lhůta pro vyjádření
Objednatele nejméně 30 dnů.

4,5.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny
dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou
Dodatku ke smlouvě.

Platební podmínky
5,1 . Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5,2, Postup plateb
5.2.1, Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových

dokladŮ (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem dle skutečně
provedených prací většinou 1x měsíčně.

5,2.2, Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu
s využitím cenových údajů položkového rozpočtu. objednatel
provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a
dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení.
Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je
zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních
dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišťovací protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených
stavebních prací dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby,
u ktených nedošlo k rozporu. schválený soupis provedených prací je
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Platby za Vícepráce
5.3.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením

Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
5.3,2, Faktura za vicepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí

faktury obsahovat i odkaz na dokument, kteným byly Vícepráce
sjednány a odsouhlaseny.

5.4, Lhůty splatnosti
5,4,1, Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30

dnŮ ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK, Rovněž veškeré cenové
údaje budou uváděny v této měně.

5.4.2, Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH.
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené
daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu se
zákonem o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši
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daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, Objednatel mŮže
fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat
náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto
případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem
splatnosti.

5.4.3, Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené
s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny v souladu s
platnou legislativou,

5.4,4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená
daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

5,4,4.1, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u

zdanitelného plnění podle smlouvy,
5,4,4,2, mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se

dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke
dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.4.4,3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Smluvní pokuty
6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhŮtě pro dokončení
díla (Termín dokončení stavebních prací) je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15Yo ze sjednané ceny díla bez
DPH za každý i započatý den prodlení.

6.1,2. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti lhůtě pro dokončení díla
(Termín dokončení stavebních prací) o více jak 15 dnů je povinen
zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši da!ších 0,05oÁ ze
sjednané ceny díla bez DPH za šestnáctý a každý další i zapoěatý
den prodlení.

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla

6.2.1, Pokud Zhotovitel nenastoupí od Termínu předání a převzetí díla k
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetídíla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve
sjednaném termínu, a zakaždý den prodlení.

6.2,2, Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz. Protokol o
předání a převzetí díla) zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den
prodlení.

6,3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, dle odst. 11.4.

k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Ké za každou reklamovanou
vadu, na jejiž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za
každý den prodlení.
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6,3.2, Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den
prodlení.

6.3.3. Označi|-|i objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty
v dvojnásobné výši.

6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto

smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

6,5. Úrokz prodlení
6.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti

sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,050Á zdlužné částky zakaždý i započatý den prodlení,

6.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut
6.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či

úrok z prodlení nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného
vyúčtování,

6.7, Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
6,7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na

náhradu škody zpŮsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na
niž se smluvní pokuta vztahuje,

staveniště
7,1, Předání a převzetí Staveniště

7,1,1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho
ucelenou část) po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a to
v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé
splnění Termínu dokončení stavebních prací.

7,1.2, O předání Staveniště vyhotoví Objednatel společně se Zhotovitelem
písemný protokol, ktený obě strany podepíší. Za den předání
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

7,1.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady
o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných
zákresŮ. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s
rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na
Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a
zabezpeČit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bud'



vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození, Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníkŮ těchto sítí a
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích,
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

7.1.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby,
které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.)
vždy však za předem dohodnutou úhradu.

7,1,5. Zařízení staveniště zabezpeóuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele,

7.1,6. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak
finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen
v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle
podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel
předá Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit
v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahá4ení
stavebních prací.

7 .1.7 , Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
7.1.8, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní

opatření a hygienická opatření a požárni ochranu Staveniště i
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

7,1.9, Zhotovitel zajistí oplocení Staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je
povinen učinit veškerá nezbytná opatření kzamezeni ohrožení
života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná
opatření k ochraně životního prostředí

7,1,10, Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně
rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či
komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.1,11. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním
předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé
dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích,
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady
škod vzniklých v této souvislostijdou k tíži Zhotovitele.

7 ,1.12. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7,2, Vyklizenístaveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařizení staveniště, vyklidit

Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla
Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Za



vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot
a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací.

7.2,2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, Nárok
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen,

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o
pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2, Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních
záznamŮ. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.1.3. Stavební deník musí být vpracovní dny od 7.00 do 17,00 hod.
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8,1,4, Záplsy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopíích.
Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
po dokončenídíla,

8,1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

8.1.6. Povinnost vést Stavební deník končí dle přílohy č. 16 vyhlášky č.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb.

8.1.7. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let od
vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby,
pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje má Objednatel.

8.1.8. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré
skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zqména je povinen
zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb.

8.1.9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8,1.10. Ve Stavebním deníku nesmí blýt vynechána volná místa.
8.1.11. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou
fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.1.'l2. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky
elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou
formou.

8.2. Kontrolnídny
8,2,1, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo

prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
zpŮsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.



8.2.2, Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,
nejméně však jedenkrát měsíčně, Objednatel má právo stanovit i

vyšší četnost kontro]ních dnů, Objednatelje povinen oznámit konání
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním,
pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany
na předchozím jednání.

B,2,3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele
včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci
Zhotovitele. Kontrolních dnů se může zúčastnit případně i Autorský
dozor.

8.2.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a
úkolů.

8.2.5, Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8.2.6. Zhotovite! je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho

závěry do Stavebního deníku,
8,2.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací

a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo
se stanou nepřístupnými a to nejméně tři pracovní dny předem.

8.2,8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce
zakryt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1. PokynyObjednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se
však zavaz$e respektovat veškeré pokyny Objednatele,
Technického dozoru a případně koordinátora bezpečnosti práce,
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9,1.2, Zhotovitelje povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické
nálezy,je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
Objednatelje povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a
bez odkladu poté, co od Zhotovite]e takovouto informaci obdržel. Po
dobu přerušení prací je pozastavena lhůta výstavby s písemným
souhlasem Objed natele.



9.2, Technický dozor objednatele
9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru při

operatívních kontrolách stavby. Technický dozor bude zastupovat
objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
aŽ do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla,
Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím
technického dozoru. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon
autorského dozoru projektanta.

9,2.2. ldentifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve
Smlouvě, nebo v zápise ve Stavebním deníku.

9.2.3. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či
pokyny vŮči Zhotoviteli čijiným účastníkům výstavby se chápou tak,
jako by je učinil Objednatel.

9,2,4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani
jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.

9.2.5, Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a
kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce
Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

9.2.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle
jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-
li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny
jakékoliv kvalitativní parametry stavby. Technický dozor je oprávněn
nařídit zastavení prací ve vztahu k možnosti provádění díla dle
předepsaných technologických postupů, Přerušení prací musí
odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do
stavebního deníku, po dobu přerušení prací je pozastavena lhůta
výstavby. Přerušení prací sjednané výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

9,2,7, Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
s ním propojená. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě
nesmí být propojená ani s žádným z Poddodavatelů Zhotovitele.
Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod
pro odstoupení od smlouvy, jestliže Objednatel nevyužije svého
práva na sjednání nápravy ustanovením jiného technického dozoru.
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) sjednat nápravu
ustanovením jiného technického dozoru, Pokud Zhotovite| zjistí, že
Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním
propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně
Objednateli. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí
osoba propojená s někteným z Poddodavatelů Zhotovitele, je
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Pro
předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením
smlouvy se svým Poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9.3, Dodržování bezpečnosti a hygieny práce



9.3,1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškených
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

9,4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
9,4,1, Veškeré odborné práce při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět

osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně
autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele je
povinen Zhotovitel příslušné doklady těchto osob Objednateli
předložit.

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyptývajících z této smlouvy je Zhotovite] povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

9,5,2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro
něj dílo provádějí.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.Předání a převzetí díla
10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10
dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí,
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řizeni a řádně v něm
pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je
řádné splnění předmětu díla bez vad a nedoděIků. Objednatel nemá
právo odmítnout převzetí stavby pro ojediněIé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uživání stavby funkčně
nebo esteticky, anijejí využívání podstatným způsobem neomezují,

10.1,2, Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

10.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího
uživatele díla).

10,1.4. Zhotovitel je povinen kpředání a převzetí díla přizvat na
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

Protokol o předání a převzetí díla



10.2.1. O prŮběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel
zápis (protokol).

10,2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
10.2.2,1, údaje o Zhotoviteli a Objednateli
10.2,2,2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
10,2,2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizenístaveniště
10,2.2,4, termín, od kterého zaěíná běžet záruéní lhůta
10,2.2,5, prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

10.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o zpŮsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o

jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem

odstranění vad nebo Nedodělků
10.2.4, V případě, že objednate] odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10,2.5, Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řizení

poŽadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
poŽaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí
převzetí díla.

10.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
10.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a

přejímacíh o řízeni zejména tyto doklady:
10.3.1.1. dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a

jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf, dwg
nebo dgn

10.3,1.2, dále bude předán geometrický plán potvrzený katastrálním
úřadem v 6 vyhotoveních

10,3.1.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů

10,3.1.4. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu prací

10.3.1,5. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

11.Záruka za jakost díla
11.1, Jakost díla

11,1,1, Dílo provede zhotovitel vsouladu stouto smlouvou, vyjádření
dotčených orgánů a organizaci a projektovou dokumentací. Dí]o
bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou
dokumentaci a nebude se odchylovat od platných CSN (závazných i

doporučených částí) a platných právních předpisů Čn. Bez
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně
se zhotovitel zavazuje a ruóí za to, že při realizaci díla nepoužije
Žádný materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý.
Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání



Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, Že k
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů.

11.2. Odpovědnost za vady díla
11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a

odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá
za vady díla zjištěné v záruční době.

11.2,2. Záručni lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
11.2.3. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla

objednatelem, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo
převzít. Záručni lhůta končí uplynutím stanovené záruéní lhŮty ode
dne převzetí předmětu díla Objednatelem.

11,2,4, Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které by|y způsobeny
Objednatelem nebo vyšší mocí.

11,2.5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho
poddodavateli.

11,2,6. Záruční lhůta neběži po dobu, po kterou Objednatel nemohl
předmět díla užívat pro vady dila, za které Zhotovite] odpovídá.

11,2.7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, béží záruční lhůta opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11,3, Způsob uplatnění reklamace
'l1.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci)
odešle na adresu zhotovite]e uvedenou ve smlouvě. v reklamaci
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v
rekIamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat
nápravu.

11,3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záručni
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.4, Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.4,1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení

reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či
neuznává. pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává, Vždy však musí písemně sdělit, v jakém
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší
než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. současně zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Lhůtu pro
odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že



reklamovaná vada musí blit odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne doručení reklamace zhotoviteli,

11,4.2, Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve
sjednané lhŮtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
sebe, nebo zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.4.3, Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o
havárii (tedy o stav, ktený výrazným způsobem ovlivňuje užíváni
díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady
(havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení),

11,4,4, Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani
s termínem pro odstraněnívady.

12.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12,1. Vlastnictví díla

12,1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2, Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby

řádného předání a převzetídíla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

í3.Pojištění díla
13.1 . Pojištění Zhotovitele

13.1,1. Zhotovitel je povinen blit pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do
výše ceny dílabez DPH až do Termínu dokončení.

13.1.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit
Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy
Objednatele. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje
Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

13.1.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve
sjednané ceně.

í4.Vyšší moc
14,1, Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14,2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek

stane nemožným v dŮsledku vzniku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde



k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Učinnost odstoupení nastává v tomto
případě dnem doručení oznámení.

15.Zména smlouvy
15,1. Forma změny smlouvy

15.1,1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobamijimi zmocněnými.

15,1.2. Zmény smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny
smlouvy.

15,2, Převod práv a povinností ze smlouvy
15,2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této

smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
Objednatele,

í6. Odstoupení od smlouvy
16.1. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit

v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem. Objednatel je
oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným
způsobem smlouvu, zejména:
- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu
Objednatele po dobu delší než 30 dnů
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací
sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 60 kalendářních dnů
- zhotovitel vstoupí do likvidace
- na zhotovitele je vyhlášen konkurz
- zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této
smlouvě

16,2, V případě odstoupení od smlouvy Objednatelem se Zhotovitel zavazuje
předat rozestavěnou stavbu objednateli do 14 dnů od doručení
odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné
stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s termínem
předání a převzetí díla.

16.3. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět
práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv
jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností
respektovat práva, která byla objednateli v sou]adu se smlouvou
udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména
ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za
jakost a sm|uvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za
neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto
případě začiná běžet účinností odstoupení.



16.4, Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo
mŮže jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel
nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat
zařizení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznalí za
Potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého
materiálu, zařízeni zhotovitele a dočasného díla, které převzal
objednatel,

16.5. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud
provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, kteqý podepíší
a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které
tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky,
které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad
v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis,
ktený objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a
dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel
právo na jejich úhradu.

17.Da|ší ujednání

17.1. Projekt ,,Vodní nádrže v k.ú, Ráječko" je spolufinancován ze zdrojů
Ceské republiky - Ministerstva zamědělství.

17.2. Zhotovitelje osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
v souladu s § 2e) zákona č,32012001 Sb., o finanční kontrole.

17,3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavba bude realizována pouze v
případě přidělení dotace. Pokud objednatel dotaci neobdrží, objednatel
stavbu, nebo její část nebude realizovat a smlouva pozbývá platnosti
bez jakéhokoliv finančního čijiného nároku, vyjma finančního nároku za
dosud provedené stavební práce.

17.4, Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo řádně a s nejlepší
péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla,
podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si
vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se
povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou
úplné pro řádné provedenídíla.

17.5, Pokud v průběhu realizace stavby nastane stav, kdy objednatel nebude
mít k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla,
sdělí tuto skutečnost v dostatečném předstihu zhotoviteli a obě strany
projednají možnost dalšího postupu. Nenaleznou-li obě strany řešení či
nedohodnou-li se jinak, pak v takovém případě má objednatel právo
jednostranně zastavit stavební práce a odstoupit od smlouvy s tím, že
stavební práce doposud provedené musí zhotoviteli uhradit. V případě,
že objednatel takto sjednaného práva využije, nemá zhotovitel nárok
na náhradu škody ani ušlého zisku. Zhotoviteli přísluší pouze úhrada
ceny odpovídající skutečně provedeným pracím.



17,6, objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy.Za
podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuji změny uvedené
v §222 zákona č,13412016 Sb v platném znění,

17.7, Zhotovitel se zavazuje, že umožní na případnou žádost objednatele
exkurze na zhotovovaném díle včetně výkladu žákům základních škol
s cílem podpořit zdjem o studium/práci v technických oborech,
Maximální možný počet je omezen v předem domluvených termínech
na dvě exkurze za dobu výstavby díla, maximální počet žáků na jednu

exkurzi je 10.

17,8, Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby pro tisk dokumentŮ v listinné
formě vzešlých ze smlouvy, preferoval tisk na recyklovaný papír nebo
papír s podílem recyklovaných v|áken, je-li to možné.

17,9, Pokud se před dokončením díla vyskytne inovativní řešení na straně
zhotovitele nebo objednatele, tj zejména řešení spočívající v
implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo
postupu související s předmětem veřejné zakázky, tak zhotovitel
projedná s objednatelem takové řešení. Objednatel následně rozhodne
o postupu a případném využití inovativního řešení.

17.10.Zhotovitel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm, c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu záimů,
ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 o/o účasti
společníka v obchodní společnosti. Poddodavatel, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1

písm. c) zákona č. 15912006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v
jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podí!
představující alespoň 25 o/o účasti společníka v obchodní společnosti.

17,11, Pokud vznikne povinnost dle zákona č, 34012015 (zákon o registru
smluv) zveřejnit smlouvu (vč. případných změn a dodatků)
prostřednictvím registru smluv je povinen objednate! takovéto
uveřejnění zajistit včas a řádně dle zákona.

17 .12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá
ze sm|uvních stran obdrží po jednom výtisku.

17,13, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele za zhotovitele

v olomou "Á.. t {.-02-.202l
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 942019

Stavba: Vodní nádrže v k.ú, Ráječko

KSO:
Mísio: Ráiečko

ZadaVatel:
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVoRBA KRAJlNY s.r,o., Brno

Zpracovatel,
lng. Janíček

Poznámka:

Cc-CZ,,
Datum:

lC:
DlČ:

lč:
Dlč:

lC:
DlČ:

lč:
DlČ:

11.02.2021

00576832
Cz00576832

Cena bez DPH 2 487 332,56

DPH základní
snížená

sazba daně
21 ,00oÁ
,15,00%

základ daně
2 487 332,56

0,00

Výše daně
522 339,84

0,00

Projektant zpracovatel

Datum a Dodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 942019

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Místo: Ráječko Datum:

Zadavatel,.

Uchazeč:

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o,, Masarykova 885/34, Olomouc

Projektant:

Zpracovatel

1,1.02.2021

TVORBA KRAJlNY s.r.o.,
Brno
lng. Janíček

Náklady z rozpočtů

so 01

so 02
so 03
so 04
so 05
so 06

Vodni nádĚ N1

Vodní nádrž N2
Vodní nádrž N3
Vodní nádrž N4
Vodní nádž N6
Vedlejši náklady

2 487 332,56

393 801,61
447 254,15
537 294,74
565 971,22
470 010,84

73 000,00

3 009 672,40

476 499,95
541 177,52
650 126,64
684 825,,18

568 713,12
88 330,00
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Obiekt:

SO01 -VodnínádžN1

KSO:
Místo: Ráiečko

Zadauatel:
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol, s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJ|NY s.r.o., Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lC:
DlČ:

lč:
DlČ:

11.02.2021

00576832

cZ00576832

Cena bez DPH 393 801,61

DPH základní
snížená

základ daně
393 801,61

0,00

sazba daně
21,0o%
15,00%

Výše daně
82 698,34

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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s DPH v czK 476 499,95

Razítko



REKAplTuLAcE čleruĚruí souplsu pnncí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SOOí -VodnínádžN1
Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
393 801,6í

393 801,61
1 - Zemní práce 128 348,89

2 -Zakládání 4 865,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 226 020,05

4 - vodorovné konstrukce 18 509"16

8 - Trubní vedení 2 727,10

998 - Přesun hmot 13 330,71

stíana 2 z 4



souPts PRAGí

Stavba:
Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Obiekt:
SO0í _VodnínádžN1

Místo:

zadava|el

Uchazeč:

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol, s r,o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

11.o2.2o21

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng, Janíček

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

NákIady soupisu

HSV

1

celkem

Práce a dodávky HSVD

D

393 801,6í

393 801,61

128 348,89

1 1 1201 101

zemní práce

67,27"o,3

křov-in a stromů průměru Xmene do tOO
z celkové plochy do 1000 m2

360,000 í6 740,00

33,000

m3

, r ,trorninyti.taz+ | - r l 104'70| ''-"--|
33,000-0,3 9,900

64,480W 67,27+33,0-35,79

Áao
(3,8-5,0)+( 1 ,9-6,0)
Součet

171201101

na skládce

5,390
30,400
35,790

Éhrt.ěry"r,' m3 64,480 18,90 1 218,67

odpadu - zeminy a
t 128,960 261,80 33 761 ,73

1l1?t!
128,960

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s

U ložen í sypanin!:11ttp,l

Zióání lučníhŇráúnit<u vYsŇem piocnv Oo tOÓó m7
ve svahu do 1:2

aliT M FM 10057247400572474 |osivo směs travní krajinná-svahová
21 5,000-0,03-1 ,03
6,644-0,015 koeficientem množství

,l82,101101 svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4tr ,l4 506,50

270210111

360-75

7akládání
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92%
nesoudržn d) do 0,8

základové z lomového kamene výplňové na
maltu MC 10
3,0-0.5"0,8

svislé a kom

21 5901 ,l01

4 865,70

24o,90

4 624,80

Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu,
kamene do 0,02 m3, š spáry do 50 mm

í konstrukce

(1+o,5)l2-2,5'5
(((1 +0,5y2-2,5)+ ((0,7 +0,5)l2-1 ,O))l2'6
-(4+2)l2-o,5,o,6
Součet

,l2 364,10

,,ln

| | |malluza|eonosrannellcování zdiva l m3 l 15,9001 945,401 15031,86l

9,375
7,425

-0,900
15,900
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vody potrubím DN do 250



zdiva opěrných zdí z kamene na

D 18 509"16
21 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu

hmotnost do 200 kq m3 3,000 1 170,40 3 511,20

22 K 464541112 pohozze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu m3 16,200 925,80| 14 997,96

D

1,35"0,2-60

Trubní vedení

16,200

2 727,10
ló K 894411311 Osazení železobetonových dí|cú pro šachty skruží

roVných kus ,1,000
727,20 727,2a

1

24 | M )59225332 skruž betonová studňová kruhová D8Oxggx8 cm kus 1,000 | 1 999,90 1 999,90

přesun hmot 13 330,71
25 K i99832101 1 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 91,683 145,40| 13 330,71

MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Obiekt:

SO 02 - Vodní nádž N2

KSO:
Místo: Ráiečko

Zadavatel:
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJlNY s.r,o., Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

11,02.2021

00576832
CZ00576832

Cena bez DPH 447 254,15

DPH základní
snížená

základ daně
447 254,15

0,00

sazba daně
21,00oÁ
15,0oo/o

Výše daně
93 923,37

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

strana 1 z 4
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REKApITuLAcE členĚruí souplsu pnncí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 02 - Vodní nádžN2
Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r,o., Masarykova 885/34, Olomouc

Místo:

Zadavatel,,

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
447 254,,15

447 254,15
1 - Zemní práce 181 523,14

2 - Zakládání 5 738,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 226 020,05

4 - vodorovné konstrukce 18 009,23

8 - Trubní vedení 2 727,10

998 - Přesun hmot 13 236,05
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SOUPlS PRACÍ
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 02 - Vodní nádž N2

Místo:

zadavatel

Uchazeč:

Ráiečko

obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11,o2.2o21

TVORBA KRAJ|NY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

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

Náklady soupisu ce!kem 447 254,15

447 254,15o HSV Práce a dodávky HSV

o1 Zemni 81 523,14

1 K 1 1 1201 101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořenv z celkové plochv do 1000 m2

m2 320,000 46,50 14 880,00

z K 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 10,000 552,7o 5 527,00

1 K 1,15101201
Óerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod ,l00,000 71,30 7 130,00

100,000

4 K 124203101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3

m3 139,880 1 89,1 0 26 451,31

E K 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3 za lepivost

m3 41,964 16,00 671,42

139,88"0,3 41 ,964

6 K 131201101
Hloubeníjam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 33,000 203,60 6 718,80

za lepivost u hloubeníjam nezapažených v
131201109

8 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 124,430 104,70 13 027,82

1 39,88+33,0-48,45 124,430

9 K 171101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

m3 48,450 113,40 5 494,23

18,05
(3,8"5,0)+(1 ,9"6,0)

,l8,050

30,400

SoUčet 50

10 K |171201101 |Uto:eni sypaniny do násypů nezhutněných m3 l 124,450 18,90 2 352,11

124,45 124,450

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

t 24B,860 26,1,80 65 151 ,55

124,43-2 248,860

12 K 18,110230,| Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 40,000 18,90 756,00

13 K ,l81411122 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1 000 m2
ve svahu do 't :2

m2 210,000 80,00 16 800,00

14 M 00572474 osiyo směs travní krajinná-svahová kg 0,097 160,00 15,52

6,4B94B837209302-0,01 5'Přepočtené koeficientem množStVí 0,097

15 | K |182101101 lSvahování u zářezech v hornině tř.1 až4 m2 320,000 50,90 16 288,00
320,000

o2 zakládáni 5 738

16 K 2,1 5901101
Zhutnění podloží z hornin soudžných do 92o/o PS nebo
nesoudržnÝch svpkÝch l(d) do 0.8

m2 33,000 7,30 24o,90

,0-1 1

17 K 27o210111 Zdivo základové z lomového kamene výplňové na
maltu MC 10

m3 1,200 4 581,40 5 497,68

z pravidelných kamenů na maltu,
0.02 m3. š,spárv do 50 mm327211214

( 1 ,0+0,5y2-2,5-5
((1 +0,5y2-2,5+(0,7 +0,5)l2- 1,0)l2-3,0-2
_(4,0+2,0y2-0,5-0,6

součet

9,375
7,425

-0,900
15,900

15.9
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15,900

19 K 327211911
Příplatek k cenám zdiva opérných zdíz kamene na
maltu za iednostranné lícování zdiva

m3 ,l5,900 945,40 ,15 03í,86

7 K m3 9,90c 26,2( 259,38



vodorovné konstrukce
Záhozz lomového kamene s proštěrkováním z

D

1,35-0,2*58

Trubní vedení

,000
22 K 464541112 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu l rn3 15,660 | 925,80 14 498,03

15,660

2 727,10
23 K 894411311

Csazení železobetonových dílců pro šachty skruží
.ovných kus 1,000 727,20 727,20
1

24 M 59225332 skruž betonová studňová kruhová DBOxggxB cm l<us 1,000 1 999,90| 1 999,90

přesun hmot 3
25 i K 1998321011 Přesun hmot prohráze přehradní zemní a kamenité t 9.1 ,O32

,l45,40 ,l3 236,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú Rájet)ko

Obiekt:

SO 03 - Vodní nádrž N3

KSo:
Místo: Ráiečko

Zadavatel:
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJlNY s.r.o,, Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

QC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lC:

DlČ:

lč:
DlČ:

lC;
DlČ:

11,o2.2o21

00576832

cZ00576832

Cena bez DPH 537 294,74

opn základní
snížená

základ daně
537 294,74

0,00

sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 12 831 ,90

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

s DPH v czK 650 126,64

Strana 1 Z 4

Razítko



REKAplTuLAcE členĚruí souplsU pnlcí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 03 - Vodní nádž N3

Místo: Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

Náklady ze soupasu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
537 294,74

537 294,74
1 - Zemní práce 250 219,76

2 - Zakládání 5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 806,22
4 - vodorovné konstrukce 20 258,92

8 - Trubní vedení 2 727,10
998 - Přesun hmot 14 522,26

slrana 2 z 4



SOUPlS PRACÍ
Stavba:

Vodní nádrže v kú Ráječko

0biekt:
SO 03 - Vodní nádž N3

Místo:

zadavalel

Uchazeč:

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

,l1.02.202,|

TVORBA KRAJlNY
s.r,o,, Brno
lng. Janíček

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

NákIady soupisu celkem 537 294,74

537 294,74o HSV Práce a dodávky HSV

o,| Zemn

1 K 111201101
Odstranéní křovin a stromů průměru kmene do ,l00

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 515,000 46,50 23 947,5o

2 K í15001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 10,000 552,70 5 527,0o

J K 115,101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 100,000 71,30 7 ,l30,00

250 219,76

4 K 124203101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3

m3 rc4,23a 1 89,1 0 36 728,89

5 K 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3 za lepivost

m3 58,269 16,00 932,30

1 94,23-0,3 58,269

6 K 131201101
Hloubeníjam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 36,000 203,60 7 329,60

2+4\l2"1,o*12,o 36

7 K 13,1201 109
Příp|atek za lepivost u hloubeníjam nezapažených v
hornině tř, 3

m3 10,800 26,20 282,96

8 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horninv tř. 'l až 4

m3 166,030 ,l04,70 17 383,34

1 94 ,23+36 ,0-64 ,2o 166,030

q K 171 1011 11
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

m3 64,o20 1 13,40 7 259,87

W
x

W

31,72
(3,8-5,0)+( 1 ,9-7,0)
Souóet

31,720
32,300
64,020

10 | K 
| 
171201 101 |Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 166,030 18,90 3 137 ,97

166,030 166,030

11 K 1712o1211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

t 332,060 261,80 86 933,31

723,066666666667"0,015'Přepočtené koeficientem množství

332,060

10,846

12 K 1 81 10230í Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 75,000 18,90 1 417,50

13 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 'l :2

m2 350,977 80,00 28 078,16

14 M 00572474 oslyo směs travní krajinná-svahová kg 10,846 160,00 1 735.36

15 | K l182101í01 |Svahování vzářezechvhorninělř.l až4 m2 | 440,000 50,90 22 396,00

51 5-75

zakládáni 5 760,48a2
16 K 21 5901 1 01

Zhutnění podložíz hornin soudržnýchdo92o/o PS nebo
nesoudžných sypkých l(d) do 0,8

m2 36,000 7,30 262,80

17 K 27o2101,11
Zdivo základové z lomového kamene výplňové na
maltu MC 10

m3 1,200 4 581,40 5 497,68

3,0-0,5-0,8 1,2oo

opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu,
do 0,02 m3, š.

327211214

(1,o+o,5)l2"2,5-5
((1+0,5y2"2,5+(0 ,7 +0,5)l2- 1 ,0)12,3,5-2
-(4,0+2,0)/2-0,5*0,6
součet

9,375
8,663

-0,900
17,138

19 K 32721,1911
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na
maltu za iednostranné lícování zdiva

m3 17j38 945,40 16 202,27

17,138 17,138

20 K 327211921
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdíz kamene na
maltu za wtvoření hranv rohu

m 12,000 1 309,00 15 708,00
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D 20 258,92
21 K 462512270

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
hmotnost do 200 ko m3 3,000 1 170,40 3 5,1 1,20

D

,1,35-0,2"67,0

Trubní vedení

22 K )464541112 pohozze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu m3 18,090 925,80 16 747,72
18,090

2 727,10
zJ K 894411311

osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
roVnÝch kus ,1,000 727,20 727,2a

1

přesun hmot

24 | M )59225332 skruž betonová studňová kruhová D8Ox99x8 cm kus 1,000 1 999,90 1 999,90

14 522,26
25l K ]998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 99,87B 145,40 14 522,26

slrana 4 z 4

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZKI

4,0-2,5-0,3 3 oor



KRYCÍ LIST SOUP|SU PRACÍ
Stavba,

Vodní nádrže v k.ú Ráječko

0biekt:

SO 04 - Vodní nádĚ N4

KSo:
Místo:

zadavatel
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol, s r.o,, Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJlNY s.r.o,, Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

Ráiečko
CC-CZ:
Datum.

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lC:
DlČ:

ló:
DlČ:

11.02.2021

00576832
cZ00576832

Cena bez DPH 565 971,22

DPH základní
snížená

základ daně
565 971,22

0,00

sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
,l 18 853,96

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum a podpis: Razítko
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Datum a podpis:

l

s DPH v czK 684 825,18



REKAplTuLAcE členĚní §oUplSU pnncí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 04 _ Vodní nádž N4

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Místo:

Zadavatel.

Uchazeč;

Datum:

Projektant:

Zpracovalel:

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r.o,, Brno
lng, Janíček

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
565 971,22

565 971,22
1 - Zemni práce 280 235,32

2 - Zakládání 5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 806,22

4 - vodorovné konstrukce 19 259,06

8 - Trubní vedení 2 727,10

998 - Přesun hmot 14 183,04
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souPts PRAGí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Obiekt:
SO 04 - Vodní nádž N4

Místo: Ráiečko

zadavatel

Uchazeč:

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

,l1.o2.2o21

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

Náklady §oupi§u celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni

11,12o1101
Odstraněflí Xřovin á Štromů prumeru Xmeňe do 100

do,1000 m2

115001103 Převedení vody potrubím DN do 250

čeipánivoay na dopravni ÚýSku do 10 m průměrný
115101201

do 500 l/min

565971,22

565 971,22

280 235,32

252,08-0,3
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do

m3

350,000

10,000

100,000

75,624

36,000

71,30

203,60 r:3q

D

K

5 527,00

7 ,l30,00

124203109
Příplatek k vykopávkám pro
tř. 3 za lepivost

100,000

koryúródoteď v hornlně

koryta vodoteď v hornině

m3 252,080 1 89,1 0 47 668,33

m3 75,624 16,00 1 209,98

V 36,000-0,3 10,800

"̂l'---'"-- horninytř.laž4 | - , l t I

Ý 252,080+36,0_45,23 242,850

(3,8-5,0)+( 1 ,9-7,0)
Součet

171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

,12,930

32,300
45,230

242,850 4 589,87

127 156,26Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce
242,85-2 4B5,700

i81 1 or3oí Úprava pláně v zářezech bez zhutnění

181411122

00572474

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1 000 m2
ve svahu do 1:2

oslyo smés travn í kraj i n n á-svahov á

7 23,2397 35099336-0,01 5'Přepočtené koeficientem množství

1 735,84

10,849

350_65

zakládání

15 040,00

285,000

5 760,48

21 5901 1 0í

270210111

3,0-0,5-0,8

Zhutnění podložíz hornin soudržnýchdo92o/o PS nebo

Zdivo základové z lomového kamene výplňové na
maltu MC 10

Svislé a konstrukce

( 1 ,0+0,5y2-2,5"5
((1 +0,5y2-2,5+(0,7 +o,5)l2- 1,o)l2-3,5-2
_(4,0+2,0y2-0,5-0,6

Součet

243 806,22

2,1 1 895,9517,138

9,375
8,663

-0,900
1 7"l 38

Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu,
kamene do 0,02 m3, š. spárv do 50 mm

12 364,10327211214
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16 2o2,27k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na
lícování zdiva

17,138

X cenarrr zOiva oĎ&ňých zdí z karnene na

12,000

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

1 m2 46,5( 16 275,0a

2 K m 552,7C

? K hod

100

4 K 124203101

5 K

b K 131201101
,12 o 36,

7 K l31201109
rríplatel( za lepivost u nloubenl Jam nezapazenycn v
rnrnině tř 3

m3 10,800 26,2a 282,9e,

8

10 K m3 18,9(

11 K 171201211 t 485,700 261,80

12 K m2 65,000 í 8,90 122B,5c

,l3 K m2 188,000 80,00

14 M kg 10,849 160,00

a2
16 K m2 36,000 7,30 262,8c

17 K m3 1,20a 4 581 ,40 5 497,6€



z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
3 51 1,20

464541112 pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu 15 747,86
1,35-0,2-63,0

Trubní vedení

17,01o

2 727,1o
23 K 8944,11311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží

roVných kus ,1,000 727,2a 727,20

1

přesun hmot

24 M 59225332 skruž betonová studňová kruhová D8Oxg9x8 cm kus 1,000 1 999,90 1 999,90

14 183,04
25 K 99832,101 1 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 97,545 145,40 14 183,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 vodorovné konstrukce 19
21 K 46251227o m3 3,000 1 170,4C

)-2,5"0,3 3

22 K m3 17,o10 925,8c

o8



KRYCÍ LIST SOUP|SU PRACÍ

StaVDa:
Vodní nádrže v k.ú, Ráječko

Obiekt:

SO 05 - Vodní nádž N6

Kso:
Místo: Ráiečko

Zadavatel:
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lC:
DlČ;

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

11.o2.2o21

00576832
Cz00576832

Cena bez DPH 470 010,84

DPH Základní
snížená

základ daně
470 010,84

0,00

sazba daně
21,0o%
15,00%

Výše daně
98 702,28

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Oqlll! 3 p9qp]§ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 4

Razítko

s DPH v czK 568713,12



REKAplTuLAcE čleruĚruí soUptsu pnncí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 05 - Vodní nádž N6

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2021

ryoRBA KRAJ|NY
s.r.o., Brno
lng, Janíček

NákIady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
47o 0,10,84

470 o1o,84
1 - Zemni práce 185 947,01

2 - Zakládání 5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 806,22
4 - vodorovné konstrukce 18 009,23

8 - Trubní vedení 2 727,10

998 - Přesun hmot 13 760,80
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SOUPIS PRACI

staVba:
Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Obiekt:
SO 05 - Vodní nádž N6

Místo:

Zadaualel

Uchazeč:

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r.o., Brno
lng. Janíček

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

Náklady soupi§u celkem 470 010,84

47o 010,84

185 947,01

o HSV Práce a dodávky HSV

D ,l Zemni

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořenv z celkové plochv do 1000 m2

m2 530,000 46,50 24 645,00

2 K 1 
,l5001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m í 0,000 552,70 5 527,o0

K 115101201
Ferpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod ,l00,000 71,30 7 130,00

100

4 K 124203101
Vykopávky do ,l000 m3 pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3

m3 90,240 1 89"l 0 17 064,38

A K 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině
tř. 3 za lepivost

m3 27,072 ,l6,00 433,1 5

K 1312o1,101
Hloubeníjam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 36,000 203,60 7 329,60

27,a72

,o-12,o

7 K ,l 31201 ,1 09
Příplatek za lepivost u hloubeníjam nezapažených v
hornině tř. 3

m3 10,800 26,20 282,96

36,000-0,3 10,800

ó K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horninv tř. 1 až 4

m3 91 ,1 00 ,l04,70 9 538,,17

17 1101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s

W
K

W

2,84
(3,8-5,0)+( 1 ,9-7,0)
Součet

,l0 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 91,100 1B,90 1 721 ,79

91"l0

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

t 182,20o 261,80 47 699,96

12 K 1 81 10230,1 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 65,000 18,90 1 228,50

,l3 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 1:2

m2 400,000 80,00 32 000,00

400,000

14 | M |00572474 oslyo smés travn í kraj in n á-sva hov á kg 23,082 160,00 3 693,12

1 53B,B07947o1 986*o,01 5'Přepočtené koefiCientem množStVi

15 K 182101101 svahování v zářezech v hornině lř. 1 až 4 m2 465,000 50,90 23 668,50

D2

530-65

zakládání 5 760,48

16 K 21 5901 1 01
Zhutnění podložíz hornin soudžných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých l(d) do 0,8

m2 36,000 7,30 262,8o

17 K 270210111
Zdivo základové z lomového kamene výplňové na
maltu MC 10

m3 1,2o0 4 5u,4a 5 497,68

21,1 895,95327211214
opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu,
kamene do 0,02 m3, š, spáry do 50

(1 ,0+0,5)/2-2,5-5
((1 +0,5)/2-2,5+(0,7 +0,5)l2- 1,0)l2-3,5-2
_(4,0+2,0y2-0,5-0,6

Součet

9,375
8,663

-0,900
17,138
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17,138

19 K 327211911 Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na
maltu za iednostranné lícování zdiva

m3 17,138 945,40 16 202,27

36,00

100

1*2 182.

17,138

D3



vodorovné konstrukce
z lomového kamene s proštěrkováním z

3 511,20

3,000
22 K,464541112 pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu m3 ] 15,660 925,80 14 49B,o3

D

1,35-0,2-58,0

Trubní vedení

,15,660

2 727,1o
zó K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží

roVných kus 1,000 727,20 727,20

1

24 M 59225332 skruž betonová studňová kruhová DBOxggxB cm kus 1,000 1 999,90| 1 999,90

přesun hmot 13 760,80
25) K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité ] t 94,641 145,40i 13 760,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 327211921
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na
Taltu ža wtvoření hranv rohtt m ,12,000

1 309,00 15 708,0c



KRYCÍ LIST SOUP|SU PRACÍ

StaVba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 06 - Vedlejší náklady

K§O;
Místo: Ráiečko

Zadavatel
Obec Ráječko

Uchazeč:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Proiektant:
TVORBA KRAJlNY s,r,o. Brno

Zpracovatel:
lng. Janíček

Poznámka:

CC-QZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lC:

DlČ:

lC:
DlČ:

lC:
DlČ:

11.02.2021

00576832

czo0576832

Cena bez DPH 73 000,00

opH základní
snížená

základ daně
73 000,00

0,00

sazba daně
21,00%
15,000/o

Výše daně
15 330,00

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

strana 1 z 3

Razítko

s DPH v czK 88 330,00



REKAplTuLAcE člrnĚruí souplsu pnncí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú, Ráječko
Obiekt:

SO 06 - Vedlejší náklady

Místo: Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

11.02,2021

TVORBA KRAJINY
s.r.o. Brno
lng. Janíček

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

73 000,00

73 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 30 000,00

VRN4 - lnženýrská činnost 3 000,00



souPts PRAGí
Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko
Obiekt:

SO 06 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ráiečko

Obec Ráječko

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum:

Projektant:

Zpracovalel,.

11.02.2021

TVORBA KRAJlNY
s.r,o. Brno
lng, Janíček

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejší rozpoětové náklady

73 000,00

73 000,00

2 K r-položka 2
Zaměření stavby, vyhotovení geometrických plánů a
pD skrrtečného nrovední stavbv

kompl
et

,1,000 ,l5 000,00 ,l5 000,00

o VRN3 Zařizeni staveniště 30 000

K r-položka 3 zařízení staveniště
Kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K r-položka 4
Zabezpečení staveniště, umístění štítku o povolení
stavby a stejnopisu o zahájení prací oblastnímu
insoektorátu orací

kompl
et

1,000 20 000,00 20 000,00

6 K r-položka 5 zrušen í zařízení staven iště
KOrIlpl 1,000 5 000,00 5 000,00

a ostatní měření, zajištění a provedení
zkoušek , rozborů a atestů nutných pro řádné

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



,


