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SMLOUVA O DÍLO 
č.  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění. 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
1. Objednatel  
 

Městská část Praha-Slivenec 
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 
IČ: 00241661 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000 
Telefon: (+420) 251 818 044 
Email: slivenec@praha-slivenec.cz 
www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm 
 
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,  
                      email: starosta@praha-slivenec.cz 

 
a 
 
2. Zhotovitel 
 

BULDIX s.r.o. 
K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3 
IČ: 242 04 811 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha1, č.ú. 270876504/0300 
Tel: 608 900 145 
Email: kucera@buldix.cz 
 
Zastoupený: Ing. Lukáš Kučera, jednatel, tel.:608 900 145 
                    email: kucera@buldix.cz  

 
 
tuto smlouvu o dílo. 
 
 
  

Ev. č. smlouvy objednatele:   

Ev. č. smlouvy zhotovitele:   
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1. 
Předmět díla 

1.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 
 
1.2 
Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v realizaci stavby s názvem 
„Stavba oplocení a zpevněných ploch sportovního areálu MČ Praha-Slivenec“. 
 
Stavba bude probíhat podle dvou projektových dokumentací. Část „Oplocení sportoviště“ bude 
realizována podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení 
s názvem „Oplocení sportoviště“, vypracované 08/2017 projektantem: Ing. Jan Panoch, K 
Lochkovu 717, 154 00 Slivenec – Praha 5, IČ: 86604040, Email: honza.panoch@gmail.com, 
autorizovaný architekt ČKA č. 3457. Část „Zpevněné plochy“ bude realizována podle projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace k provedení stavby s názvem „Sportovní areál Slivenec – 
zpevněné plochy“, vypracované 10/2017 společností Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 
87/95, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659, www:  https://www.sportovniprojekty.cz/, zodpovědný projektant: 
Ing. arch. Viktor Drobný, autorizovaný architekt ČKA č. 3457. 
 
Dále bude stavba probíhat podle podmínek vyplývajících ze zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby ve veřejné zakázce s názvem „Stavba oplocení a zpevněných ploch sportovního areálu 
MČ Praha-Slivenec“. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a požadavky vyplývající 
z předcházející veřejné zakázky a je vázán zadávací dokumentací veřejné zakázky a obsahem své 
nabídky. V případě rozporu dokumentace či nabídky zhotovitele z předcházející veřejné zakázky a této 
smlouvy se právní vztahy řídí touto smlouvou. 
 
1.3 
Předmětem díla je novostavba dvou hlavních částí úprav sportovního areálu Praha-Slivenec. 
 
Část Zpevněné plochy (DPS): V rámci stavby jsou řešeny chodníky, zpevněné a nezpevněné plochy 
pro pohyb osob a dopravy ve sportovním areálu Slivenec. Úprava stávajícího stavu spočívá ve 
vybudování nového přístupového chodníku mezi vstupem do areálu a nově vybudovanou tělocvičnou, 
v úpravě prostoru mezi objektem zázemí fotbalu a fotbalovým hřištěm a v úpravě prostoru mezi 
stávajícím víceúčelovým hřištěm a tělocvičnou. Dále bude realizováno nové přístupové schodiště na 
severní hraně areálu. V rámci stavby je navržena atletická rovinka podél severní strany fotbalového 
hřiště. Kolem západní strany víceúčelového hřiště bude nově osazeno hrazení proti zalétávání míčů. 
Hrazení bude tvořeno řadou ocelových pozinkovaných sloupů výšky 9m v rozteči 8,0m od sebe. Mezi 
ocelová lanka vzpěry bude napnuta polypropylénová síť 120x120x3mm, zelená. V rámci sadových 
úprav je navrženo zatravnění části ploch dotčených stavbou a výsadba pokryvných rostlin.  
 
Část Oplocení sportoviště (DSP): Podél východní hranice pozemku p.č. 498/1 a podél severní hranice 
pozemku p.č. 496/5 bude provedeno nové oplocení. Nové oplocení bude provedeno přibližně v trase 
stávajícího plotu. s výstavbou nového plotu bude dále provedena nová zpevněná plocha pro kontejnery 
na tříděný odpad a pro čtyři podélná parkovací stání v severovýchodní části pozemku p.č. 498/1. 
 
1.4 
Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
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2. 
Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla 

 
2.1 
Harmonogram díla je závazný. Obsahem harmonogramu díla musí být závazné termíny z vyhlášky 
231/2012 Sb.: 

a) Doba předání a převzetí staveniště, 
b) Doba zahájení stavebních prací, 
c) Lhůta pro dokončení stavebních prací, 
d) Lhůta pro předání a převzetí díla, 
e) Počátek běhu záruční doby (tj. den předání a převzetí díla zhotovitelem). 

 
Mimo výše uvedené termíny musí být harmonogram díla. Harmonogram bude členěn minimálně na 
tyto závazné milníky průběhu výstavby: 
 

 Zemní práce 

 Betonáže obrubníků, základů a schodiště 

 Ocelové konstrukce plotů 

 Dokončení plotů (podhrabové desky, sítě, pletiva) 

 Atletická dráha pevné konstrukce 

 Atletická dráha dokončení včetně lajnování 

 Venkovní zpevněné plochy (dlažby) 

 Sadové úpravy 

 Dokončovací práce a úklid 
 
Harmonogram díla bude vypracován po týdnech.  
 
2.2 
Zhotovitel se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení stavby 
a to v den, který stanoví harmonogram ve čl. 2.1. Předávací protokol zahájení stavby bude minimálně 
obsahovat: 

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, řešení 
oplocení či ohrazení staveniště, určení místa zařízení staveniště (buňky a WC) stavbu, 
určení deponií, mezideponií, prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací, apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor. 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 

prací 
- stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií. 

Nebude-li některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele 
zhotoviteli zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS. 
 
2.3 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od 
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).  
 
2.4 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě pro provedení díla, tj. nejpozději do 30.9.2018.  
 
Za lhůtu provedení díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do 
náležitého stavu včetně odvozu zařízení staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím 
protokolem ukončení stavby nebo její části podle čl. 3. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel 
povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.  
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2.5 
Pokud z důvodu předcházející veřejné zakázky nebude moci zhotovitel zahájit provádění díla ve 
stanovený den, převezme staveniště a zahájí provádění díla v nejbližší možný termín. Bude-li zpoždění 
převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky do 10-ti pracovních dnů, zavazuje se 
zhotovitel, že to nebude mít vliv na ukončení 2. a 3. etapy a současně bude přepracován harmonogram, 
schválen objednatelem a stane se součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do 
textu smlouvy o dílo). Bude-li zpoždění převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky delší 
než 10 pracovních dnů, bude po dohodě zhotovitele s objednatelem schválen nový harmonogram a 
stane se součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do textu smlouvy o dílo). 
 
 

3. 
Ukončení díla 

 
3.1 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím 
protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Zhotovitel splní svou 
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 
díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, 
záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, kolaudační rozhodnutí, apod. 
 
3.2 
O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části 
(zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní 
účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad 
nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele 
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak 
učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického 
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným 
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady. 
 
3.3 
V případě, že jsou v čl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, 
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla 
sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v čl. 3.2 této smlouvy. 
 
3.4 
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. 
 
3.5 
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost 
spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen 
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být 
uvedeno v provoz.  
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4. 
Cena díla 

 
4.1 
Cena díla činí:   
 4.493.881,- Kč bez DPH  
 0,- Kč DPH ve snížené sazbě 
 943.715,- Kč DPH v základní sazbě 21% 
 5.437.596,- Kč s DPH. 
 
4.2 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky 
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do 
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla. 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně 
uvedeny. 
 
4.3 
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází 
zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a 
subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se 
cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, kterou 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré 
změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou 
dodatku k této smlouvě. 
 
4.4 
Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební 
práce snižující celkovou cenu díla. 
 
4.5 
Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být 
provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení 
množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla. 
Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu 
povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či 
pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si 
konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek 
či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na 
plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či 
objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po 
částečném provedení prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál, 
nebylo možné dále provádět navazující práce, je povinen zhotovitel tyto práce buď dokončit, nebo 
odstranit a to na vlastní náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle. 
 
 

5. 
Platební podmínky 

 
5.1 
Zhotovitel provádí měsíční fakturaci podle skutečné prostavěnosti. Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu 
je zhotovitel oprávněn vystavit jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce. 
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5.2 
Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude 
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury 
objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná 
částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 
 
5.3 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčími fakturami jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených 
prací. Každá faktura bude rozdělena na část 90 % a 10 %, kdy 10 %-ní část bude pozastávka. 
Pozastávka bude vyplacena po předání díla. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude Soupis 
provedených prací odsouhlasený zástupcem zadavatele (zjišťovací protokol).  
 
5.4 
Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací zadavateli, název, sídlo a IČ zadavatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, 
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou 
částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. 
 
5.5 
Součástí každé faktury bude Soupis provedených prací (zjišťovací protokol), který bude obsahovat 
práce skutečně provedené na stavbě k datu vystavení faktury. Soupis provedených prací bude vytvořen 
na základě čerpání rozpočtu díla a objednatel ho obdrží jak v tištěné podobě, tak ve formátu xls / xlsx. 
Čerpání rozpočtu díla bude provedeno zhotovitelem tak, že za položkový rozpočet díla budou přidány 
pole (sloupce) za každou fakturaci (fakturace 1, fakturace 2, atd.) s názvy „Množství“ a „Celkem Kč“, 
přičemž hodnoty u každé položky v rozpočtu budou obsahovat množství a celkovou cenu bez DPH 
v dané fakturaci prostavěnou. Na konec za plánované fakturace budou přidány sloupce celkového 
čerpání (Zbývá vyčerpat) opět se sloupci „Množství“ a „Celkem Kč“, přičemž v jednotlivých položkách 
budou odečteny součty jednotlivých fakturací od původního rozpočtu. Čerpání rozpočtu díla podle 
skutečnosti v jednotlivých fakturacích bude v součtu obsahovat položky v intervalu od 0 do 100% 
původního rozpočtu. Bude-li objednatel fakturovat schválené vícepráce a méněpráce, budou uvedeny 
v samostatné části, např. pod původním rozpočtem, podle kterého se čerpá. Dělení čerpaných víceprací 
a nečerpání méněprací bude na tyto ucelené celky: „Vícepráce podle rozpočtu“, „Vícepráce mimo 
rozpočet“, „Méněpráce“. „Vícepráce podle rozpočtu“ budou obsahovat změnu navýšení prací v rozpočtu 
obsažených nad 100% množství obsaženého v původním rozpočtu. „Vícepráce mimo rozpočet“ jsou 
práce, které v původním rozpočtu nemají odpovídající položku, ale které je třeba provést. „Méněpráce“ 
jsou práce z původního rozpočtu, které se neprováděli. Veškeré vícepráce a méněpráce musejí být 
odůvodněné zhotovitelem.  
 
5.6 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).  
 
5.7 
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
 
5.8 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
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6. 
Podmínky provádění díla 

 
6.1 
Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci 
sjednal. 
 
6.2 
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací. 
 
6.3 
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
 
6.4 
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele, 

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele 

a místním šetřením, 
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
6.5 
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
 
6.6 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
6.7 
Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby 
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí, 
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 
 
6.8 
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. 6.7 až do předání a převzetí 
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem 
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího 
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako 
dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla. 
 
6.9 
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. 
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem 
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údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná 
poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem. 
 
6.10 
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje 
potřebné dokumentace: 

 Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na 
pozemku v místě plnění. 

 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,. 

 Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon 
veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla, 
zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů, 
apod. 

 Před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o 
způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění 
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též 
vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení. 

 Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných 
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci 
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce 
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo 
zaškoleni. 

 Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před 
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo 
kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele. 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která 
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci 
staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí popř. 
kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, 
a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby 
a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
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správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena 
na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli ve 3 provedeních jak v listinné tak v elektronické podobě ve 
formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel 
zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru 
zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli. 

 Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, 
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými. 

 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným 
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

 
 

7. 
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky 

 
7.1 
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí 
zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané 
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
7.2 
Zhotovitel povinen nejpozději do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho 
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném 
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení 
s provedením díla. 
 
7.3 
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze 
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, 
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které 
se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník 
musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy 
na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli 
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy 
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 
postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat 
event. připomínky. Zhotovitel nezahájí zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle 
předchozí věty. 
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7.4 
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování 
subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Zhotovitel je povinen výkon 
tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy 
smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly.   
 
7.5 
Objednatel má právo provádět kontroly podle čl. 7.4 i svým technickým dozorem objednatele (TDO) 
a autorským dozorem (AD). Rozsah písemných pověření TDO  a AD a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností 
podmínky pro výkon kontroly objednatele resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých 
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
7.6 
Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle 
smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň, 
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou 
dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel 
nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či 
jejích významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN, 
apod.). 
 
7.7 
Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. 
každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla 
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného 
výsledku. 
 
7.8 
Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, 
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých 
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné 
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další 
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 
 
 

8. 
Součinnost smluvních stran, přerušení prací 

 
8.1 
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy 
a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran 
známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. 
 
8.2 
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 2 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění 
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díla, 

 2 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, 
odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

 
8.3 
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o 
rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá 
námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
 
8.4 
Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele vydání kolaudačního rozhodnutí 
popř. kolaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení 
o vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu. 
 
8.5 
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je zhotovitel 
povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho 
příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na 
straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání 
takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 
 
 

9. 
Záruky a reklamace 

 
9.1 
Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 60 měsíců 
a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční 
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 
 
9.2 
U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou 
záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel 
prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových 
strojních a speciálních dodávek. 
 
9.3 
Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. 
nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení 
ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel 
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci 
skutečného provedení stavby. 
 
9.4 
V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své 
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písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu 
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. 
 
9.5 
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 9.4 nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - 
opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
 
9.6 
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba 
v délce dle čl. 9. 1. nebo čl. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.  
 
9.7 
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
 

10. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) 
upozorněn.  
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením 
od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla. 
 
10.2 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí:  

 prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, 

 prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, 

 prodlení zhotovitele s dokončením díla (předání a převzetí staveniště) delší 30 dnů, 

 opakované neplnění harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně 
upozorněn včetně stanovení odpovídající doby k nápravě, 

 opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti a to i přes 
písemnou výzvu objednatele, 

 plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej 
neodstranil, 

 opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem, 

 plnění pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro 
plnění příslušných prací, 

 plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně 
upozorňován a přesto jej neodstranil, 

 nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na stavbě více než z 1/3 běžné pracovní doby. 
 
10.3 
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 
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10.4 
Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.5 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 
 
10.6 
V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu 
důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankcí a 
zhotovitel se zavazuje toto respektovat. 
 
 

11. 
Smluvní pokuty 

 
11.1 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla 
uvedenou v čl. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení 
zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění 
zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. 2 této smlouvy či v sjednaném harmonogramu. Objednatel 
může pokutu prominout, bude-li jasné, že nesplnění lhůty z harmonogramu neohrozí celkový termín 
dokončení díla. 
 
11.2 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo 
nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 
 
11.3 
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. 9.4 této smlouvy (vady díla v záruce), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení a jednu vadu. 
 
11.4 
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může 
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
11.5 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho 
zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. 
 
11.6 
Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana 
povinná straně oprávněné 0,01% ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen 
započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění 
ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody 
ne kratší 5 pracovních dnů. 
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12. 

Pojistná smlouva zhotovitele  
 
12.1 
Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu včetně všech příloh, 
dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna, s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na 
2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen držet takové pojištění po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy. 
 
 

13. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1  
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti. 
 
13.2 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
13.3 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
13.4 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
13.5 
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení 
obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení. 
 
13.6 
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, ve věcné příslušnosti krajských soudů 
pak místní příslušnost Městského soudu v Praze. 
 
13.7 
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou či adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 
13.8 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 
13.9 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich 
vyžádání. 
 







Rekapitulace dílů Oplocení

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 93 196,43 12

2 HSV 120 194,11 15

5 HSV 106 889,56 14

96 HSV 131 233,06 17

99 HSV 11 670,11 1

767 PSV 314 097,51 40

VN VN 13 000,00 2

Cena celkem 790 280,78 100

Rekapitulace dílů Zpevněných ploch

Číslo Název Typ dílu Celkem

HSV 561 482,50

HSV 129 816,00

HSV 84 178,00

HSV 61 430,00

HSV 181 110,00

HSV 647 115,00

HSV 509 695,00

PSV 138 906,00

PSV 173 729,50

HSV 291 959,00

HSV 66 538,16

PSV 90 450,00

PSV 364 976,00

PSV 331 604,00

PSV 23 610,90

VN 47 000,00

3 703 600,06

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Zemní práce

ZEMNÍ PRÁCE

ZÁKLADY

KONSTRUKCE SVISLÉ

KONSTRUKCE VODOROVNÉ

PREFA KONSTRUKCE

PODKLADNÍ KONSTRUKCE

KRYTY KOMUNIKACÍ

TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE

SADOVÉ ÚPRAVY

DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ

Vedlejší náklady

PŘESUN  HMOT

celkem

PŘESUN  HMOT

DROBNÁ ARCHITEKTURA

KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 93 196,43
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 111,00000 32,00 3 552,00

60+15+10+8+4+2+12 111

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 3,00000 380,00 1 140,00

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 3,00000 210,00 630,00

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 75,49000 75,00 5 661,75

svahování podél plotu s 2 podhrab.deskami : 22,5*0,6*0,6 8,1

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 75,49000 11,00 830,39

svahování podél plotu s 2 podhrab.deskami : 22,5*0,6*0,6 8,1

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

6 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,69100 440,00 1 184,04

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

7 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,69100 11,00 29,60

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 78,18100 40,00 3 127,24

svahování podél plotu s 2 podhrab.deskami : 22,5*0,6*0,6 8,1

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 70,08100 240,00 16 819,44

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

10 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 363,90000 120,00 43 668,00

větve kácených stromů : 3*10 30

odstraněné keře : (60+15+10+8+4+2+12)*3 333

Položkový rozpočet 

Praha  - Slivenec - oplocení sportoviště, zpevněné povrchy

Oplocení

Stránka 3 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17/47

O: 17/47

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Praha  - Slivenec - oplocení sportoviště, zpevněné povrchy

Oplocení

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 5*0,4*0,5*0,9 0,9

11 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 3,00000 250,00 750,00

12 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 3,00000 90,00 270,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 70,08100 40,00 2 803,24

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 70,08100 12,00 840,97

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,10000 80,00 648,00

svahování podél plotu s 2 podhrab.deskami : 22,5*0,6*0,6 8,1

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 70,26100 160,00 11 241,76

výkop pro dlážděnou plochu : 37,39 37,39

výkop pro zatrav.dlažbu : 30 30

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,9

1,296

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 5*0,4*0,5*0,9 0,9

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 120 194,11
17 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 14,56500 2 200,00 32 043,00

patky plotu-sever : (40+9)*0,4*0,4*0,75 5,88

patky plotu v místě stáv.plotu-východ : 

(18+4+12+10)*0,4*0,4*0,75

5,28

patky vzpěr v místě stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,75 0,6

patky sloupů vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 

3*0,5*0,5*0,75

0,5625

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*0,4*0,75

1,08

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 

3*0,5*0,5*0,75

0,5625

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,75 0,6

18 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 59,10000 350,00 20 685,00

patky plotu-sever : (40+8)*0,4*4*0,3 23,04

patky plotu v místě stáv.plotu-východ : 

(18+4+12+10)*0,4*4*0,3

21,12

patky vzpěr v místě stáv.plotu : 9*1,8*0,3 4,86
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Praha  - Slivenec - oplocení sportoviště, zpevněné povrchy

Oplocení

patky sloupů vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 

3*0,5*4*0,3

1,8

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*4*0,3

4,32

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 3*0,5*4*0,3 1,8

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*1,8*0,3 2,16

19 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 56,88000 90,00 5 119,20

patky plotu-sever : (40+9)*0,4*4*0,3 23,52

patky plotu v místě stáv.plotu-východ : 

(18+4+12+10)*0,4*4*0,3

21,12

patky vzpěr v místě stáv.plotu : 4*1,8*0,3 2,16

patky sloupů vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 

3*0,5*4*0,3

1,8

patky nového plotu mimo základy stávajícího : 

(7+2)*0,4*4*0,3

4,32

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 3*0,5*4*0,3 1,8

patky vzpěr plotu mimo základ stáv.plotu : 4*1,8*0,3 2,16

20 275353102R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m kus 110,00000 140,00 15 400,00

sloupky plotu-sever : (40+9) 49

sloupky plotu v místě stáv.plotu-východ : (18+4+12)+10 44

vzpěry v místě stáv.plotu : 4 4

sloupky plotu mimo základy stávajícího : (7+2) 9

vzpěry plotu mimo základ stáv.plotu : 4 4

21 275353111R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m kus 6,00000 120,00 720,00

patky sloupů vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 3 3

nové zákl.patky vrat mimo základ stáv.plotu : 3 3

22 318110013R00 Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek soubor 40,00000 550,00 22 000,00

podhrab.desky : (2+5+15+9*2) 40

23 327212345R00 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 obkladní m3 0,50000 4 200,00 2 100,00

opravovaný objem kamen.podezdívky : 0,5 0,5

24 627452911R00 Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm m2 5,66400 550,00 3 115,20

oprav.kam.podezdívka : 3,24*0,6*2+0,4*0,6*2+3,24*0,4 5,664

25 978023251R00 Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného m2 5,66400 108,00 611,71

oprav.kam.podezdívka : 3,24*0,6*2+0,4*0,6*2+3,24*0,4 5,664

26 59233167R Deska podhrabová POD 245/30/5 kus 40,00000 460,00 18 400,00

podhrab.desky : (2+5+15+9*2) 40

Díl: 5 Komunikace 106 889,56
27 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 27,65000 410,00 11 336,50

zadní lem dlážděné plochy : 27,65 27,65

28 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 71,90000 70,00 5 033,00

dlážděná plocha : 71,9 71,9

29 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 40,78000 30,00 1 223,40

zatrav.tvárnice : 40,78 40,78

30 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 71,90000 70,00 5 033,00
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dlážděná plocha : 71,9 71,9

31 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 112,68000 135,00 15 211,80

dlážděná plocha : 71,9 71,9

zatrav.tvárnice : 40,78 40,78

32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 71,90000 180,00 12 942,00

dlážděná plocha : 71,9 71,9

33 596921111R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 m2 40,78000 180,00 7 340,40

zatrav.tvárnice : 40,78 40,78

34 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 24,82000 180,00 4 467,60

boční obruba dlážděné plochy : 2,4+2,02 4,42

boky a zadní okraj veget.dlažby : 7,7*2+5 20,4

35 917762111RT8 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku 100/15/30

m 33,15000 290,00 9 613,50

přední lemování dlážděné plochy a veget.dlažby : 

27,95+5,2

33,15

36 59228263R Tvárnice zatravňovací  600x400x80 mm, přírodní šedá kus 175,01417 48,00 8 400,68

zatrav.tvárnice : 40,78/0,6/0,4*1,03 175,01417

37 59228407R Palisáda přírodní Premium 11x11x40 cm kus 258,00000 33,00 8 514,00

zadní lem dlážděné plochy : 27,65/0,11*1,03-0,90455 258

38 59245030R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 74,05700 240,00 17 773,68

dlážděná plocha : 71,9*1,03 74,057

Díl: 96 Bourání konstrukcí 131 233,06
39 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 14,78700 1 550,00 22 919,85

patky plotu-sever : (40+9)*0,4*0,4*0,9 7,056

patky plotu v místě stáv.plotu-východ : 

(18+4+12+10)*0,4*0,4*0,9

6,336

patky vzpěr v místě stáv.plotu : 4*0,4*0,5*0,9 0,72

patky sloupů vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 

3*0,5*0,5*0,9

0,675

40 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 11,70690 980,00 11 472,76

bour.podezdívka - sever : 143,23*0,15*0,2 4,2969

bour.podezdívka - východ : 123,5*0,15*0,4 7,41

41 966006122R00 Odstranění ocel.sloupků plotu obetonovaných kus 107,00000 50,00 5 350,00

bour.sloupky plotu : 2+50+15+22 89

bour.vzpěry : 12 12

bour.sloupky branek a vrat : 2*2+2 6

42 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 271,05000 80,00 21 684,00

demont.oplocení : 146,3+3,25+123,5-1*2 271,05

43 767920810R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,00000 100,00 200,00

demont.branky : 2 2

44 767920840R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,00000 550,00 550,00

demont.vrata : 1 1

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 105,42968 70,00 7 380,08

46 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 105,42968 250,00 26 357,42

47 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 476,01552 10,00 14 760,16

48 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 105,42968 190,00 20 031,64

49 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 105,42968 5,00 527,15
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 670,11
50 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 179,54016 65,00 11 670,11

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 314 097,51
51 338171121R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC kus 116,00000 110,00 12 760,00

sloupky plotu-sever : (40+9) 49

sloupky plotu v místě stáv.plotu-východ : (18+4+12)+10 44

vzpěry v místě stáv.plotu : 4 4

sloupky plotu mimo základy stávajícího : (7+2) 9

vzpěry plotu mimo základ stáv.plotu : 4 4

sloupky vrat a branky v místě stáv.základů plotu : 3 3

sloupky vrat mimo základ stáv.plotu : 3 3

52 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát m 162,57000 85,00 13 818,45

plot bez podhrab.desek : 162,57 162,57

53 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 111,85000 130,00 14 540,50

plot na stáv.podezdívce : 3,24 3,24

plot s 1 podhrab.deskou : 86,11 86,11

ploot se 2 podhrab.deskami : 22,5 22,5

54 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

55 767920250R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 kus 2,00000 2 100,00 4 200,00

56 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 284,20800 85,00 24 157,68

sloupky na oprav.podezdívce : 1,85*2*6 22,2

kotev.plechy sloupků na stáv.podezdívce tl.8mm : 

0,15*0,15*2*62,4

2,808

U80 - kotvení podhrab.desek : 

(0,3*2*(20+5+15)+0,6*2*5)*8,64

259,2

57 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 9,69000 220,00 2 131,80

kotev.plechy sloupků na stáv.podezdívce tl.8mm : 

0,15*0,15*2*2

0,09

U80 - kotvení podhrab.desek : 

(0,3*2*(20+5+15)+0,6*2*5)*0,32

9,6

58 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 9,69000 105,00 1 017,45

kotev.plechy sloupků na stáv.podezdívce tl.8mm : 

0,15*0,15*2*2

0,09

U80 - kotvení podhrab.desek : 

(0,3*2*(20+5+15)+0,6*2*5)*0,32

9,6

59 31327503R Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mmFluidex m 170,69850 135,00 23 044,30

plot bez podhrab.desek : 162,57*1,05 170,6985

60 31478154R Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm m 512,09550 6,00 3 072,57

plot bez podhrab.desek : 162,57*3*1,05 512,0955

61 553420200R Držák plotové výplně krajový 10 275/40/5 kus 20,00000 91,00 1 820,00

10*2 20

62 553420201R Držák plotové výplně průběžný 11 550/40/5 kus 82,00000 121,00 9 922,00

(19+4+4+14)*2 82

63 55342447Ra Plotový panel  2500x1580 mm kus 49,00000 690,00 33 810,00

plot s 1 podhrab.deskou : 20+5+15 40

plot s 2 podhrab.deskami : 9 9

64 55342449Ra Plotový panel 2500x1780 mm kus 2,00000 900,00 1 800,00

plot na oúprav.podezdívce : 2 2

65 55342605R Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, 

čtyřhranné pletivo, FAB

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00
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Oplocení

66 55342654Ra Brána ocelová h = 1750 mm š = 5000 mm, 2 sloupky, 

čtyřhranné pletivo, FAB

kus 1,00000 26 500,00 26 500,00

67 553462021R Sloupek plotový UNIVERS d 60 mm, výška 225 cm, 

pozinkovaná ocel + PVC

kus 58,00000 1 180,00 68 440,00

sloupky plotu-sever : (40+9+7) 56

sloupky na oprav.podezdívce : 2 2

68 553462022R Sloupek plotový UNIVERS d 60 mm, výška 250 cm, 

pozinkovaná ocel + PVC

kus 36,00000 1 260,00 45 360,00

sloupky plotu s 1 podhrab.deskou : (18+4+14) 36

69 553462023R Sloupek plotový UNIVERS d 60 mm, výška 275 cm, 

pozinkovaná ocel + PVC

kus 10,00000 1 390,00 13 900,00

sloupky plotu s 2 podhrab.deskami : 10 10

70 553462051R Vzpěra UNIVERS d 48 mm, výška 250 cm, pozinkovaná 

ocel + PVC, 1 ks hlava

kus 8,00000 730,00 5 840,00

vzpěry v místě stáv.plotu : 4 4

vzpěry plotu mimo základ stáv.plotu : 4 4

71 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,95034 750,00 2 962,76

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000,00
72 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

73 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 790 280,78

Poznámky uchazeče k zadání
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem

PRÁCE  H S V

1. ZEMNÍ   PRÁCE 561 482,50

1. 12110 - 1102

Sejmutí ornice tl. 15 cm s vodorovným přemístěním 

do 100 m na meziskládku na stavbě dle určení, část 

pro zpětné použití, plocha dle situace, 550,0*0,15 m3 82,5 45 3 712,50

2. 13220 - 1101

Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro 

lože z betonu - část obrubníků dlažeb, palisády, 

schody a štěrk, 2+30,0*0,3*0,3 + 0,5*0,5*27,0 + 

2*1,6*0,3*0,* + 0,3*52,0 m3 28,4 260 7 384,00

3. 13220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 28,4 55 1 562,00

4. 13220 - 1201

Hloubení rýh š. 60 - 200 cm v hor. 3 do 100 m3 pro 

základ opěrných zdí m3 22,6 220 4 972,00

5. 13220 - 1209 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 22,6 55 1 243,00

6. 13320 - 2011

Hloubení šachet ručně do 4 m2 v hor. 3, dle 

základů patek oplocení m3 5,6 470 2 632,00

7. 13320 - 2019 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 5,6 50 280,00

8. 12220 - 1101

Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 

m3 pro spodní stavbu dráhy, komunikací a 

chodníků, 337,0*0,2 + 893,2*0,55 + 4,1*74,3*0,3 + 

35,1*3,4*0,35 m3 692,0 75 51 900,00

9. 12220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 692,0 11 7 612,00

10. 18195 - 1102

Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce 

komunikacíse zhutněním, 337,0 + 893,2 + 290,0 + 

116,0 + 52,0 m2 1688,2 7 11 817,40

11. 18195 - 1102

Dtto, ale pod nové travnaté plochy, dle sadových 

úprav, 778,0+516,0 m2 1294,0 6 7 764,00

12. 13120 - 1101

Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 pro 

schodiště, 3*1,0*1,6*0,7 + 3,8*1,7*0,4 m3 6,0 440 2 640,00

13. 13120 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 6,0 11 66,00

14. 17110 - 1105

Uložení sypaniny do násypů na 103 % PS se 

zhutněním, 2,34*2,14*0,2 + 2,32*2,0*0,3 m3 2,4 85 204,00

15. 17120 - 1201

Uložení přebytečné ornice na mezikládce v areálu, 

82,5 - 64,7 m3 17,8 20 356,00

16. 16270 - 1105

Vodorovné přemístění vytlačené zeminy na skládku 

do 10000 m se složením, 28,4 + 22,6 + 5,6 + 692,0 

+ 6,0 - 2,4 m3 752,2 240 180 528,00

17. 16270 - 1109 Příplatek za každý další 1 km, 10 x 752,2 m3 7522,0 10 75 220,00

18. 17120 - 1201 Uložení sypaniny na skládky m3 752,2 8 6 017,60

19. 17120 - 1211 Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 752,2 t 1504,4 130 195 572,00

2. ZÁKLADY 129 816,00

1. 27431 - 3611

Základové pásy z prostého betonu C 16/20 pod 

prefa opěrné zdi do výkopu, 0,8*0,3*( 33,6 + 0,8 + 

58,4 + 2,4 + 5*0,4 - 2*1,6) m3 22,6 2100 47 460,00

2. 27436 - 2021 Výztuž základových pásů z Kari sítí, 94,0*0,8 m2 75,2 590 44 368,00

3. 27531 - 3711

Základové patky z betonu prostého tř. C 20/25, 

10*0,7*0,7*1,1 + 2*0,3*0,3*1,1 m3 5,6 2200 12 320,00

4. 27335 - 1215

Bednění základových pásů oboustranné snímat. - 

zřízení,   10*4*0,2*0,8 + 2*4*0,4*0,2 m2 7,1 240 1 704,00

5. 27335 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 7,1 70 497,00

6. 27331 - 3611

Základová deska ze ŽB C 20/25 tl. 20 cm pod 

schodiště, 1,7*3,8*0,2 m3 1,3 2300 2 990,00

7. 27432 -1411

Základové pásy ze ŽB C 20/25 do výkopů, 

0,3*1,7*(0,6+0,4) m3 0,6 2200 1 320,00

8. 27335 - 1215

Bednění základových desek a pásů oboustranné 

snímatelné - zřízení,  2*(1,8+3,8) * 0,25 m2 2,8 240 672,00

9. 27335 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 2,8 70 196,00

10. 27336 - 2021

Výztuž základových desek a pásů z Kari sítí, 

1,7*4,8*1,3*1,08 m2 11,5 1100 12 650,00

Položkový rozpočet 
Praha  - Slivenec - oplocení sportoviště, zpevněné povrchy

Zpevněné plochy
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11. 27153 - 2211

Podsyp pod základové konstrukce schodů z 

kameniva hrubého fr. 0 - 63 mm v tl. 30 cm, 

0,3*0,95*1,6*3 + 0,3*3,1*1,6 m3 2,9 700 2 030,00

12. 27531 -3711

Základy z betonu prostého, bloky z C 20/25 pod 

schody, 0,95*1,6*0,2*3 m3 1,0 2400 2 400,00

13. 27335 - 1215

Bednění základových bloků oboustranné 

snímatelné - zřízení,  3*0,95*1,7*2*0,4 m2 3,9 240 936,00

14. 27335 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 3,9 70 273,00

3. KONSTRUKCE SVISLÉ 84 178,00

1. 33892 - 0021

Osazení betonové palisády š. do 20 cm a výšky do 

60 cm, 40 cm - 4,9+2,8, 60 cm - 5,0 m 12,7 410 5 207,00

2. 33892 - 0022 Dtto, ale výšky do 90 cm, 80 cm - 2,4+5,0 m 7,4 560 4 144,00

3. 33892 - 0021 Dtto, ale výšky do 120 cm, 120 cm - 3*2,3 m 6,9 550 3 795,00

4. specifikace

Dodávka betonových palisád vel. 18 x 12 cm 

přírodních, výšky 40 cm, 7,7 : 0,18 x 1,02 ks 44,0 33 1 452,00

5. specifikace Dtto, ale výšky 60 cm, 5,0 : 0,18 x 1,02 ks 29,0 110 3 190,00

6. specifikace Dtto, ale výšky 80 cm, 7,4 . 0,18 x 1,02 ks 42,0 180 7 560,00

7. specifikace Dtto, ale výšky 120 cm, 6,9 . 0,18 x 1,02 ks 39,0 290 11 310,00

8. 33817 - 1122

Osazení sloupků plotových do v. 2,6 m se 

zabetonováním ks 2,0 260 520,00

9. 33817 - 1122R Dtto, ale sloupů třístupňových v. 9,0 m atyp ks 10,0 4700 47 000,00

4. KONSTRUKCE VODOROVNÉ 61 430,00

1. 43431 - 1115

Stupně dusané na desku z prostého betonu C 

20/25, 3*1,6*3 + 11,0*1,6 m 32,0 400 12 800,00

2. 43435 - 1141 Bednění stupňů přímočarých - zrízení, 32,0*0,5 m2 16,0 350 5 600,00

3. 43435 - 1142 Dtto, ale odstranění m2 16,0 120 1 920,00

4. 43412 - 1426

Osazení ŽB prefa stupňů na desku do malty tl. 3 

cm, 3*1,6*3 + 11,0*1,6 m 32,0 350 11 200,00

5. R položka

Řezání betonových stupňů na dl. 60 cm v šířce 

stupně 348 mm, 20,0*0,35 m 7,0 130 910,00

6. specifikace

Dodávka betonových prefa stupňů přírodních, vel. 

348x150x998 mm, 3*3*2 + 11,0*2 ks 20,0 1450 29 000,00

5. PREFA KONSTRUKCE 181 110,00

1. 34912 - 1001

Montáž prefa prvků betonových do 1,5 t, 13,0 + 2,0 

+ 56,0 + 3,0 ks 74,0 750 55 500,00

2. specifikace

Dodávka prefa opěrné stěny - bloky A1 dle projektu 

vč. Dopravy, vel. 160*80*40 cm ks 13,0 1690 21 970,00

3. specifikace Dtto, ale ozn. A3, vel. 80*80*40 cm ks 2,0 950 1 900,00

4. specifikace Dtto, ale ozn. RA1, vel. 160*80*40 cm,35,0+21,0 ks 56,0 1690 94 640,00

5. specifikace Dtto, ale ozn. RA3, vel. 80*80*40 cm, 2,0+1,0 ks 3,0 950 2 850,00

6. R položka

Úprava bloků vyříznutím rýhy pro osazení stožárů 

oplocení ba výšku 40 cm v rozích prefa prvků dle 

projektu ks 19,0 200 3 800,00

7. R položka Úprava bloků do šikmého seříznutí v lomech zdi ks 1,0 450 450,00

6. PODKLADNÍ KONSTRUKCE 647 115,00

1. 56423 - 1111

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 10 cm fr. 0 - 

8 mm pod komunikace, 832,0 + (73,5+93,1)*0,25 + 

(58,4+39,0)*0,2 m2 893,2 95 84 854,00

2. 56476 - 1111

Podklad z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm tl. 20 

cm pod plochu komunikace 1 část m2 893,2 130 116 116,00

3. 56473 - 1111 Dtto, ale  tl. 10 cm, celková vrstva 35 cm m2 893,2 175 156 310,00

4. 56481 - 1111

Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm v tl. 5 cm pod 

plochu komunikace m2 832,0 35 29 120,00

5. 56476 - 1111

Podklad z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm tl. 20 

cm, pod plochu MZK - 116,0, dráha - 290,0 m2 406,0 180 73 080,00

6. 57613 - 6111

Asfaltový koberec otevřený jemnozrnný 

modifikovaný tl. 40 mm  AKOJ - dráha m2 290,0 235 68 150,00

7. 57614 - 6311

Asfaltový koberec otevřený hrubozrnný 

modifikovaný tl. 50 mm  AKOH m2 290,0 275 79 750,00

8. 57323 - 1111 Postřik penetrační živičný m2 290,0 15 4 350,00
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9. 56473 - 1111

Podklad z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm tl. 10 

cm pod plochu chodníků m2 337,0 70 23 590,00

10. 56481 - 1111

Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm v tl. 5 cm pod 

plochu chodníků m2 337,0 35 11 795,00

7. KRYTY KOMUNIKACÍ 509 695,00

1. 59621 - 1121

Kladení dlažby chodníků z betonových zámkových 

dlažeb tl. 6 cm do 100 m jednotlivě vč. Lože v tl. 3 

cm, stanoveno elektronicky m2 337,0 175 58 975,00

2. 59217R

Dodávka zámkové betonové dlažby dle projektu tl. 

6 cm , 337,0 x 1,02 m2 344,0 180 61 920,00

3. 59621 - 2223

Kladení dlažby komunikací z betonových 

zámkových dlažeb tl. 8 cm přes 300 m2 vč. Lože v 

tl. 3 cm, stanoveno elektronicky m2 832,0 180 149 760,00

4. 59217R

Dodávka zámkové betonové dlažby dle projektu tl. 

8 cm , 832,0 x 1,02 m2 849,0 240 203 760,00

5. 56468 - 1111

Kryt z kameniva hrubého drceného fr. 16 - 32 mm v 

tl. 30 cm - provizorní chodník do geotextilie, 0,5*( 

30,2 + 14,3 + 18,7 + 2*1,0) + 0,35*6,5 + 22,1 - u 

studny m2 52,0 210 10 920,00

6. 56476 - 2111

Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK v tl. 

20 cm, 3,3*34,9 m2 116,0 210 24 360,00

8. TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE 138 906,00

1. 93511 - 3211

Osazení odvodňovacího žlabu betonového s krycím 

roštem pro pojezd v komunikacích do š. 200 mm,  

39,0 + 58,4 m 97,4 240 23 376,00

2. dle dodavatele

Dodávka betonového žlabu s krycím roštem š. 160 

mm v komunikaci rovného m 97,4 650 63 310,00

3. 21275 - 2213

Trativody z plastových flexibilních potrubí DN 100-

160 mm do lože ze štěrkopísku, DN 150 mm, 

odvodnění žlabů m 108,0 180 19 440,00

4. Rpoložka Napojení potrubí na stávající šachty a žlaby ks 4,0 1500 6 000,00

5. R21275 - 0001

Napojení potrubí přípojek DN 125 mm do odvodné 

drenáže v komunikaci ks 5,0 1200 6 000,00

6. 45157 - 3111

Lože pod potrubí - trativody ze štěrkopísku 

tříděného v tl. 10 cm, 108,0*0,3*0,1 m3 3,3 700 2 310,00

7. 21157 - 1121

Výplň trativodů kamenivem drobným těženým fr. 8 - 

32 mm do geotextilie, 108,0*0,3*0,4 m3 13,0 650 8 450,00

8. 21197 - 1121

Opláštění trativodů z geotextilie vodorovné a svislé 

na upravenou zemní pláň do výkopů, 

108,0*2*(0,3+0,5) x 1,1 m2 190,0 38 7 220,00

9. 89933 - 1111

Výšková úprava stávajícího vstupu zvýšením 

poklopu kanalizačních šachet ks 2,0 1400 2 800,00

9. SADOVÉ ÚPRAVY 173 729,50

1. 18040 - 1211

Osetí plochy travním semenem vč. Ošetření a zalití 

po doplnění kolem plochy a haly po skončení prací, 

stanoveno elektronicky m2 778,0 12 9 336,00

2. 5724700

Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. 

Ztratného, ,0 x 0,03 x 1,03 kg 24,1 98 2 361,80

3. 18480 - 2111

Odplevelení  plochy pro osetí postřikem kolem 

nových povrchů m2 778,0 2,5 1 945,00

4. 18195 - 1102

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 

1-4 se zhutněním, 778,0 + 516,0 m2 1294,0 8 10 352,00

5. 18130 - 1101

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 jednotlivě  v souvislé ploše do 500 m2 

a v tl. Vrstvy do 10 cm - doplnění v tl. 5 cm, 778,0 + 

516,0 m2 1294,0 15 19 410,00

6. 16710 - 1101

Naložení ornice hor. 1-4 do 100 m3 pro pokrytí 

zatrávněných a keřových ploch dle projektu, 1294,0 

x 0,05 m3 64,7 40 2 588,00
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7. 16230 - 1101

Vodorovné přemístění z meziskládky - Dovoz ornice 

do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy a 

pro keře m3 64,7 35 2 264,50

8. 18340 - 3153 Obdělání půdy hrabáním - pro keře m2 516,0 2,5 1 290,00

9. 18340-3114

Obdělání půdy v rovině nebo svahu do 1:5 

vertikutátorem  m2 778,0 2 1 400,40

10. 18580 - 2113

Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 

kg/100 m2,  778,0 : 100 x 2,5 kg 19,5 10 195,00

11. 18580 - 3211 Uválcování plochy po výsevu m2 778,0 0,6 466,80

12.
184802111R00

Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice 

pro osázení keři postřikem m2 516,0 1,5 774,00

13. 18310-2133

Hloubení jamek pro vysazování rostlin ve svahu 1:2 

do 0,03 m3 bez výměny půdy, 516,0 x 5 ks 2580,0 9 23 220,00

14. 18400 - 4722 Výsadba sazenic keřů bez balu do v. 60 cm ks 2580,0 12 30 960,00

15. specifikace

Dodávka keřů dle projektu Cotoneaster dammeri na 

plochu 516,0 m2 x 5 x 1,01 ks 2606,0 21 54 726,00

16. 28997 - 1221

Zřízení vrstvy z geotextilie mulčovací ve svahu 1:2 

pro výsadbu keřů s ukotvením m2 516,0 12 6 192,00

17. specifikace

Dodávka mulčovací geotextilie vč. Kotevních 

plastových prvků, 516,0 x 1,1 m2 568,0 11 6 248,00

10. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 291 959,00

1. 91623 - 1213

Osazení sadového obrubníku stojatého s boční 

opěrou rovného do lože z prostého betonu , v.č. 03 - 

4,3+5,1+16,5, v.č. 04,05 - 33,1 + 23,3 + 4,5 + 3,2 + 

2,7 + 2,1, schodiště - 2*(1,1 + 0,7 + 2,45 +1,0), v.č. 

07 - 2*74,1 - 3,5 + 2*3,9 m 258,0 80 20 640,00

2. 592170001R

Dodávka sadových obrubníků vel. 5x25 cm, dl. 50 

cm, 258,0 x 2 x 1,02 ks 527,0 36 18 972,00

3. 91613 - 1213

Osazení silničního obrubníku betonového s boční 

opěrou do lože z prostého betonu - oprava 

komunikace, v.č. 04 - 47,1 + 24,1 + 2,3, MZK - 3,3 + 

2*35,0, v.č. 03,05 - 4,2 + 15,0 + 39,2 + 7,5 + 9,2 + 

10,0 + 8,0 m 240,0 110 26 400,00

4. 592170001R

Dodávka betonových obrubníků silničních vel. 

250x100x1000 mm, 240,0*1,02 ks 245,0 105 25 725,00

5. 91692 - 1191 Příplatek za provedení oblouku obrubníků silničních m 18,0 50 900,00

6. 91699 - 1121

Lože pod sadové a silniční obrubníky, odvodňovací 

žlab a palisády z prostého betonu s boční opěrou, 

258,0*0,3*0,2 + 240,0*0,35*0,2 + 97,4*0,3*0,2 + 

0,5*0,4*(7,4 + 6,9 + 7,7 + 5,0) m3 43,6 2050 89 380,00

7. 91972 - 6123

Geotextilie netkaná pro separaci a filtraci přes 300 

g/m2 do 500 g/m2  - pod komunikace, MZK - 

3,5*35,0*1,1 + prov. Chodník 52,0*1,2*1,1 m2 204,0 45 9 180,00

8. 95396 - 1112

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 

do hl. 90 mm - osazování zábradlí a drobné 

architektury ozn. X1 - X11, 

4+6+4+4+16+20+4+6+14+48+6 ks 132,0 60 7 920,00

9. 95396 - 1212 Chemická patrona M10 do hl 90 mm ks 132,0 60 7 920,00

10. 95396 - 5115 Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm ks 132,0 65 8 580,00

11. 95396 - 5315R M+D matice a podložky M16 ks 132,0 3 396,00

12. 95290 - 1411

Vyčištění objektu po dokončení stavebních a 

bouracích prací, 337,0 + 832,0 + 778,0 + 290,0 + 

116,0 + 52,0 + 516,0 m2 2921,0 26 75 946,00

11. PŘESUN  HMOT 66 538,16

1. 99822 - 5111 Přesun hmot z pol. 2 - 10 % 3,0 66 538,16

PRÁCE  P S V

1. DROBNÁ ARCHITEKTURA 90 450,00
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Položkový rozpočet 
Praha  - Slivenec - oplocení sportoviště, zpevněné povrchy

Zpevněné plochy

1. R000111

Osazení a dodávka ocelové lavičky s dřevěnými 

sedáky s opěradlem, dl. 180 cm kompletní dle 

projektu s ukotvením do dlažby, ozn. X05 ks 2,0 11500 23 000,00

2. R000112

Osazení a dodávka ocelové lavičky s dřevěnými 

sedáky bez opěradla, dl. 180 cm kompletní dle 

projektu s ukotvením do dlažby, ozn. X10 ks 6,0 6800 40 800,00

3. R000113

Dtto, ale odpadkového koše ocelového s ukotvením 

do dlažby, ozn. X04 ks 1,0 7400 7 400,00

4. R000113

Dtto, ale stojanu na kolo ocelového, vel. 

60x850x540 mm s ukotvením, ozn. X06 ks 5,0 1290 6 450,00

5. R000114

Dtto, ale klece na kůly, vel. 800x3500x300 mm s 

ukotvením, ozn. X12 ks 1,0 12800 12 800,00

2. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP 364 976,00

1. R800767 - 0001

M+D sloupů třístupňových osvětlovacích - pro 

oplocení se sítěmi z ocelových trubek K9 - 

133/89/60 mm, dl. 10,0 m svislých se žárovým 

pozinkováním a vyrobením ks 10,0 8800 88 000,00

2. R800767 - 0002 M+D plastových krytek na sloupky DN 60 mm ks 10,0 35 350,00

3. R800767 - 0003

M+D rámu průchodů ze sloupků pro oplocení areálu 

z ocelových trubek DN 60x3 mm dl. 400+160 cm 

svislých se žárovým pozinkováním, se svařením a 

vyrobením ks 2,0 5100 10 200,00

4. R800767 - 0004

Montáž a dodávka ochranných sítí 

polypropylénových s oky 120x120 cm, tl. 3 mm v 

zelené barvě, (5*8,0*8,5 + 8,0*8,1 + (4,75+1,9)*8,5 

+ (4,8+3,2)*7,7 ) x 10 % prořez m2 568,0 140 79 520,00

5. R800767 - 0005

M+D závěsných lanek pro ochrannou síť s 

ukotvením, 2*(6*8,0 + 4,75 + 1,9 + 4,8 + 3,2)*1,1 m 138,0 12 1 656,00

6. R800767 - 0006

M+D pomocných ocelových konstrukcí pro zavěšení 

sítí na sloupky s pozinkováním navařené, 2*8,0 + 

9*16,0 ks 160,0 50 8 000,00

7. R800767 - 0007

Pronájem plošiny pro osazení sloupů a montáž sítí 

na sloupy hod 20,0 750 15 000,00

8. R800767 - 0008 M+D spojovacího materiálu pro oplocení ze sítí soub. 1,0 2000 2 000,00

9. R800767 - 0009

Montáž a dodávka ocelového zábradlí z ocelových 

profilů s pozinkováním dle projektu a tabulky vč. 

Nerezového madla vel. 750x1000 mm s ukotvením 

do prefa stupňů, ozn. X01, X03,X07 ks 3,0 4500 13 500,00

10. R800767 - 0010 Dtto, ale vel. 3350x1000 mm, ozn. X02 ks 1,0 16750 16 750,00

11. R800767 - 0011 Dtto, ale vel. 5000x1000 mm, ozn. X08 ks 1,0 25000 25 000,00

12. R800767 - 0012 Dtto, ale vel. 19000x1000 mm, ozn. X09 ks 1,0 95000 95 000,00

13. R800767 - 0013 Dtto, ale vel. 2000x1000 mm rovné, ozn. X11 ks 1,0 10000 10 000,00

3. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ 331 604,00

1. R776210001

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 

rozběžiště, rovinky, skoků, hodů a běžeckého oválu 

z litého polyuretanu SP dle projektu tl. 13 mm, 

74,0*3,91 m2 290,0 1050 304 500,00

2. R776210003

Montáž a dodávka lajnování atletické dráhy a skoků 

strojním nástřikem vč. Pronájmu stroje - bílé lajny = 

4*74,0 + 3*3,91 m 308,0 88 27 104,00

4. PŘESUN  HMOT 23 610,90

998775193 Přesun hmot z pol. 1 - 3 % 3,0 23 610,90

Díl: VN Vedlejší náklady 47 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1 25000 25 000,00

2 005123 R Územní vlivy Soubor 1 8000 8 000,00

3

Zaměření a kompletace dokumentace skutečného 

proveddení stavby Soubor 1 14000 14 000,00

Celkem 3 703 600,06
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