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SMLOUVA O DÍLO č. SM5/2022 
 

na realizaci díla s názvem: ,,Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice - nové vyhlášení“ 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Statutární město Brno,  

 Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Konečný příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice,  

se sídlem: Bolzanova 1, 618 00 Brno 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785   

Oprávněný zástupce: Bc. Petra Quittová, starostka 

- ve věcech technických: xxx 

- mob.:  xxx 

- email:  xxx 

Bankovní spojení: xxx  

Číslo účtu:   xxx 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  

 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   SIDO reality, s.r.o. 

se sídlem:   Vinohradská 1255/85, 618 00 Brno 

IČO:                                            27697908 

DIČ:    CZ27697908 

Kontaktní e-mail  info@sido.cz 

Oprávněný zástupce:                Ing. František Mozga, jednatel 

- ve věcech smluvních:   Ing. František Mozga 

- ve věcech technických: Ing. František Mozga 

- ve věcech stavby:       Ing. František Mozga                             

Zapsaný v OR vedeném KS v  Brně , oddíl C, vložka 52839 

Bankovní spojení:   xxx 

Číslo účtu:   xxx 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“). 
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Článek II 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ust. 

§ 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

2. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  

s právní skutečností v době uzavření Smlouvy;        

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 

podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci Smluvních stran podepisující tuto Smlouvu změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé Smluvní straně: 

a) písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, 

Smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech 

technických; 

b) písemné oznámení o změně zástupce Smluvní strany podepisujícího tuto Smlouvu Smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování; 

c) v písemném oznámení Smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo Smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny.  

4. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 

veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje,  

že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu 

s výše uvedenými zásadami.  

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy; 

b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), 

tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této 

jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat Dílo (jak je 

tento pojem definován níže) dle této Smlouvy; 

c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách; 

d) že nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele, 

e) že veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě; 

f) že ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými 

právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.   

6. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice – nové vyhlášení“, a to na základě 

nabídky Zhotovitele ze dne 28.1.2022 a v jejím rozsahu. 

7. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této 

Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby 

nezbytné, a dále řádně a bez vad.   

8. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora 

v čl. II odst. 6., se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil,  

a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 
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Článek III 

Předmět Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby pod názvem „Parčík na ulici Cornovova, Brno-

Černovice – nové vyhlášení“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované: Ing. arch. Dagmar 

Květovou, IČ: 40387453, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „Projektová dokumentace“ a „Dílo“). 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla předána před 

podpisem této Smlouvy.  

3. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad 

zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená 

Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla. 

5. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 

které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad, a to i v případě, že nejsou 

výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   

6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této Smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 

V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, Zhotovitel na své náklady provede 

okamžitou výměnu příslušných součástí. 

7. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně 

vytyčení inženýrských sítí; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla; 

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů; 

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.); 

f) zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení; 

g) zajištění stanovení trvalého dopravního značení. 

8. Součástí díla je vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.   

9. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených  

ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení. 

10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla. 

11. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo 

jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, 

ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla  

či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných 

a speciálních předpisů. 

12. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 
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Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese 

nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli bez ohledu  

na zavinění. 

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové 

dokumentace a dle požadavků Objednatele. 

 

Článek V 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění je město Brno, ulice Cornovova, p.č. 1563 a 1574/1, vše v k.ú. Černovice. 

 

Článek VI 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 31.5.2022. 

2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele. K předání 

a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. 

3. Předpokládaný termín zahájení je do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo. 

4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od podpisu této 

Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla  

s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných 

okolností nevyplývá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 

navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně 

Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla. 

5. Předá-li Objednatel místo provádění díla Zhotoviteli a ten nezahájí práce do 5 dnů ode dne předání, 

případně pokud Zhotovitel odmítne místo plnění z důvodu na jeho straně převzít, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

6. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsaný odpovědnými 

zástupci obou Smluvních stran a bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen 

řádně na staveništi vést.  

7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy  

při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.  

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 

1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít. 

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují 

termíny tím dotčené. 

10. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit Zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při 

realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací nebo služeb, které budou mít vliv na termín 

dokončení díla, a to pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, uzavřeného Smluvními 

stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku. Doba plnění (vč. všech 

navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací. 

11. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než šest měsíců z důvodů ležících na straně  

Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  

provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
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Článek VII 

Cena Díla 

 

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení 

provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto 

výběrovém řízení a činí: 

 

 

2. Cena Díla je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena Díla 

je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 

této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních 

prací (dodávek a služeb), v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této 

Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě,  

kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro 

realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení 

ceny Díla.    

4. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu 

s platnými právními předpisy, zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou 

změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

6. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla 

stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy. 

7. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny),  

ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku 

VI. této Smlouvy. 

8. Cenu podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle 

Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na 

méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu 

veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy).  

Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

Smluvními stranami. 

9. Cenu podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných 

stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předaném  

výkazu výměr a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to v souladu se zákonem  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Ke zvýšení objemu 

požadovaných prací může dojít na základě požadavku Objednatele na rozšíření předmětu díla, 

v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

Celková cena  

Celková cena bez DPH 1 430 853,- Kč 

DPH      300 479,- Kč 

Celková cena včetně DPH  1 731 332,- Kč 
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a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, nebo se při realizaci zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, 

apod.). 

Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na 

vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII odst. 1. této Smlouvy.  

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 

Smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. 

10. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového 

rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.  

11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.  

12. Sjednaná cena může být změněna tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před  

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

13. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně  

Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

 

1. V souladu s ust. § 21 odst. 7. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají Smluvní strany dílčí plnění. 

2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu  

je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 

a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních 

dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání Díla bez vad, resp. po odstranění vad 

uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název 

akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle ust. 

§ 435 Občanského zákoníku a ust. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 

dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, 

je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by 

se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další povinné údaje. Povinně 

uvedené údaje uvede Zhotovitel na faktuře takto: 

1. označení plátce; 

2. rozsah a předmět plnění: 

a. název stavby dle čl. III odst. 1. této Smlouvy;  

b. číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele); 

c. bankovní spojení;  

d. označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis.  
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6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou 

specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným 

položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. 

I této Smlouvy.  

8. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur  

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost  

do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel 

bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství  

ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

Článek IX 

Jakost díla 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí 

stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým předpisům a uživatelským standardům. K tomu se Zhotovitel 

zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 

jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. 

Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

Článek X 

Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 

provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 

Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel 

o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout 

o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, 

přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou 

Smluvních stran. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, 

jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
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nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 

předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten 

nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny 

předmětné dokumenty předloženy. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná způsobilost“). Tato 

podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

4. Po vyzvání Objednatelem je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost 

příslušných osob (viz předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných 

prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

5. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 3. tohoto článku výše) 

pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené 

nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. 

za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného 

dne. 

6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 

povinnosti z nich vyplývající. 

7. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen 

„Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jedenkrát za dva týdny. V případě 

neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního 

dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména 

za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen 

vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. 

I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele 

alespoň 3 dny předem. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením 

Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který 

potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní 

jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým 

v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.  

9. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 

je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele 

orgánem finanční kontroly. 

10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat Smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 140 Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let 

počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel 

je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. 

A nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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12. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 

a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy 

(zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky 

pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení  

k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.); 

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech 

(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); 

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby  

s příslušným oprávněním k podnikání;  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 

kontrolováni.  

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 11. a 

odst. 12. tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle 

této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele 

obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této 

Smlouvy na příslušné orgány státní správy.  

14. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem  

se všemi navazujícími souvislostmi.  

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, 

a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto 

atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré 

dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

16. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a zároveň 

provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí od 18:00 do 22:00 

hodin a od 06:00 do 8:00 hodin. 

17. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací Objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu 

na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné 

chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly 

předmětu díla, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné 

technické provedení díla. 

19. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný rozpis 

toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce mají být 

kdy prováděny a jejich popis (dále jen „Harmonogram provádění Díla“). Harmonogram 

provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném 

souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností. 

20. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní Harmonogram provádění Díla neodpovídá 

skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho odsouhlasení tak, aby měl 

Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.  
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Článek XI 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 

o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici v kanceláři stavbyvedoucího 

Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

- identifikační údaje stavby; 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn; 

- seznam subdodavatelů; 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby; 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

- denní záznamy; 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 

7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací 

na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné  

za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 

připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. 

10. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. 

11. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit. 

 

Článek XII 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě a předá jej dokončené ve všech 

podrobnostech Objednateli včetně všech dokladů stanovených Smlouvou do termínu dokončení 

díla. 

2. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat 

k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

3. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně 

drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců 
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po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání  

a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla 

zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším 

způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky  

pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní 

strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

4. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 

- označení Díla; 

- označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy; 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle; 

- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve 

uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele; 

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá; 

- datum a místo sepsání zápisu; 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

- seznam předané dokumentace; 

- termín vyklizení staveniště; 

- datum ukončení záruky na Dílo, 

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy 

stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní 

osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

5. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené. 

6. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, 

včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších 

dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani 

za provedené. 

7. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost 

dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí 

Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.  

9. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla,  

je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů. 

10. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

Zhotovitele. 

11. Dílo se považuje za řádně splněné a dokončené až po protokolárním předáním Objednateli bez 

vad a nedodělků a naplnění povinností dle tohoto článku.  

 

Článek XIII 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 

následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných 

technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 

třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců, pokud není dále 

uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v případě, že 
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Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 

o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu  

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel  

je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení 

reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. 

Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 

Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí,  

že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese 

Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno,  

že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné  

a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4. nebo 

5. tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  

za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 

2. tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy  

je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které 

se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný 

zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto 

odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 

o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 

Článek XIV 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci 

Díla využil. 
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3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  

zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady 

veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má 

nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti 

s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy 

přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové 

ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel 

odstraňovat případné vady. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. Pojistná smlouva musí být 

Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy. 

 

Článek XV 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 

15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč  

bez DPH za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě 

splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu 

předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 

2.500 Kč bez DPH za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu  

a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud 

nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 

Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč bez DPH  

za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 

den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí 

Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou 

neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného 

odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč 

bez DPH za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení 

s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému 

užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní 

pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení  

s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. 

5. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato 

Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou 

tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

7. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 

přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 



 

 

14 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení sankce dle výše uvedeného nebo na upuštění od udělení 

sankce. 

 

Článek XVI 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být 

Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo 

jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy 

považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či 

technologicky možná realizace díla. 

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna 

neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 

a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 

Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 

povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené 

povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany 

porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana 

v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 

Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, Smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této Smlouvě. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat 

podstatnou změnu závazku z této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv Smluvní strana 

oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé Smluvní straně 

odstoupit od této Smlouvy.  

 

Článek XVII 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou 

v rozporu s ustanovením této Smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení 

Smlouvy, tj.: 

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více než 

15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu; 

b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci; 

c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi či autorského dozoru projektanta; 

d) jestliže Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele nebo zamítnutí 
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insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

e) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

f) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu  

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele  

ve stavebním deníku. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro 

zajištění tzv. pasportu stavby. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle 

zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak 

než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména 

ustanovení o smluvních pokutách a zárukách. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  

ze Smlouvy třetí osobě. 

9. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   

Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením 

novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. 

Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny 

využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené 

v čl. I této Smlouvy. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 

a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích  

oprávnění. 

14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní 

strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh  

a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv. 

 

 

 

 



 

 

16 

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 

 

 

 

 

V Brně dne 7.3. 2021                   V Brně dne 7.3. 2021 

     

 

 

Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

      Bc. Petra Quittová                             Ing. František Mozga 

            starostka                                                                                   jednatel 

 

 

 
Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Uzavření Smlouvy o Dílo bylo schváleno Radou městské části města Brna, Brno-Černovice na schůzi 

č. 75 dne 28.2. 2022 usnesením č. 2022/R/75/23b. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 7.3. 2022                                          ….……………….……………..   

                                                                                           Bc. Petra Quittová 

 

 

 

 

 

 



Stavba:

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27697908

DIČ: CZ27697908

61800

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

300 479,00

-0,09

0,00

59 603,54

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SIDO reality, s.r.o.

Celkem

1 332 749,55

Vinohradská 1255/85

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

17 000,00

1 430 853,09

1 731 332,00

1 430 853,09

21 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 38 500,00 8 085,00 46 585,00 3

00 0,00 38 500,00 8 085,00 46 585,00 3

0,00

SO 01 0,00 1 042 565,70 218 938,80 1 261 504,50 73

SO 01 0,00 1 042 565,70 218 938,80 1 261 504,50 73

SO 02 0,00 168 717,39 35 430,65 204 148,04 12

SO 02 0,00 168 717,39 35 430,65 204 148,04 12

SO 03 0,00 181 070,00 38 024,70 219 094,70 13

SO 03 0,00 181 070,00 38 024,70 219 094,70 13

0,00 1 430 853,09 300 479,15 1 731 332,24 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 14 500,00 1

_10 HSV 6 230,00 0

_14 HSV 9 000,00 1

_2 HSV 83 400,00 6

_3 HSV 3 569,15 0

_5 HSV 10 196,23 1

_8 HSV 3 480,00 0

00 HSV 0,00 0

1 HSV 163 212,43 11

1.1. HSV 21 633,90 2

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez 

následné péče )

ELEKTROMONTÁŽE

ELEKTROMONTÁŽE

Celkem za stavbu

Rozvaděč RE

Uzemnění

Hodinová zúčtovací sazba

Energetický sloupek

SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK  výsevem - 

ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ 

TRÁVNÍKU

SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK  výsevem - 

ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ 

TRÁVNÍKU

Úložný materiál

Poznámka

Zemní práce

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - KÁCENÍ 

DŘEVIN, OCHRANA STROMŮ PŘI 

STAVEBNÍ ČINNOSTI, PĚSTEBNÍ 

OPATŘENÍ
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1.2. HSV 33 823,02 2

1.3. HSV 99 495,09 7

3 HSV 45 850,74 3

43_VT HSV 75 579,54 5

5 HSV 341 559,87 24

5_OCH HSV 9 800,00 1

91 HSV 13 736,53 1

95_M HSV 351 114,00 25

96 HSV 5 306,10 0

99 HSV 41 262,95 3

D96 MON 10 663,54 1

M21_4 MON 15 940,00 1

M21_S MON 33 000,00 2

VN VN 21 500,00 2

ON ON 17 000,00 1

Cena celkem 1 430 853,09 100

PARKOVÝ TRÁVNÍK výsevem, 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

KVETOUCÍ EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK 

výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

Svislé a kompletní konstrukce

Venkovní schodiště a terasy

Komunikace

Okapový chodník

Doplňující práce na komunikaci

Mobiliář

Bourání konstrukcí

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Kabely a vodiče

Svítidla

Vedlejší náklady
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S: DKVĚT/N001.1

O: 00

R: 00

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 21 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 21/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 21/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 17 000,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 21/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 21/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 21/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

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 a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

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.

Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně )  staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 

staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 

ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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S: DKVĚT/N001.1

O: 00

R: 00

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Celkem 38 500,00
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 01

R: SO 01

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 

KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 

INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 

POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 

do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 

zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 

se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 

a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 

komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 

průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 

požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 

kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 01

R: SO 01

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 147 692,43
2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 113,10000 65,00 7 351,50 822-1 RTS 21/ II

č.v. 4, 6 : 

 S2a - zámková dlažba - předláždění : 

16,4 16,40000

stávající + odstranění : 

(195,0-16,4-81,9) 96,70000

3 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 16,40000 137,00 2 246,80 822-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

 S2a - zámková dlažba - předláždění : 

16,4 16,40000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 113,10000 23,20 2 623,92 822-1 RTS 21/ II

č.v. 3, 6 : 

č.v. 4 : 

 S2a - zámková dlažba - předláždění : 

16,4 16,40000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 01

R: SO 01

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

stávající - odstranění : 

(195,0-16,4-81,9) 96,70000

5 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

100 mm

m2 15,00000 468,00 7 020,00 822-1 RTS 21/ II

č.v. 3 : 

15 15,00000

6 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 5,27712 640,00 3 377,36 800-1 RTS 21/ II

na cca 10-ti% objemu : 

odměřeno kreslícím programem : 

48,9/100*10 4,89000

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)/100*10 0,38712

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,87120 1 321,00 5 113,86 800-1 RTS 21/ II

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1) 3,87120

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 52,77120 269,00 14 195,45 800-1 RTS 21/ II

odměřeno kreslícím programem : 

48,9 48,90000

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1) 3,87120

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 527,71200 21,20 11 187,49 800-1 RTS 21/ II

odměřeno kreslícím programem : 

48,9*10 489,00000

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1)*10 38,71200

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 52,77120 550,00 29 024,16 800-1 RTS 21/ II

odměřeno kreslícím programem : 

48,9 48,90000

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,8*(5,0+7,03+4,1) 3,87120

11 113201111R00 chodníkových ležatých m 75,00000 112,00 8 400,00 RTS 21/ II

č.v. 3 : 

75 75,00000

12 122202201R00 do 100 m3 m3 48,90000 212,50 10 391,25 RTS 21/ II

odměřeno kreslícím programem : 

48,9 48,90000

13 181101102R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 346,39500 16,00 5 542,32 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

betonová distanční dlažba : 

(21,6+151,4)*1,05 181,65000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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zámková dlažba : 

(61,0+16,4)*1,05 81,27000

beton : 

(16,0+5,5)*1,05 22,57500

mlat : 

42,0*1,05 44,10000

okapový chodník - kačírek : 

16,0*1,05 16,80000

14 182001111R00 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 346,39500 36,00 12 470,22 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

betonová distanční dlažba : 

(21,6+151,4)*1,05 181,65000

zámková dlažba : 

(61,0+16,4)*1,05 81,27000

beton : 

(16,0+5,5)*1,05 22,57500

mlat : 

42,0*1,05 44,10000

okapový chodník - kačírek : 

16,0*1,05 16,80000

15 121100002RAB Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun 

 rozprostření v tloušťce 300 mm

m3 20,62100 740,00 15 259,54 AP-HSV RTS 21/ II

výměra viz TZ : 

plocha nového trávníku a trvalek : 

zp. rozprostření tl. 250cm : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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(39,0+46,0)*0,1213*2 20,62100

16 121100002RA0 rozprostření v tloušťce 200 mm m3 19,40800 695,00 13 488,56 RTS 21/ II

přebytek ornice bude uložen dle pokynu zadavatele : 

výměra viz TZ : 

40m3 : 

plocha stávajícího trávníku : 

330,0*0,1213 40,02900

plocha nového trávníku a trvalek : 

zp. rozprostření tl. 250cm : 

-(39,0+46,0)*0,1213*2 -20,62100

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 850,74
17 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,48390 1 220,00 590,36 800-2 RTS 21/ II

č.v. 4, 8 : 

0,3*0,1*(5,0+7,03+4,1) 0,48390

18 311321824R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C20/25

m3 6,04875 3 450,00 20 868,19 801-1 RTS 21/ II

č.v. 4, 8 : 

0,3*1,25*(5,0+7,03+4,1) 6,04875

19 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení

m2 26,61450 665,00 17 698,64 801-1 RTS 21/ II

Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
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CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

č.v. 4, 8 : 

2*1,25*(5,0+7,03+4,1)*0,66 26,61450

20 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné odstranění

m2 26,61450 251,50 6 693,55 801-1 RTS 21/ II

č.v. 4, 8 : 

2*1,25*(5,0+7,03+4,1)*0,66 26,61450

Díl: 43_VT Venkovní schodiště a terasy 75 579,54
21 581114118R00 Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm m2 16,81050 650,00 10 926,83 822-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

rampa - vč. finální povrchové úpravy : 

((4,325+3,68)/2*(4,1+4,3)/2) 16,81050

22 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 9,34894 1 288,00 12 041,43 801-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

pod bet schody : 

(1,98+4,555)/2*(4,0+5,0)/2*0,35 5,14631

pod rampu : 

0,25*((4,325+3,68)/2*(4,1+4,3)/2) 4,20263

23 430321314R99 Beton schodišťových konstrukcí  C 20/25 s finální povrchovou úpravou vč. bednění a odbednění, 

a konstrukční výztuže

m3 3,67594 12 000,00 44 111,28 Vlastní

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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č.v. 4 : 

 bet schody : 

(1,98+4,555)/2*(4,0+5,0)/2*0,25 3,67594

24 45_M_01 D + M schodišťového madla, viz výkres 4 kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 341 559,87
25 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 61,00000 351,50 21 441,50 822-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

zámková dlažba : 

61,0 61,00000

26 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 77,40000 271,50 21 014,10 822-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

 S2 - zámková dlažba : 

61,0 61,00000

 S2a - zámková dlažba - předláždění : 

16,4 16,40000

27 564851111R00 frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 137,30000 175,50 24 096,15 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

betonová distanční dlažba : 

(21,6+151,4) 173,00000

zámková dlažba : 

61,0 61,00000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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č.v. 3 : 

stávající - pro další použití : 

-(195,0-16,4-81,9) -96,70000

28 564851112RXX Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, pouze práce m2 96,70000 40,50 3 916,35 Vlastní

č.v. 4 : 

č.v. 3 : 

stávající - pro další použití : 

(195,0-16,4-81,9) 96,70000

29 59248000RXK D + M Mlat - MZK m2 25,70000 450,00 11 565,00 Vlastní

svrchní vrstva 4 cm prosívka 0/4 (0/2) : 

nosná vrstva 6 cm prosívka 0/16. : 

filtrovací vrstva 10 cm prosívka 0/32 (0/45) : 

č.v. 4 : 

mlat : 

25,7 25,70000

30 59248000RXKA D + M ocelové obruby bm 115,60000 650,00 75 140,00 Vlastní

31 596215061RXX Kladení distanční dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, vč. lože a zásypu spár propustným trávníkovým 

substrátem

m2 151,40000 320,50 48 523,70 Vlastní

č.v. 4 : 

S1- betonová distanční dlažba : 

151,4 151,40000

32 597101020RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 

dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125

m 3,68000 1 781,00 6 554,08 AP-HSV RTS 21/ II
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č.v. 4 : 

3,68 3,68000

33 59245020RX Dlažba zámková čtverec 20x20x6 cm přírodní m2 89,01000 324,00 28 839,24 Vlastní

č.v. 4 : 

 S2 - zámková dlažba : 

61,0*1,15 70,15000

 S2a - zámková dlažba - předláždění : 

16,4*1,15 18,86000

34 59248000RX Dlažba distanční 6 cm m2 198,95000 505,00 100 469,75 Vlastní

č.v. 4 : 

S1- betonová distanční dlažba : 

(21,6+151,4)*1,15 198,95000

Díl: 5_OCH Okapový chodník 9 800,00
35 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 16,00000 437,00 6 992,00 801-1 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

okapový chodník - kačírek : 

16,0 16,00000

36 564851111R00 frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 16,00000 175,50 2 808,00 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

okapový chodník - kačírek : 

16,0 16,00000

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 736,53
37 917862111R00 stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 24,15000 302,50 7 305,38 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

chodníkový : 

(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25) 24,15000

38 918101111R00 z betonu prostého C 12/15 m3 0,72450 2 935,00 2 126,41 RTS 21/ II

č.v. 4 : 

chodníkový : 

(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25)*0,15*0,2 0,72450

39 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 27,77250 155,00 4 304,74 SPCM RTS 21/ II

č.v. 4 : 

chodníkový : 

(4,0+8,95+3,91+10,54-3,25)*1,15 27,77250

Díl: 95_M Mobiliář 351 114,00
40 95_M_01 D + M Otočná litinová lavička vč. základu, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 3,00000 24 296,00 72 888,00 Vlastní

41 95_M_02 D + M Kruhová lavice kolem stromu, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 1,00000 14 058,00 14 058,00 Vlastní

42 95_M_03 D + M Lavice ke stávající šachtě, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

43 95_M_04 D + M Rošt ke stromům 1600/1600, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 6,00000 24 891,00 149 346,00 Vlastní

44 95_M_05 D + M Stojany pro jízdní kola, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 3,00000 0,00 0,00 Vlastní

budou použity stávající, které se pouze přemístí viz pol. 47
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45 95_M_06 D + M Válcová plakátovací plocha, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 1,00000 50 834,00 50 834,00 Vlastní

46 95_M_08 D + M Odpadkový koš, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 4,00000 11 247,00 44 988,00 Vlastní

47 95_M_09 Přemístění stávající Stojany pro jízdní kola, viz výkres 4 a výpis mobiliáře kus 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 306,10
48 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 6,30000 247,00 1 556,10 801-3 RTS 21/ II

č.v. 3 : 

2,1*3 6,30000

49 96_M_001 Demontáž stávajících prvků mobiliáře, odvoz a ekologická likvidace kus 5,00000 750,00 3 750,00 Vlastní

č.v. 3 : 

5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 262,95
50 998223014R00 Přesun hmot pro parkové úpravy t 181,77510 227,00 41 262,95 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : 

Součet: : 181,77510 181,77510

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 663,54
51 979082219R00 příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 205,30500 10,90 2 237,82 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,11,48, : 

Součet: : 205,30500 205,30500
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52 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 20,53050 90,40 1 855,96 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,11,48, : 

Součet: : 20,53050 20,53050

53 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 20,53050 320,00 6 569,76 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,11,48, : 

Součet: : 20,53050 20,53050

Celkem 1 042 565,70
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Díl: _3 SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK  výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ 

TRÁVNÍKU

3 569,15

1 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 34,00000 5,20 176,80 823-1 RTS 21/ II

" kosení 1x   - ROZVOJ.PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU " : 

" V cenách  započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km " : 

34 34,00000

2 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 1,70000 145,50 247,35 823-1 RTS 21/ II

" zálivka rozvoj.péče do předání:  5 x 10L/m2" : 

m2*0,010*5 : 

1,7 1,70000

3 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,70000 1 000,00 1 700,00 Vlastní

4 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,70000 850,00 1 445,00 Vlastní

" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " : 

1,7 1,70000

Díl: _5 SUCHOMILNÝ TRÁVNÍK  výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ 

TRÁVNÍKU

10 196,23

5 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 97,13000 5,20 505,08 823-1 RTS 21/ II

" kosení 1x   - ROZVOJ.PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU " : 

" V cenách  započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km " : 

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

97,13 97,13000

6 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 4,85650 145,50 706,62 823-1 RTS 21/ II

" zálivka rozvoj.péče do předání:  5  x 10L/m2" : 

m2*0,010*5 : 

4,8565 4,86000

7 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,85650 1 000,00 4 856,50 Vlastní

8 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,85650 850,00 4 128,03 Vlastní

" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " : 

4,8565 4,86000

Díl: 1.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - KÁCENÍ DŘEVIN, OCHRANA STROMŮ PŘI 

STAVEBNÍ ČINNOSTI, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

21 633,90

9 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 

 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 154,50 154,50 800-1 RTS 21/ II

10 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 

 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 303,50 303,50 800-1 RTS 21/ II

11 112101124R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 

 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,00000 696,00 696,00 800-1 RTS 21/ II

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

12 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm kus 1,00000 255,00 255,00 823-2 RTS 21/ II

13 112211112R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm kus 1,00000 490,50 490,50 823-2 RTS 21/ II

14 112211113R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm kus 1,00000 1 217,00 1 217,00 823-2 RTS 21/ II

15 162201405R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 40,80 40,80 800-1 RTS 21/ II

16 162201406R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 192,50 192,50 800-1 RTS 21/ II

17 162201408R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 750,00 750,00 800-1 RTS 21/ II

18 162201415R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 

přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 497,00 497,00 800-1 RTS 21/ II

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

01

01

dopadu 20 02 01

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

19 162201416R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 1 006,00 1 006,00 800-1 RTS 21/ II

20 162201418R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 

přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 3 350,00 3 350,00 800-1 RTS 21/ II

21 162201421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 

na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 108,00 108,00 800-1 RTS 21/ II

22 162201422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 

na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 410,00 410,00 800-1 RTS 21/ II

23 162201424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 

na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 907,00 907,00 800-1 RTS 21/ II

24 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,00000 312,00 312,00 Vlastní

25 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

26 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,00000 2 010,00 2 010,00 Vlastní

27 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 1,00000 7,20 7,20 Vlastní

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

28 162301942 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 1,00000 31,90 31,90 Vlastní

29 162301944 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km kus 1,00000 137,00 137,00 Vlastní

30 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 1,00000 15,60 15,60 Vlastní

31 162301962 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 1,00000 83,70 83,70 Vlastní

32 162301964 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km kus 1,00000 483,50 483,50 Vlastní

33 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 1,00000 23,10 23,10 Vlastní

34 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 1,00000 47,60 47,60 Vlastní

35 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km kus 1,00000 158,00 158,00 Vlastní

36 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 1,00000 135,00 135,00 Vlastní

37 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,00000 286,50 286,50 Vlastní

38 174251204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,00000 552,00 552,00 Vlastní

39 184818234 Ochrana kmene průměru do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,00000 1 225,00 1 225,00 Vlastní
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

40 184852234 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou ks 6,00000 833,00 4 998,00 Vlastní

Díl: 1.2. PARKOVÝ TRÁVNÍK výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 33 823,02
41 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 34,00000 14,90 506,60 823-1 RTS 21/ II

" obdělání půd pro trávník - rotavátorování-zapravení substrátu" : 

34 34,00000

42 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 102,00000 5,30 540,60 823-1 RTS 21/ II

" obdělání půd pro trávník / hrabání 3x  " : 

102 102,00000

43 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 34,00000 10,00 340,00 823-1 RTS 21/ II

" válcování 1x " : 

34 34,00000

44 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 68,00000 4,55 309,40 823-1 RTS 21/ II

" odplevelení původ. pláně před návozy veget. vrstvy  substrátů : min. 1x cykl " : 

" bezplevelná úprava pro trávníky:  min. 1x cykl  po slehnutí  nové veget. vrstvy " : 

68 68,00000

45 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00102 8 280,00 8,45 823-1 RTS 21/ II

" obdělání půd pro trávník : TZ startovací hnojivo / hnojení " : 

m2*0,030*0,001 : 

0,00102

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

46 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,34000 145,50 49,47 823-1 RTS 21/ II

" trávník, založení výsevem:  závlaha po výsevu 10 l/m2 " : 

m2*0,010*1 : 

0,34 0,34000

47 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 8,67088 1 014,00 8 792,27 823-1 RTS 21/ II

48 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 34,00000 97,30 3 308,20 Vlastní

" Technologie založení trávníků: JTÚ, urovnání substrátu " : 

34 34,00000

49 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 34,00000 98,10 3 335,40 Vlastní

50 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 34,00000 25,00 850,00 Vlastní

51 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 34,00000 50,00 1 700,00 Vlastní

" Úprava profilu pláně bez zhutnění / srovnání a vyspádování podkladních vrstev pod návozy 

veget. vrstvy  substrátů " : 

34 34,00000

52 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 34,00000 29,00 986,00 Vlastní

" rozrušení podloží pod návozy veget. vrstvy  substrátů " : 

34 34,00000

" rozprostření trávníkového substrátu, tl. 15 cm "
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

53 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,34000 1 000,00 340,00 Vlastní

54 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,34000 850,00 289,00 Vlastní

" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " : 

0,34 0,34000

55 00572490-28 osivo travní - speciální suchovzdorná směs, přesné složení upřesněno dle stanovištních 

podmínek, během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30 g/m2, travobylinná 

společenstva

kg 0,87550 200,00 175,10 Vlastní

" trávník suchomilný  - výsev 20-30 g/m2  + 3% ztratné " : 

m2*(0,020+0,030)/2*1,03 : 

0,8755 0,88000

56 10371500-01 substrát pro trávníky VL zakládací - zemina, kompost, štěrk,  písek - substrát  (A) určen k, 

vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)

m3 5,10000 2 400,00 12 240,00 Vlastní

" dodávka vegetační   vrstvy  substrátů (zahliněn.štěrk) " : 

" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m " : 

5,1 5,10000

57 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 1,05060 50,00 52,53 Vlastní

m2*0,030*1,03 : 

1,0506 1,05000

Díl: 1.3. KVETOUCÍ EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK výsevem, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 99 495,09
58 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 97,13000 14,90 1 447,24 823-1 RTS 21/ II

" obdělání půd pro trávník - rotavátorování-zapravení substrátu" : 

97,13 97,13000
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

59 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 291,39000 5,30 1 544,37 823-1 RTS 21/ II

" obdělání půd pro trávník / hrabání 3x  " : 

291,39 291,39000

60 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 97,13000 10,00 971,30 823-1 RTS 21/ II

" válcování 1x " : 

97,13 97,13000

61 185804211R00 Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin m2 97,13000 44,90 4 361,14 823-1 RTS 21/ II

" MECHANICKÉ odplevelení původ. pláně před návozy veget. vrstvy  substrátů : min. 1x cykl " : 

" bezplevelná úprava pro trávníky " : 

97,13 97,13000

62 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,97130 145,50 141,32 823-1 RTS 21/ II

" trávník, založení výsevem:  závlaha po výsevu 10 l/m2 " : 

m2*0,010*1 : 

0,9713 0,97000

63 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 24,76850 1 014,00 25 115,26 823-1 RTS 21/ II

64 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 97,13000 97,30 9 450,75 Vlastní

" Technologie založení trávníků: JTÚ, urovnání  spec. substrátu " : 

97,13 97,13000

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
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S: DKVĚT/N001.1

O: SO 02

R: SO 02

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

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

65 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 97,13000 98,10 9 528,45 Vlastní

66 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 97,13000 25,00 2 428,25 Vlastní

" výkr. Situace:  suchomilné trávníky podél komunikací " : 

97,13 97,13000

67 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 97,13000 50,00 4 856,50 Vlastní

" Úprava profilu pláně bez zhutnění / srovnání a vyspádování podkladních vrstev pod návozy 

veget. vrstvy  substrátů " : 

97,13 97,13000

68 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 97,13000 29,00 2 816,77 Vlastní

" rozrušení podloží pod návozy veget. vrstvy  substrátů " : 

97,13 97,13000

69 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,97130 1 000,00 971,30 Vlastní

70 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,97130 850,00 825,61 Vlastní

" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností " : 

0,9713 0,97000

71 00572490-28 osivo travní - parková směs do sucha s příměsí bylin a letniček, přesné složení upřesněno dle, 

stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 2-5 g/m2, 

travobylinná

kg 0,35015 200,00 70,03 Vlastní

" rozprostření trávníkového substrátu, tl. 15 cm "
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SADOVNICKÉ ÚPRAVY ( bez následné péče )

" trávník kvetoucí extenzivní  - výsev 2-5 g/m2  + 3% ztratné " : 

m2*(0,002+0,005)/2*1,03 : 

0,35015365 0,35000

72 10371500-01 substrát pro trávníky VL zakládací - zemina, kompost, štěrk,  písek - substrát  (A) určen k, 

vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)

m3 14,56950 2 400,00 34 966,80 Vlastní

" dodávka vegetační   vrstvy  substrátů (zahliněn.štěrk) " : 

" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m " : 

14,5695 14,57000

Celkem 168 717,39

společenstva
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Rozvaděč RE 14 500,00
1 Pol__0001 Typový elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, typ ER112 NKP7P, jistič před elektroměrem 

3x25A,, včetně osazení a zapojení

ks 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní

Díl: _10 Uzemnění 6 230,00
2 Pol__0005 Uzemňovací pásek FeZn 30/4mm m 40,00000 137,00 5 480,00 Vlastní

3 Pol__0006 Uzemňovací vodič FeZn A 10 m 5,00000 120,00 600,00 Vlastní

4 Pol__0007 Svorka na páskové a kruhové vodiče SR03 ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

Díl: _14 Hodinová zúčtovací sazba 9 000,00
5 Pol__0001 Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy hod. 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

Díl: _2 Energetický sloupek 83 400,00
6 Pol__0002 Multifunční výklopný sloupek, osazený trojfázovou zásuvkou 32A a jednofázovou zásuvkou 16A, 

doplněný, jednopólovým jističem 10A s proudovým chráničem 30mA, modulovým vypínačem 

16A a časovým spínačem.

ks 1,00000 83 400,00 83 400,00 Vlastní

Díl: _8 Úložný materiál 3 480,00
7 Pol__0001 Smršťovací záklopka O 30-50mm ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

8 Pol__0002 Výkonová pojistka 60A ks 3,00000 160,00 480,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 15 520,00
9 Pol__0008 Výkop rýhy 35/70 v zemině tř. 3, včetně kabelového lože, výstražné folie a zásypu m 20,00000 293,00 5 860,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

ELEKTROMONTÁŽE

ELEKTROMONTÁŽE

(Např. sloupek MSS ENERGO mini)
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R: SO 03
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Položkový soupis prací a dodávek

PARČÍK NA ULICI CORNOVOVA, BRNO - ČERNOVICE

ELEKTROMONTÁŽE

ELEKTROMONTÁŽE

10 Pol__0009 Výkop rýhy 35/70 v zemině tř. 3, včetně demontáže  dlažby, kabelového lože, výstražné folie a 

zásypu, a opětovného zadláždění

m 20,00000 443,00 8 860,00 Vlastní

11 Pol__0010 Výkop zeminy tř. 3 pro výklopný sloupek, včetně odvozu zbylé zeminy m3 0,40000 2 000,00 800,00 Vlastní

Díl: M21_4 Kabely a vodiče 15 940,00
12 Pol__0003 CYKY 3x 2,5 m 50,00000 50,00 2 500,00 Vlastní

13 Pol__0004 CYKY 4x 10 m 64,00000 210,00 13 440,00 Vlastní

Díl: M21_S Svítidla 33 000,00
14 Pol__0001 Zemní pojezdové svítidlo LED, nerezová ocel, vyzařovací úhel 120 st. světelný tok 1450 lm, krytí, 

IP67, teplota chromatičnosti  3000K, 230V, 20W, rozměry d200/105mm, včetně spojek T pro 

průběžnou

ks 6,00000 5 500,00 33 000,00 Vlastní

Celkem 181 070,00

montáž (např. TERRA, rendl light studio)
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časový harmonogram stavby - Parčík na ulici Cornovova, Brno-Černovice
březen duben květen
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POPIS

převzetí staveniště

příprava staveniště

bourací práce, kácení stromů

elektropřípojka

chodníky a zpevněné plochy

osazení mobiliáře

sadovnické úpravy  

rezerva

předání stavby

úklid a vyklizení staveniště



 

 

1 

 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů  

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

kterou účastník zadá 

poddodavateli  

% podíl na plnění 

VZ 

 „Parčík na ulici Cornovova, Brno-

Černovice – nové vyhlášení.“ 

 

Identifikace poddodavatele:     

1. Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

 Osob oprávněná k 

jednání: 

 

 

Identifikace poddodavatele:     

2.  Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

 Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

  

Celkový objem poddodávek   0 % 

  

VBrně dne 7.3. 2022  

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka 

 …............................................................ 

doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby  

 oprávněné jednat za účastníka  

 

 


