
  

Smlouva o dílo č. K20006 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
1. Objednatel:   
 
Město Břidličná 
se sídlem:    Nábřežní 452, 793 51 Břidličná 
IČ / DIČ:    00295906 / CZ00295906 
jednající / zastoupený    

- ve věcech smluvních:  Miroslav Kladníček, starosta 
- ve věcech technických: Roman Kapusniak, hospodářskosprávní odbor 
 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s., 19-0786390257/0100 
telefon / fax:   +420 554 773 534 
e-mail:    starosta@mu-bridlicna.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
na straně jedné 
 
a  
 
2. Zhotovitel:   
 
KARETA s.r.o. 
se sídlem:    Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    62360213/CZ62360213 
jednající / zastoupený:  Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava 
- ve věcech technických: Ing. Jan Chlebec, stavební technik 

Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí 
Ing. Milan Grenar, projektový manažer 

registrace:   C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
bankovní spojení:   190776490297/0100 
telefon / fax:   554 716 727 
e-mail:    kareta@kareta.cz 
(dále jen jako „zhotovitel“)   
na straně druhé 
 

takto: 
 

I. 
Význam a účel smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Dopravní terminál – Město Břidličná, 
ul. Nábřežní (II. etapa) – autobusové nádraží“. 

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při 
realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro 
objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno 
řádné financování díla. 

4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla. 
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla. 
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnotu dodavateli k 

plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
II. 

Výchozí doklady, místo provedení díla 
 

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří: 
i. nabídka zhotovitele ze dne 13.1.2020 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a 

nazvanou „Dopravní terminál – Město Břidličná, ul. Nábřežní (II. etapa) – autobusové nádraží“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”),  

ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová 
dokumentace k provádění stavby zpracovaná společností VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 
05705398, DIČ: CZ05705398. Projektovou dokumentaci zpracoval projektant pan Ing. Petr Guňka, který je 
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, nekolejovou dopravu (číslo autorizace 1103866). Kontaktní 
údaje +420 733 753 144, gunka@viat.cz. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 

mailto:starosta@mu-bridlicna.cz
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169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). 
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
dokumentace. 

2. Místem provedení díla je katastrální území města Břidličná (dále jen „Stavba“). 
3. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Břidličná ze dne 5. 2. 2020 č. 1/2020, usnesením č. 12/1. 
 

III. 
Dílo – předmět plnění 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na 

Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou 
součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:  
i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které 

bude respektovat, 

ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního 
značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábory 
staveniště, 

iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých 
v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence, 

iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby 
v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních 
komunikací), 

v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve 
stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena, 

vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá 
objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a 
veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.  

vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů, 

viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o 
technických požadavcích na výrobky,  

ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. 
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji 

zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla. 
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba 

prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového 
poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny 
výrobců zařízení tvořících součást díla.  

6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku 
zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části 
díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány 
v souladu se Zákonem. 

8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné 
pro provedení původních prací. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení 
objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.  

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále 
práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce 
jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.  
 

IV. 
Cena za provedení díla 

 
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 5.714.919,99 Kč (slovy pět miliónů sedm set 

čtrnáct tisíc devět set devatenáct korun českých devadesát devět haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude 
připočítána DPH dle platné sazby. 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. 
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu 

neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla. 
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 

Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele 
(viz. Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude 
cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o 
Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených 
v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. 
aj. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených 
v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, 
a.s., aj. a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci 
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výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s., aj. tak cena Víceprací 
neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných 
Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s., aj. 
v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni 
ke dni podání nabídky zhotovitele. 

 
V. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží 

daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující 
výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“).  

2. Splatnost daňového dokladu  je stanovena na třicet dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný 
kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.  

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy 
touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.  

 
VI. 

Doba plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

i. termín předání a převzetí staveniště do: 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění 
díla, 

ii. termín zahájení prací do: 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla, 
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 7-mi kalendářních měsíců od písemné výzvy 

zadavatele k zahájení plnění díla, 
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a 

předání díla, 
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného Plánu organizace výstavby a 
harmonogram prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za 
jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost 
jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Plán 
organizace výstavby a harmonogram prací bude dodavatelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při 
realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je předmět zadávacího řízení. Dodavatel zároveň ale 
dodrží výše uvedené termíny. Plán organizace výstavby bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.  

2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování 
provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, 
po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu 
odsouhlasí nový termín dokončení díla. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu 
na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy. 

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po 
vzájemné dohodě smluvních stran.  

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i 
uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. 

6. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po 
vzájemné dohodě smluvních stran.  

 
VII. 

Staveniště 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. 
VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal 
staveniště v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo 
k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, 
zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění 
již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými 
úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž 
projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a 
inženýrských sítí. 
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4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí 
zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona 
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění. 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném 

majetku. 
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační 

tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem. 
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím 

spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným 
dodavatelům.   

9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj 
veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp. 

 
VIII. 

Provedení díla a kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.  
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů 

použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady. 
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková 

opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. 
Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.  

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální 
rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu 
dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní) 

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. 
Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou  
spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly. (je-li relevantní) 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje 
zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho 
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit 
provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že 
objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost 
objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo 
nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.  

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost 
dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé. 

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků  a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout 
možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k 
provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den 
příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast 
odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni 
sepíší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu 
za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu 
z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z 
kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a 
stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy 
v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve 
stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí 
zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo 
zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel 
písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku. 

12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, 
je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že 
zakryté práce jsou bez vad a pokud  odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se 
příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín 
dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel. 

13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli 
pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů 
nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv 
pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu. 
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14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, 
které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento 
seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.  
 

IX. 
Technický dozor objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou 

technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. 
Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit. 

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke 
všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, 
doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu. 

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli 
k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy. 

 
X. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve 
objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající 
funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.  

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud: 
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve 
formátu dwg/dgn), a 

- protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a 
měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a 

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, 
návody, pokyny k údržbě apod., 

- originál stavebního deníku. 
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy. 
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud 

existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla 
odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě. 

5. O předání a převzetí díla sepíší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem 
bude alespoň: 
i. popis předávaného díla, 
ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení, 
iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení, 
iv. zhodnocení kvality díla, 
v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje, 
vi. způsob a odstranění vady a nedodělků, 
vii. termín pro odstranění vad a nedodělků, 
viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů, 
ix. termín pro dodání chybějících dokladů, 
x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli 
xi. podpisy zástupců stran. 

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel. 
 

XI. 
Odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.  
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční 

doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle 
této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.  

3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá 
záruční době poskytované jejich výrobci či dodavateli, nejméně však činí 48 měsíců ode dne předání díla.  

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto 
dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím 
náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode 
dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.  

6. Zhotovitel je povinen: 

i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín 
nástupu zhotovitele k prověření reklamace, 

ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení 
reklamace, 

iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace, 
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to 
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technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení 
reklamace, 

v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti 
pracovních dní od obdržení reklamace. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného 

objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného 
stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou. 

 
XII. 

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.  
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 

k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel. 
 

XIII. 
Bezpečnost práce 

 
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy 

hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla 
souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými 
pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a 
ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na 
místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný 
oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na 
provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození 
zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat 
suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.  

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru 
přiměřenou poměrům. 

8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
 

XIV. 
Stavební deník 

 
1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.  

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří 
pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení 
zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-
mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na 
příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se 
zápisem ve stavebním deníku souhlasí. 

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že 
tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.  
 

XV. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv.  této 
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a 
převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent 
z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě 
odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za 
provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů 
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souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům 
státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení 
díla bez DPH za každé porušení.  

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. 
VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za 
provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé 
porušení.  

10. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli 
pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za 
každé porušení. 

11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů 
hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za 
provedení díla bez DPH za každé porušení. 

12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3.  této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé 
porušení. 

13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě 
nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě 
prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

15. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho 
poddodavatelé. 

16. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

17. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě. 
18. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež 

jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 
19. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího 

vystavení. 
20. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo 

v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, 
že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. 
Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.  

 
XVI. 

Bankovní záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky: 
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.  
ii. bankovní záruku za kvalitu díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní 
záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent 
z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů 
vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po 
předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.  

3. Nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po 
dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po 
uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi 
pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 
XVII. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně odpovídající výši 1,0 
násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí 
nepřesahující výši 10% z pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se 
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zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným 

způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení 
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou 
smluvní pokutu.   

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní, 
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní, 
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této 

smlouvy o více než 21 dní, 
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní, 
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní, 
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy. 
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech: 

i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní, 
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, 
iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení 

objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní). 
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech: 

i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku, 
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace, 
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.  

5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol 
o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke 
dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). 
Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy. 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.  
 

XIX. 
Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 

v důsledku vyšší moci. 
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a 

neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 
jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci 
působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na 
dalším postupu. 

 
XX. 

Doručování písemností 
 
1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví 

této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro 
doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. 

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí 
převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání. 

 
XXI. 

Postoupení práv a pohledávek, započtení 
 
1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a 

pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu. 
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek 

za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 
 

XXII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami. 
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či 

neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po 
dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení. 
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4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky 
číslovaných dodatků. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle. 

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
7. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1 
- Příloha č. 2 – výkaz výměr 
- Příloha č. 3 – plán organizace výstavby 

8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy. 
 
 
V Břidličné dne     V Bruntále dne   
 
 
            
Objednatel:     Zhotovitel:     
    
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Miroslav Kladníček      Ing. Marek Němec 
starosta Města Břidličná    jednatel společnosti 

















Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 092019 - II

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 200 133,20

0,00

0,00

516 068,25

Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

KARETA s.r.o.

Celkem

4 993 287,74

Krnovská 1877/51
Bruntál

Za zhotovitele

0,00

0,00

59 256,00

5 714 919,99

6 915 053,19

5 714 919,99

146 308,00

sdfsdf
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 101 0,00 4 383 132,30 920 457,78 5 303 590,08 77

SO 101 0,00 4 383 132,30 920 457,78 5 303 590,08 77

SO 301 0,00 398 743,03 83 736,04 482 479,07 7

SO 301 0,00 398 743,03 83 736,04 482 479,07 7

SO 401 0,00 524 300,25 110 103,05 634 403,30 9

SO 401 0,00 524 300,25 110 103,05 634 403,30 9

SO 801 0,00 262 436,41 55 111,65 317 548,06 5

SO 801.1. 0,00 203 180,41 42 667,89 245 848,30 4

SO 801.2. 0,00 59 256,00 12 443,76 71 699,76 1

VRN 0,00 146 308,00 30 724,68 177 032,68 3

VRN 0,00 146 308,00 30 724,68 177 032,68 3

0,00 5 714 919,99 1 200 133,20 6 915 053,19 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 8 232,00 0

1 HSV 1 199 517,30 21

4 HSV 7 162,24 0

5 HSV 2 002 303,90 35

8 HSV 220 498,58 4

91 HSV 1 500 118,10 26

96 HSV 5 152,00 0

99 HSV 50 303,62 1

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Sadové úpravy - rouvojová péče

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY
Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

Nepřiřazený díl

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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M21 MON 365 676,00 6

M22 MON 21 935,00 0

M46 MON 128 457,25 2

VN VN 146 308,00 3

ON ON 59 256,00 1

Cena celkem 5 714 919,99 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zemní práce při montážích
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 880 710,30 1 065 659,46

1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 726,00000 119,00 86 394,00 21,00 104 536,74 RTS 19/ II

726 726,00000

2 014102OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 238,34600 108,00 133 741,37 21,00 161 827,06 RTS 19/ II

323*2,2*0,06 42,63600

516,90*2,2 1 137,18000

270*0,1*0,25*2,4 16,20000

305*0,25*0,15*2,4 27,45000

310*0,2*0,1*2,4 14,88000

3 113188OA0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 19,38000 1 131,00 21 918,78 21,00 26 521,72 RTS 19/ II

323*0,06 19,38000

4 113328OA0 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 516,90000 278,00 143 698,20 21,00 173 874,82 RTS 19/ II

(323+1400)*0,3 516,90000

5 113524OA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM

M 575,00000 53,00 30 475,00 21,00 36 874,75 RTS 19/ II

odstranění stav. chodníkových obrub : 270 270,00000

silničních : 305 305,00000

6 11352BOA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 654,75000 1,00 654,75 21,00 792,25 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

pžíplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem 20km) : 
((0,1*0,25*270*2,4)+(0,15*0,25*305*2,4))*15

654,75000

7 113564OA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 310,00000 58,00 17 980,00 21,00 21 755,80 RTS 19/ II

odstran. stav. přídlažby : 310 310,00000

8 11356BOA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA tkm 223,20000 1,00 223,20 21,00 270,07 RTS 19/ II

pžíplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem 20km) : 0,2*0,1*310*2,4*15 223,20000

9 113728OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 140,00000 547,00 76 580,00 21,00 92 661,80 RTS 19/ II

1400*0,1 140,00000

10 123738OA0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 726,00000 347,00 251 922,00 21,00 304 825,62 RTS 19/ II

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

odkop pro zřízení konstrukcí : 726 726,00000

11 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 22,00000 288,00 6 336,00 21,00 7 666,56 RTS 19/ II

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- hutnění i různé míry hutnění

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

obsyp objektů a obrubníků : 22 22,00000

12 17610OA0 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 200,00000 356,00 71 200,00 21,00 86 152,00 RTS 19/ II

uložení vhodné zeminy z výkopku do zatravněných ploch : 500*0,4 200,00000

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

13 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 222,00000 14,00 31 108,00 21,00 37 640,68 RTS 19/ II

2222 2 222,00000

14 R 001 Demontáž ele. info panelu a jeho zpětná montáž komplet 1,00000 4 848,00 4 848,00 21,00 5 866,08 Vlastní

1 1,00000

15 R 002 Demontáž stav. autobusového přístřeku a jeho odvoz komplet 1,00000 3 631,00 3 631,00 21,00 4 393,51 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 2 002 303,90 2 422 787,72

16 561431OA0 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 300,00000 202,00 60 600,00 21,00 73 326,00 RTS 19/ II

Kamenivo zpevněné cementem  SC C8/10........................................tl. 120 mm (ČSN EN 14 227-1) 
: 300

300,00000

17 56333OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 722,80000 86,00 234 160,80 21,00 283 334,57 RTS 19/ II

Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady na demontáž stav. ele. info. tabule, její přesu znovuosazení a znovuzapojení a zprovoznění).

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na rozebrání stav. autobusového přístřešku včetně betonových patek. a jejich odvoz na skládku (nebo na místo 
určené investorem), včetně poplatku za uložení.
Cena zahrnuej vodorovný a svislý přesun mimostaveništní a vnitrostaveništní

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

MK 1 : 300*2 600,00000

MK 2 : 760*2 1 520,00000

Autobus záliv : 286 286,00000

parkovací plocha : 316,80 316,80000

18 56334OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 878,90000 109,00 95 800,10 21,00 115 918,12 RTS 19/ II

chodníky a chodníkové plochy : 562,10 562,10000

parkovací plocha : 316,80 316,80000

19 572123OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 951,00000 25,00 23 775,00 21,00 28 767,75 RTS 19/ II

infiltr. postřik asf. em. 0.7kg/m2 : 691+260 951,00000

20 572211OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 902,00000 10,00 19 020,00 21,00 23 014,20 RTS 19/ II

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje postřiky, nátěry

podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/63.EG.ČSN 736126)..............................tl. 150 mm
podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.EG.ČSN 736126)..............................tl. 150 mm

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

podklad z ŠD  (ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa
podklad z ŠD  (ŠDA 0/32 ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

spojovací postřik asf. em. 0.3-0.5 kg/m2 : (691+260)*2 1 902,00000

21 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 951,00000 188,00 178 788,00 21,00 216 333,48 RTS 19/ II

MK1+MK2 : 691+260 951,00000

22 574C56OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 951,00000 264,00 251 064,00 21,00 303 787,44 RTS 19/ II

MK1+MK2 : 691+260 951,00000

23 574E46OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 951,00000 220,00 209 220,00 21,00 253 156,20 RTS 19/ II

- úpravu napojení, ukončení
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Stránka 11 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

691+260 951,00000

24 58212OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 272,00000 1 481,00 402 832,00 21,00 487 426,72 RTS 19/ II

ZÁLIVY : 272 272,00000

Žulové dlažební kostky I. jakost .........................................................tl. 120 mm (ČSN 736131) : 

včetně lože Malta pro dlažby   M 25 XF4 ...........................................................tl. 50 mm (ČSN 73 
6131, ČSN EN 998-2) : 

25 582311OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 426,00000 667,00 284 142,00 21,00 343 811,82 RTS 19/ II

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

chodníky a chodníkové plochy : 426 426,00000

26 582611OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 55,12500 478,00 26 349,75 21,00 31 883,20 RTS 19/ II

chodník z dlažby 200/200/60 mm : 52,50*1,05 55,12500

27 582612OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 34,65000 514,00 17 810,10 21,00 21 550,22 RTS 19/ II

parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí 200/200/80 : 33*1,05 34,65000

28 582614OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 22,05000 533,00 11 752,65 21,00 14 220,71 RTS 19/ II

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

Žul. kostka 4/6 mm (mozaika)  .....................................tl.   60 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

kontrastní pás podél nástupišť 200/200/60 : 21*1,05 22,05000

29 58261AOA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,53750 664,00 10 980,90 21,00 13 286,89 RTS 19/ II

signální a varovné pásy  200/100/60 : 15,75*1,05 16,53750

30 58400OA0 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 21,42000 7 330,00 157 008,60 21,00 189 980,41 RTS 19/ II

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

cena zahrnuje i dodávku dlaždic, položení řezání apod. : 255*1,05*0,08 21,42000

31 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 200,00000 95,00 19 000,00 21,00 22 990,00 RTS 19/ II

150+50 200,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 500 118,10 1 815 142,90

32 914141OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 15,00000 3 071,00 46 065,00 21,00 55 738,65 RTS 19/ II

15 15,00000

33 914143OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 13,00000 1,00 13,00 21,00 15,73 RTS 19/ II

13 13,00000

34 917223OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 210,00000 271,00 56 910,00 21,00 68 861,10 RTS 19/ II

chodníkvoé obruby : 200*1,05 210,00000

položka zahrnuje:

Rušené SDZ: IP 11 - 1x, B24a-1x, IJ4a-3x, B24b-1x, B2-1x, IP12-1x, IP4b-1x, IP4b+B4-1x, IP6+E1-1x

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Spárování teplou bitumenovou asfaltovou zálivkou s překrytem:
Proříznutí spáry (je vhodné vytvořit tzv. komůrku - proříznutí diamantovým kotoučem ), vyčištění a vyfoukání horkovzdušnou lanzetou od nečistot a prachu, 
zalití teplou bitumenovou zálivkou s překrytem a povápnění proti lepivosti).

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady na sloupek, patku apod.
Navržené SDZ: J4A-4x, P4-2x, IP11a-2x, IP12+SYMBOL 225-1x, IP6+E1-1x, B1+E12 - 1x, B13-1x, B24a-1x, B24b-1x, P4+C3b - 1x

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

35 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 558,60000 333,00 186 013,80 21,00 225 076,70 RTS 19/ II

silniční obrubník : (270+112+150)*1,05 558,60000

36 91725OA0 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 54,00000 2 625,00 141 750,00 21,00 171 517,50 RTS 19/ II

přímé obrubníky : 2*25 50,00000

přechodové obrubníky : 2*2 4,00000

37 91772OA0 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 245,30000 251,00 312 570,30 21,00 378 210,06 RTS 19/ II

(173+270+150)*1,05*2 1 245,30000

38 919112OA0 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 200,00000 67,00 13 400,00 21,00 16 214,00 RTS 19/ II

200 200,00000

39 R 003 Autobusové přístřešky - dodávka a montáž ks    4,00000 185 849,00 743 396,00 21,00 899 509,16 Vlastní

4 4,00000

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

do ceny josu započítány veškeré náklady na dodávku a montáž autobusových přístřešků dle specifikace.
(osazení dobetonových patek, včetně betonových patek, spojovací materiál, povrchová úprava appd.)

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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S: 092019 - II

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

Celkem 4 383 132,30
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S: 092019 - II

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 121 206,25 146 659,56

1 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 10,81600 1 271,00 13 747,14 21,00 16 634,04 800-1 RTS 19/ II

hloubení jam pro vpusti a šachty : (1*1*1,6)+(0,8*0,8*9*1,6) 10,81600

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,81600 31,00 335,30 21,00 405,71 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,81600 10,81600

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 77,68800 256,00 19 888,13 21,00 24 064,64 800-1 RTS 19/ II

výkop rýhy pro zřízení dešťové kanalizace : 1,2*1,3*49,80 77,68800

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 77,68800 7,00 543,82 21,00 658,02 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 77,68800 77,68800

5 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 88,51000 134,00 11 860,34 21,00 14 351,01 800-1 RTS 19/ II

10,82+77,69 88,51000

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odvoz přebytečné zeminyz výkopku na skládku nebo na recyklační dvůr s oprávněním
(předpokládaná celková odvozová vzdálenost do 20 km. Případné prodloužení odovozu naskládku dle skládky zhotovitele nutno započítat do položky).
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S: 092019 - II

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

6 162701109RT3 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m


 z horniny 1 až 4

m3 885,10000 1,00 885,10 21,00 1 070,97 800-1 RTS 19/ II

příplatek za dalších 10 km nad 10 km (celkem 20 km) : 88,51*10 885,10000

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 41,83200 326,00 13 637,23 21,00 16 501,05 800-1 RTS 19/ II

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 49,80*1,2*0,7 41,83200

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 35,85600 706,00 25 314,34 21,00 30 630,35 800-1 RTS 19/ II

49,80*1,2*0,6 35,85600

9 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 35,85600 192,00 6 884,35 21,00 8 330,06 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,85600 35,85600

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 88,51000 119,00 10 532,69 21,00 12 744,55 800-1 RTS 19/ II

88,51 88,51000

11 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 92,03040 191,00 17 577,81 21,00 21 269,15 SPCM RTS 19/ II

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 49,80*1,2*0,7*2,2 92,03040

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 162,24 8 666,31
12 451572111RK6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 8,96400 799,00 7 162,24 21,00 8 666,31 827-1 RTS 19/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
Obsyp potrubí  a 300 mm nad potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 092019 - II

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

1,2*0,15*49,80 8,96400

Díl: 8 Trubní vedení 220 498,58 266 803,28

13 871313121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm

m 72,85000 178,00 12 967,30 21,00 15 690,43 827-1 RTS 19/ II

4*3+4+8,25+3,5+4,6+12,50+13+3*5 72,85000

14 871373121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm

m 52,29000 452,00 23 635,08 21,00 28 598,45 827-1 RTS 19/ II

49,80*1,05 52,29000

15 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 3,00000 2 387,00 7 161,00 21,00 8 664,81 822-1 RTS 19/ II

3 3,00000

16 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 4,00000 1 325,00 5 300,00 21,00 6 413,00 822-1 RTS 19/ II

4 4,00000

17 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 3,00000 750,00 2 250,00 21,00 2 722,50 822-1 RTS 19/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
Do ceny jsuz započítány veškeré náklady na napojená vpustí na dešťovou kanalizaci:
-výkop rýhy, obsyp trouby, dodováku trouby, napojení, řezání lože pod troubu apod.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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S: 092019 - II

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

3 3,00000

18 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 48,90000 8,00 391,20 21,00 473,35 827-1 RTS 19/ II

48,90 48,90000

19 894411020RAJ Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450
 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, plastová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 13,00000 6 742,00 87 646,00 21,00 106 051,66 AP-HSV RTS 19/ II

13 13,00000

20 894412311RAB Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované
 DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t

kus 4,00000 20 287,00 81 148,00 21,00 98 189,08 AP-HSV RTS 19/ II

kompletní dodávka šachty, včetně beton. podkladu, obsypu apod. : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 152,00 6 233,92
21 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,00000 1 288,00 5 152,00 21,00 6 233,92 RTS 19/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 
do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, 
vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem.
Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m.

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 
do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonové skruže, šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení 
litinového poklopu.
V max. 40 vtok/výtok do max. DN 400

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a  uložení na skládku,
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O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 723,96 54 115,99
22 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 174,70298 256,00 44 723,96 21,00 54 115,99 827-1 RTS 19/ II

Celkem 398 743,03

zahrnuje i poplatek za skládku

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 0 Nepřiřazený díl 8 232,00 9 960,72
1 34571025R ############################################################################## m 294,00000 28,00 8 232,00 21,00 9 960,72 SPCM RTS 19/ II

ochranná trubka pro napájecí kabel : 
délka výkopku : 210 210,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

Díl: M21 Elektromontáže 365 676,00 442 467,96

2 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 144,00000 19,00 2 736,00 21,00 3 310,56 M21 RTS 19/ II

veškeré ukončení vodičů a jejich demontáž 3x1,5 CYKY : 
sloupy : 72 72,00000

demontáž : 72 72,00000

3 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 94,00000 49,00 4 606,00 21,00 5 573,26 M21 RTS 19/ II

kompletní spoje včetně veškerých úkonů tímto spojených : 
nový vodič : 47 47,00000

demontáž : 47 47,00000

4 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na 
autojeřáb

kus 12,00000 3 523,00 42 276,00 21,00 51 153,96 M21 RTS 19/ II

12 12,00000

5 210220002RT2 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru

m 294,00000 72,00 21 168,00 21,00 25 613,28 M21 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve slopu,výložníku,nulování sloupu, včetně nákladů na autojeřáb, 8m nad terén

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

délka výkopku : 210 210,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

6 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 36,00000 79,00 2 844,00 21,00 3 441,24 M21 RTS 19/ II

na sloupy : 12 12,00000

odnočky : 24 24,00000

7 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 132,00000 31,00 4 092,00 21,00 4 951,32 M21 RTS 19/ II

rozvody ve sloupech : 

sloup 8 : 132 132,00000

8 210800113RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 294,00000 131,00 38 514,00 21,00 46 601,94 M21 RTS 19/ II

délka výkopku : 210 210,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

9 210010046R00.1 Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 48 mm m 294,00000 30,00 8 820,00 21,00 10 672,20 Vlastní
ochranná trubka pro napájecí kabel, včetně protažení kabelu a uložení : 
délka výkopku : 210 210,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

10 210040011R00.1 Stožár ocelový trubkový 9-12 m Demontáž kus 4,00000 1 401,00 5 604,00 21,00 6 780,84 Vlastní
kompletní demontáž včetně odvozu do sběrny, likvidace všech komponentů : 4 4,00000

uložení do výkopu a vyvedení na sloup

veškeré napojení hromosvodné, včetně izolace zemních spojů s dodávkou izolace, včetně napojení sloupů, včetně dokumentace provedení

napájecí kabel včetně kompletní manipulace a osazení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

11 210040011RZ5 Stožár ocelový trubkový 5-12 m kus 12,00000 10 167,00 122 004,00 21,00 147 624,84 Vlastní

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve slopu,výložníku,nulování 
sloupu, včetně nákladů na autojeřáb : 12

12,00000

12 210120001R00.1 Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A, včetně pojistky kus 12,00000 23,00 276,00 21,00 333,96 Vlastní
ve stožárové svorkovnici : 12 12,00000

13 210200017RZ4.1 Svítidlo stávající Demontáž kus 4,00000 485,00 1 940,00 21,00 2 347,40 Vlastní

4 4,00000

14 210202111R00.1 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník,včetně dodávky dle spedifikace kus 12,00000 9 233,00 110 796,00 21,00 134 063,16 Vlastní

cena včetně recyklačních poplatků : 12 12,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 21 935,00 26 541,35
15 211290001RZ4 výchozí revize elektro ks    1,00000 7 973,00 7 973,00 21,00 9 647,33 Vlastní

1 1,00000

16 222301421R00.1 Svodič přepětí drátový, včetně dodávky svodiče kus 13,00000 1 074,00 13 962,00 21,00 16 894,02 Vlastní
Svodič přepětí T2+T3 včetně dodávky svodiče : 13 13,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 128 457,25 155 433,27

17 460010022RT2 Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 500 m km 0,25000 1 509,00 377,25 21,00 456,47 RTS 19/ II

0,25 0,25000

demontáž stávajících světel včetně jejich likvidace, odvoz atd.

kompletní dopdávka a montáž slopů, včetně základových patek

Cena zahrnuje dodávku a montáž (svítidla a výlořžníku), včetně všech sovisejícíh prací výložníku a svítidel

kompletní výchozí revize elektro, předání el.,
cena zhrunje i náklady na měření svítivosti apod.
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Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

18 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu kus 12,00000 410,00 4 920,00 21,00 5 953,20 RTS 19/ II

zához jam pro sloupy včetně úpravy po demontovaných sloupech : 
12 12,00000

19 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 210,00000 213,00 44 730,00 21,00 54 123,30 RTS 19/ II

210 210,00000

20 460420371RT1 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku m 210,00000 105,00 22 050,00 21,00 26 680,50 RTS 19/ II

210 210,00000

21 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 210,00000 13,00 2 730,00 21,00 3 303,30 RTS 19/ II

210 210,00000

22 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 210,00000 61,00 12 810,00 21,00 15 500,10 RTS 19/ II

210 210,00000

23 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 20,00000 215,00 4 300,00 21,00 5 203,00 RTS 19/ II

24 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 20,00000 108,00 2 160,00 21,00 2 613,60 RTS 19/ II

25 460100001RT1.1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu kus 12,00000 2 865,00 34 380,00 21,00 41 599,80 Vlastní
veškeré provedení osazení stožárů, výkop, osazení stožáru, pouzdrový základ, vycentrování, 
jeřáb,odvoz suti na skládku aj. : 12

12,00000

Celkem 524 300,25

včetně odovzu a likvidace přebytečné zeminy na skládku (dle skládky nebo recyklačního dvora zhotovitele), včetně recyklačního poplatku nebo poplatku za 
skládku.

Stránka 26 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 092019 - II

O: SO 801

R: SO 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 197 600,75 239 096,91

1 180403112R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 650,00000 6,00 3 900,00 21,00 4 719,00 823-1 RTS 19/ II

500+150 650,00000

2 182301132R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 650,00000 16,00 10 400,00 21,00 12 584,00 800-1 RTS 19/ II

jmené terénní úpravy : 500+150 650,00000

3 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 650,00000 16,00 10 400,00 21,00 12 584,00 823-1 RTS 19/ II

jmené terénní úpravy : 500+150 650,00000

4 183105221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:1 objem přes 0,4 do 1 m3 kus 5,00000 809,00 4 045,00 21,00 4 894,45 823-1 RTS 19/ II

výkop jamek pro výsadbu stromů cca 58 m3 : 5 5,00000

5 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 650,00000 9,00 5 850,00 21,00 7 078,50 823-1 RTS 19/ II

500+150 650,00000

6 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 650,00000 9,00 5 850,00 21,00 7 078,50 823-1 RTS 19/ II

500+150 650,00000

7 184102123R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,  kus 5,00000 404,00 2 020,00 21,00 2 444,20 823-1 RTS 19/ II

5 5,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,
Do ceny jsou započítány veškeré náklady(nákup, naložení, dovoz apod.): :
zjískání ornice pro založení travníků na nových travnatých plochách: :

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

Stránka 27 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 092019 - II

O: SO 801

R: SO 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

8 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 15,00000 80,00 1 200,00 21,00 1 452,00 823-1 RTS 19/ II

5*3 15,00000

9 184911111R00 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 5,00000 38,00 190,00 21,00 229,90 823-1 RTS 19/ II

5 5,00000

10 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,40000 270,00 108,00 21,00 130,68 823-1 RTS 19/ II

5*0,08 0,40000

11 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,40000 270,00 108,00 21,00 130,68 823-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,40000 0,40000

12 R 001 Mříž kolem stromů - dodávka a montáž ks    2,00000 51 176,00 102 352,00 21,00 123 845,92 Vlastní

2 2,00000

k dřevině s uvázáním
Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti 
hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. 
Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.

(včetně dodávky kůlů a půkulatých příček)
Kůly průměr 60-70 mm, v. 3,0 m – 361 ks
Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 348 ks

Cena zahrnuje i dodávku a osazení mříží včetně vnitrostaveništní a staveništní dopravy:

•Mříž kolem stromů:

-Ocelový rám s litinovými segmenty

-Vnější průměr 2000 mm, průměr vnitřního kruhu 800 mm
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S: 092019 - II

O: SO 801

R: SO 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

13 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 9,75000 105,00 1 023,75 21,00 1 238,74 SPCM RTS 19/ II

(500+150)*0,015 9,75000

14 026503205R dřevina listnatá Javor mléč; Acer platanoides; v = od 121 cm; odrostek, prostokořenná sadba, 
kořenový systém upravován podřezáváním

kus 2,00000 4 848,00 9 696,00 21,00 11 732,16 SPCM RTS 19/ II

nasazení koruny m,in 2,20 m : 2 2,00000

15 02656038R dřevina listnatá Jírovec; Aesculus hippocastanum; obvod kmene 14-16 cm; kontejner 90 l; 
vysokokmen

kus 3,00000 5 927,00 17 781,00 21,00 21 515,01 SPCM RTS 19/ II

Jírovec pleťový červený (Aesculus x carnea) nasazení koruny min. 2,20 m : 3 3,00000

16 08R022 Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom). kg 2,50000 308,00 770,00 21,00 931,70 Vlastní
pro každý vysazená strom : 5*0,5 2,50000

17 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 19,50000 916,00 17 862,00 21,00 21 613,02 SPCM RTS 19/ II

Množství trávníkového substrátu : (500+150)*0,03 19,50000

18 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 5,00000 809,00 4 045,00 21,00 4 894,45 SPCM RTS 19/ II

Pod navržené výsadby stromů a solitérních keřů bude rozprostřena mulčovací kůra tl. min. 10 cm - 
13 m3. : 5

5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 579,66 6 751,39
19 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 14,76100 378,00 5 579,66 21,00 6 751,39 823-1 RTS 19/ II

Mulčovací materiál je tvořený mletou nebo drcenou kůrou z jehličnatých stromů. Materiál musí být částečně
fermentovaný, rovnoměrně drcený a bez příměsi pevných látek. Nesmí obsahovat větší kusy dřeva. Dodává se
v přirozeně vlhkém stavu. Schopnost potlačovat jednoleté plevely je při tloušťce 100 mm 2-3 roky. Mulč musí být
biologicky rozložitelný, hygienicky nezávadný. Musí být pro vodu a vzduch propustný a nesmí poškozovat mulčované
rostliny. Životnost mulče je min. 2 roky. Tloušťka, počet vrstev a způsob uložení a upevnění mulče je dán projektem.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Celkem 203 180,41
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 59 256,00 71 699,76
1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 59 256,00 59 256,00 21,00 71 699,76 Vlastní

· Kontrola a oprava kůlů 3x ročně

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy - rouvojová péče

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich
realizaci. Je navržena tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem.
Základním pracovním úkonem je pravidelná vizuální kontrola.
U jednotlivých sadovnických prvků lze předpokládat tyto nároky:
Výsadba stromů
· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50-l/strom.
· Nakypření, odplevelení a urovnání kořenové mísy - 3x ročně.

· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června

· Přihnojení 1x ročně NPK v předjaří
· Tvarování koruny v případě nutnosti (podpora souměrné stabilní koruny)
· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
Výsadba půdopokryvných dřevin v záhonech
· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu
· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.
· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června
· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
Výsadba trvalek v záhonech
· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu
· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.

· Odstranění listí – 2 x ročně (jaro, podzim)
· Jarní vyhrabání – 1 x ročně v předjaří

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně
· Odstranění odkvetlých částí 1x ročně
· Odstranění odumřelých částí 1x ročně v předjaří
· Nahrnutí listí nebo přikrývka chvojím na zimu
Travnaté plochy
· Kosení 7 x ročně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

Sadové úpravy

Sadové úpravy - rouvojová péče

1 1,00000

Celkem 59 256,00

· Přihnojení – 1x ročně začátkem vegetace NPK
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 146 308,00 177 032,68

1 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 4,00000 2 370,00 9 480,00 21,00 11 470,80 RTS 19/ II

4 4,00000

2 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 50 638,00 50 638,00 21,00 61 271,98 RTS 19/ II

1 1,00000

3 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 5 387,00 5 387,00 21,00 6 518,27 RTS 19/ II

1 1,00000

4 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 26 934,00 26 934,00 21,00 32 590,14 RTS 19/ II

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

5 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 8 619,00 8 619,00 21,00 10 428,99 RTS 19/ II

1 1,00000

6 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 2 155,00 2 155,00 21,00 2 607,55 RTS 19/ II

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm v nové vrstvě vozovky z 
asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, mezerovitost akontroly spojení vrstvy s podkladem.

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky
-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.
Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace 
skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).
Cena zahrune i náklady na vypracování gemetrického plánu a jeho zanesení do katatsru nemovitostí.

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD
položka zahrnuje:
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O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dopravní terminál - Město Břidličná II. Etapa

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady

1 1,00000

7 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 1,00000 16 161,00 16 161,00 21,00 19 554,81 RTS 19/ II

billborad včetně informační desky : 1 1,00000

8 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 26 934,00 26 934,00 21,00 32 590,14 RTS 19/ II

1 1,00000

Celkem 146 308,00

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s 
uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího
" Billboard - informace o stavbě !
"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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měsíce
týdny 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Sadové úpravy
VRN

Finanční plnění měsíčně v tis Kč bez DPH
Finanční plnění celkem v tis Kč bez DPH 5 715

7

Časový a finanční harmonogram veřejné zakázky  "Dopravní terminál - Město Břidličná, ul. Nábřežní (II. Etapa) - 
autobusové nádraží"

680 790 805 815 804 825 996

1 2 3 4 5 6
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