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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operacní program

PROVÁDECÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
C. smlouvy objednatele: S-0443/DOP/2019, C. smlouvy konzultanta: 19-120
mezi

objednatelem:

Stredoceský kraj

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným:
ICO: 70891095

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a verejných zakázek
DIC: CZ70891095

Bankovní spojení:
Císlo úctu

PPF banka, a.s.,

Osoba oprávnená jednat
ve vecech smluvních:

Martin Herman, radní pro oblast investic a verejných zakázek

Osoba oprávnená jednat
ve vecech technických:

Be. Zdenek Dvorák, reditel Krajské správy a údržby silnic
Stredoceského kaje, príspevková organizace
(dále jen ,,objednatel") na strane jedné
a

konzultantem:
se sídlem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupeným:
bankovní spojení:
IC,
DIC:

Ing. Markem Svobodou predsedou predstavenstva

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
KB a.s., Praha 4, c.ú.:
452 72 387
CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstríku nebo v jiné evidenci: u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1434
jako správce spolecnosti PGP/INFRAM - RS na ŠD a BOZP Stredoceský kaj

konzultantem:

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

zastoupeným:

Ing. Zdenkem Jerábkem, CSc., MBA,

bankovní spojení:
IC,
DIC:

Komercní banka a.s., Praha 8, c.ú.: 19-5438970207/0100

statutárním reditelem
250 70 282
CZ25070282

údaj o zápisu v obchodním rejstríku nebo v jiné evidenci: u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka
4235
jako spolecník spolecnosti PGP/INFRAM - RS na šd a BOZP Stredoceský kaj
(dále jen ,,konzultant") na strane druhé

uzavírají níže uvedeného dne, mesíce a roku tuto
]
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Provádecí smlouvu (smlouvu)
Clánek I.
Predmet smlouvy
t

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpecí a odpovednost služby
(dále jen ,,plnení"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a clenení:
výkon obcasného stavebního dozoru vcetne výkonu koordinátora BOZP a výkon trvalého
dozoru u pozice asistent specialista pro pozemní komunikace (vcetne propustku) na stavbe:
,,IU102 hr. hl. Prahy-Štechovice, rekonstrukce, ETAPA I. a ETAPA II"
V rozsahu stanoveném Zvláštními obchodními podmínkami, uvedenými v Rámcové
smlouve v príloze A bod 2) ,,Stavby procesne a technicky složité, tj. stavby s
predpokládanou hodnotou stavebních nákladu vyšší než 100.000.000,- KC bez DPH" a bod
3) ,,výkon koordinátora BOZP".
2. Konzultant je pri realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel PONTEX s.r.o.) - viz príloha
A;
Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem vcetne všech príloh - viz príloha B;
Pravomocné stavební povolení - viz príloha F;
Zákony, normy a predpisy související s realizací predmetu díla, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operacního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž
splnení se v návaznosti na prijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet
na soulad realizace díla se zverejnenými pravidly poskytovatele dotace, napr. na
l]ttp://\vww.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyz\'v-v-lROP byly v dobe pred zahájením
zadávacího rízení na uzavrení Rámcové smlouvy zverejneny výzvy IROPu a zároven také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a príjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. trídy) a dle pokynu objednatele.
3. Objednatel se zavazuje rádne dokoncené plnení prevzít a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se rídí Rámcovou
smlouvou c. S-16587LDOP/2016 uzavrenou dne 16. 11. 2016 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Clánek II.
Cena za poskytované služby
1. Za rádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako soucet cen
za skutecne realizované plnení, které se vypocítají jako soucin skutecne poskytnutého
rozsahu plnení a jednotkových cen príslušného plnení, tj.:
bez DPH: 14 607 070,- KC
2
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Integrovaný regionální operacní program

DPH: 3 067 484,70 Kc
vcetne DPH: 17 674 554,70 KC

Podrobná specifikace ceny tvorí prílohu C této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouve. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skutecne poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnení.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouve.
4. Kontaktní osobou objednatele ve vecech technických a fakturace (osobou príslušnou
k pokynum, prevzetí, schválení nebo pripomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy vcetne prílohy C) je
Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU
e-mail: inilan.peska@ksus.cz , tel.: 601 159 692
Clánek III.

Doba a místo plnení

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnení následujícím zpusobem:
Doba plnení verejné zakázky do 48 mesícu ode dne dorucení výzvy k zahájení plnení
verejné zakázky.
Predpokládaný termín zahájení:

03/2019

Predpokládaný termín dokoncení:

03/2023

2. Smluvní strany sjednávají místo plnení takto:
II/102 hr. hl. m. Prahy - Štechovice, rekonstrukce, ETAPA I. a ETAPA II.
Clánek IV.
Podmínky poskytování služeb
l. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatne pred zahájením jeho cinnosti následující
dokumentaci:

PDPS, která byla soucástí zadávacího rízení na zhotovitele stavby;
Pravomocné stavební povolení
DSP.
2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice
zastávané pri plnení Smlouvy - není stanoven s ohledem na skutecnost, že se jedná o
obcasný stavební dozor.
3. Konzultant bere na vedomí, že plnení má být financováno z IROP . Konzultant se proto
zavazuje poskytovat plnení rovnež v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele
dotace.

3

3

* * *
*

*
jR

*

*

*

* ,k *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operacní program

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plnena smlouva, jsou následující
- Provádecí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na stavbách
Stredoceského kraje - viz príloha D;
- Smernice reditele krajské správy a údržby silnic Stredoceského kraje upresnující
provádení zmen závazku dle zákona c. 134/2016 sb., o zadávání verejných zakázek - viz
príloha E;
(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouve).
Clánek VI.
Další ustanovení
l. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné
správe a o zmene nekterých zákonu (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších
predpisu, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánu (objednatele, Centra pro regionálni rozvoj CR, Ministerstva pro místní
rozvoj CR, Ministerstva financí CR, orgánu strukturálních fondu EU, Evropské komise,
Evropského úcetního dvora, Nejvyššího kontrolního úradu, financních úradu apod.) do
svých objektu, ve kterých se realizuje predmet této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje
predložit ke kontrole kontrolním orgánum veškerou provozní a úcetní evidenci, která se
týká predmetu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu a zákona c. 586/1992
Sb., o daních z príjmu, ve znení pozdejších predpisu, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat príslušným
orgánum ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
s touto smlouvou. V prípade, že cást predmetu této smlouvy konzultant plnit
prostrednictvím jiných subjektu, je povinen smluvne zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly
povinnostem uvedeným v tomto clánku smlouvy, pokud tak neuciní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoucinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v prípade
dodavatelských subjektu.
Clánek VI.
Záverecná ustanovení
l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti
dnem jejího uverejnení v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukoncit za podmínek stanovených v Rámcové smlouve.
3. Prílohu této smlouvy tvorí:
Príloha A: Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel PONTEX s.r.o.) bude predáno k datu výzvy k zahájení plnení;
Príloha B: Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem vcetne všech príloh - bude predáno k
datu výzvy k zahájení plnení;
Príloha C: Ocenený soupis prací - podrobná specifikace ceny;
Príloha D: Provádecí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na
stavbách Krajského úradu, v platném znení vcetne príloh;
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Príloha E: Smernice reditele krajské správy a údržby silnic Stredoceského kraje upresnující
provádení zmen závazku dle zákona c. 134/2016 sb., o zadávání verejných zakázek,
v platném znení VC. príloh;
Príloha F: Pravomocné stavební povolení - bude predáno k datu výzvy k zahájení plnení
4. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tri a konzultant
jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodne a vážne a že považují její obsah
za urcitý a srozumitelný, na dukaz cehož pripojují níže své podpisy.

V Praze dn'

- 5 -02- 2019

V Praze dne 28.1.2019

PODEPSÁN

PODEPSÁN
za objednatele:

za konzultanta: PRAGOPROJE

redoceský kraj
""~,
" " ."\

,a.s.

GOPROJEKT a.s.
ce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 n 387, zapsán v OR
u(hk \' Praze cxlt!.B, vl,1434

",l

Podpis:
Jmé
Funk
PRA' OPROJEKT, a.s.

M
radní Pr! oblast investic
a verej ých zakázek

stva

Oprávnen podepisovat nabídku jménem ci
v zastoupení spolecnosti PGP/INFRAM RS na ŠD a BOZP Stredoceský kaj
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Príloha c. 3 - Ocenený soupis prací ETAPA l + ETAPA ll
l. "

žlute - ocení uchazec

Služba - funkce

pocet

pocet dni"" Pocet dní Denni
sazba"}
v mesíci
celkem

mesícu
Ä) Technická dozorCí správa :
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent speciaiista p"o pozemní komunikace (vcetne propustku)
Asistent spcciaiista ,geotechnika
Asistent speciaiista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Asistent speciaiista v oboru trubní vedeni
Pomocný pracovnik správce stavby pro kontrolu rozpoctu
Koordinátor BOZP
Pomocný pracovnik správce stavby pro inženýring
A Technická dozorcí správa - celkem:
Celkem bez DPH :

ll

48
48
12
12
8
44
44
17

10
21
10
8
10
6
20
IQ

480
1008
120
96
80
264
880
170

Cena
KC

4 715 2 263
4 715 4 752
4 715
565
4 715
452
4 715
377
4 715 1 244
4 715 4 149
4 715
801
CELKEM 14 607
14 607

200
720
800
640
200
760
200
550
070
070

Pozn: *) Denni sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil,
apod.
*") Je-li uveden pocet dnu v mesíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o obcasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V prubehu zimní prestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru
V Praze dne 10.1.2019

'\.'.
f..';

.i·
· ' '"'
"u;:

l

. Ing. Marek Svoboda
predseda Hédstavenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávnen podepisovat nabídku na základe plné moci ze
dne 12.4.2016 za spolecnost PGP/INFRAM - RS na ŠD a
BOZP

=

K~
Krajská správa a
údržba silnic
Stredoceského kraje,
príspevková
organizace

Provádecí pokyn pro výkon stavebního dozoru
investora realizovaný na stavbách KSÚS

Stran celkem 19

StredoCeského kraje, p.o.

RozdelovnIk: C
Verze: 3.0

R-Pp-1.2.4.1

Príloha D

Strucný obsah
Tento provádecí pokyn se vydává za úcelem upresnení požadavku na realizaci výkonu stavebního
dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,,výkon tdi") a koordinátora BOZP na stavbách, jejichž
stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Stredoceského kraje, p.o. (dále jen ,,KSUS") a nebo
Stredoceský kraj jednající prostrednictvím KSUS.

Tento dokument vcetne všech svých príloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Stredoceského
kraje, príspevková organizace.
Porizování kopii tohoto dokumentu nebo jeho cásti, poprípade jeho predávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel

Garant

Ing.Lukáš Svoboba
Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Právní KANCELÁR

Ing. Miloslav Štrobach

charakter dokumentu
nevyžaduje

Podpis

podpis

Podpis

Schválil A VYDAL

Be. Zdenek Dvorák, reditel organizace
Damm

Podpis

08.062017

Platnost od: 09.062017

ÚCinnost od: 09.06.2017

9
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Údaje o zmenách:
Zmena
císlo
Datum
l
07.06.2017

jméno
Svoboda

zmena clánku
Revize verze 2.0, platí verze 3.0
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Provádecí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic
Stredoceského kraje, p.o.

Tento provádecí pokyn se vydává za úcelem upresnení požadavku na realizaci výkonu
stavebního dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,yýkon TDI") a koordinátora BOZP
na stavbách, jejichž stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Stredoceského
kraje, p.o. (dále jen ,,KSUS") a nebo Stredoceský kaj jednající prostrednictvím
KSUS.
Tento provádecí pokyn se vztahuje na výkon tdi realizovaný prostrednictvím
vlastních zamestnancu KSUS, jakož i na výkon TDI realizovaný prostrednictvím
externích subjektu na základe smlouvy o výkonu cinností stavebního dozoru (dále jen
,,zástupce TDI" a ,,Smlouva").

Úvodní ustanovení

j.

výkon tdi se rídí príslušnými právními predpisy (vcetne zákona c. 134/2016 Sb., o
zadávání verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu, dále jen ,,ZZVZ"),
normami a pravomocnými správními rozhodnutími, smlouvou uzavrenou mezi KSUS
a zhotovitelem stavby, a v prípade externích subjektu rovnež Smlouvou a jejími
prílohami.
Rozsah cinností vykonávaných zástupcem TDI je vymezen:
a)

v prípade stavebního dozoru prílohou c. 1tohoto pokynu,

b)

v prípade koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zákonem c. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci v pracovneprávních vztazích a
o zajišteni bezpecnosti a ochrany zdraví pri cinnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovneprávnívztahy, ve znení pozdejších predpisu a präohou c. 2 tohoto pokynu.

Projednávání zmen smlouvy se zhotovitelem stavby
Pravidla pro sjednávání zmen smlouvy uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby se rIdi Smernici
reditele KSUS - Smernice upresnujÍcÍ provádeni zmen závazku dle zákona c. 134/2016 o zadávání
verejných zakázek, v platném znení.
tdi poskytuje ksus technickou podporu pri kategorizaci a ocenenívšech zamýšlených zmen smlouvy.

Ill.

Prerušení prací

V prípade, že nebude možno na stavbe pokracovat z technických, smluvních, klimatických aj. duvodu,
bude na základe písemného pokynu zaslaného oprávnenou osobou KSUS zhotoviteli a TDI stavba
V

V

prerušena.
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lV.

ROS

l) Spolecná ustanoveni k RDS

a)

Pokud je tak uvedeno ve smlouve uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat ke stavbe ROS v rozsahu Smernice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací c.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s úcinnosti od 1. února 2007,
vC. dodatku c. 1 schváleného c.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s úcinností od 1. ledna
2010 (dále jen ,,Smernice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a za podmínek
stanovených ve smlouve uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
b) Soucástí ROS je ocenený srovnávací soupis prací- rozdílový rozpocet, který
-

bude po dobu plneni smlouvy uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby v návaznosti
na ZBV dále aktualizován, a to ze strany zhotovitele stavby

-

C)
d)
e)
f)

g)

bude v aktuální podobe doložen jako soucást konceptu ROS a následne, po zapracování
pripomínek ke konceptu ROS, i cistopisu ROS
ROS mostních objektu a operných zdí musí obsahovat statický výpocet.
Každé pare cistopisu ROS musí být orazítkované autorizacním razítkem.
,,podpisový rámec" ROS bude mít jednotnou podobu, která je uvedena v príloze c. 3 tohoto
pokynu.
Nepredložení konceptu ci cistopisu ROS ze strany zhotovitele stavby není duvodem pro
prerušeni behu lhut pro zprovoznení a dokonceni stavby, tak jak jsou definovány ve smlouve,
avšak bez odsouhlaseného Cistopisu ROS není zhotovitel oprávnen zahájit príslušné práce a
TDI nemuže povolit zahájeni techto prací.
jako podklad pro výkon tdi objednatel predá zhotoviteli predevším: SOD se zhotovitelem,
projektové dokumentace ve stupních OSP (DOS) a POPS resp. ZDŠ, územní rozhodnuti (je-li
vydáno), stavební povolení príp. jiné povoleni stavby a další povolení dle charakteru stavby,
výstupy z majetkoprávní prípravy stavby a výkonu inženýrské cinnosti (smlouvy o preložkách,
apod.), pIán BOZP ve fázi prípravy, prípadne další existujÍcÍ podklady.

2) Projednávání ROS

a)

Pokud je na základe smlouvy uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby ze strany KSUS
vyžadováno konání výrobních výboru k projednáni návrhu konceptu ROS, je zástupce TDI
povinen se techto výboru úcastnit a zároven informovat AD o terminu konání výrobního
výboru.
b) Zástupce TDI je povinen se vyjádrit ke konceptu ROS formou samostatného stanoviska
(oficiálnI stanovisko s podpisem zástupce TDI) nejpozdeji do 8 pracovních dni od jeho
predáni.
C) Zástupce AD vydá ke konceptu ROS své stanovisko.
d) Po zapracováni všech pripomínek KSUS/TDI popr. AD ke konceptu ROS ze strany zhotovitele
stavby je zástupce TDI povinen k Cistopisu ROS vydat formou samostatného stanoviska
(oficiální stanovisko s podpisem zástupce TDI) své kladné ci záporné vyjádreni. V prípade
svého záporného stanoviska je zástupce TDI povinen ve stanovisku uvést své oduvodnené
výhrady a pripomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhutu na vyjádrenivuci zhotoviteli stavby.
e) Zástupce TDI je povinen predat KSUS cistopis ROS se svým vyjádrením a prípadnými
výhradami a pripomínkami dle predchozího bodu.
f) Finálni schválení ROS zajištuje objednatel. Bez tohoto schválení není zástupce TDI oprávnen
povolit zahájení prací, s výjimkou uvedenou pod bodem f) tohoto odstavce.
g) Zástupce TDI muže na základe písemného pokynu vydaného oprávnenou osobou KSUS
v prípade rozsáhlejších prací a tím i obsahu ROS, predevším pro mostní objekty a operné zdi,
souhlasit s postupným predloženIm konceptu ROS dle stavebne technologických celku - napr.
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zakládáni, spodní stavba, vrchní stavba, prÍs|ušenstvl. Podmínkou odsouhlasenI techto dncích
cástí a tím i následné možnosti povoleni - zahájeni prací je soulad ROS s projektovou
dokumentací pro provedení stavby/zadávaci dokumentaci stavby.

3) Zahájení stavebních prací
a)

Vlastní zahájení stavebních prací je možné až po schváleni RDS nebo dÍ|cÍ cásti ROS ve smyslu
clánku lV. tohoto pokynu.
b) Zástupce TDI muže na základe písemného pokynu vydaného oprávnenou osobou KSUS
povolit zahájení konkrétních stavebních prací ve smyslu Technických kvalitativních podmínek
staveb pozemních komunikaci, kapitola 2 - Príprava stavenište (viz www.pjpk.cz) ješte pred
schválením RDS ve smyslu clánku lV. tohoto pokynu, a to pri dodržení podmínek a požadavku
stavebního príp. dalších povoleni, rozhodnutí, stanovisek a souhlasu vydaných ke stavbe.
4) Provádení a odsouhlasení prací

Zástupce TDI kontroluje provádení prací ve smyslu požadavku a podmínek smlouvy uzavrené
mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
V.

Predání a ukonceni stavby

l) Predání dokoncené stavby

a)

Zástupce TDI pripraví ,,Zápis o odevzdáni a prevzetí stavby nebo její dokoncené cásti" podle
vzoru uvedeného v príloze c. 4 tohoto pokynu. Zápis podle vety prvé tohoto odstavce bude
podepsán zhotovitelem stavby, oprávnenou osobou KSUS a zástupcem TDI a vyhotoven v
poctu stejnopisu odpovidajÍcÍm poctu úcastníku predání dokoncené stavby (lx zhotovitel
stavby, lx KSUS, lx zástupce TDI, lx stavební úrad a další osoby dle požadavku stavebního
úradu).
b) Zástupce TDI jako soucást prejímky dokoncené stavby provede i ,,Administrativní prejímku"
tj. prevzetí dokladové a dokumentacní cásti stavby, kterou má zhotovitel stavby dle smlouvy
vyhotovit. Do doby predáni této dokladové a dokumentacní cásti stavby nelze cinnost TDI
považovat za rádne dokoncenou.
C) Soucástí ,,Administrativní prejímky" je rovnež predáni finálního souhrnného oceneného
rozdílového soupisu prací jakožto shrnuti prubežne aktualizované soucásti ROS.
d) Zástupce TDI predem projedná se zhotovitelem stavby seznam dokladu a dokumentu
k prejímce. Požadavky jsou uvedeny v Cásti B príloh c. 11 a C. 12 vyhl. c. 503/2006 Sb., o

e)

podrobnejší úprave územního rozhodováni, územního opatreni a stavebního rádu, v platném
znení (dále jen ,,Vyhláška"). Tento seznam bude zástupcem TDI doplnen dle složitosti a
nárocnosti dané stavby též v souladu s požadavky CI. 1.7.2 TKP 1.
Zástupce TDI vypracuje jako soucást predání dokladové a dokumentacní cásti záverecnou
zprávu TDI vC. príloh a proh|ášenÍTD| o souladu stavby se stavební a zadávací dokumentaci.

2) Ukonceni stavby kolaudací
a)

Zástupce TDI, v rámci ukoncení stavby, zpracuje a zajistí odesláni žádosti o vydání
kolaudacnIho souhlasu (príloha C. 12 vyhl. C. 503/2006 Sb., v platném znení) na príslušný
stavební úrad.. Odeslání žádosti stavebnímu úradu je treba ucinit vcas, prípadne i podle
dohody s príslušným stavebním úradem tak, aby byly splneny termíny k dokoncení stavby ve
smyslu smlouvy uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
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b)

C)

Zástupce TDI vyžaduje od zhotovitele stavby, kontroluje a prebírá dokladovou
a dokumentacní cást v rozsahu a obsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a dle požadavku
smlouvy uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
Zástupce TDI se úcastni a zajištuje pro kontro(n1 prohlIdku stavby predepsané a požadované
doklady a dokumenty.

3) Ukoncení stavby oznámeni o užIvánI stavby
a)
b)
C)
d)

Zástupce TDI u staveb, na které se nevztahuje kolaudacní rizenI, zpracuje a zajistí odesláni
oznámení o užIvánI stavby (príloha c. 11vyhl. C. 503/2006 Sb., v platném znení).
Zástupce TDI zajistí, aby bylo oznámení odesláno 30 dní pred predpokládaným termínem
ukoncení stavby.
Pokud stavební úrad do 30 dni od doruceni oznámení nereaguje, je po uplynutí 30 dnu stavba
považována za ukoncenou.
V prípade, že bude ze strany stavebního úradu vznesen požadavek na kolaudaci, je zástupce
TDI povinen zpracovat a zajistit odeslání žádosti o vydáni kolaudacního souhlasu a zajistit
provedení kolaudace stavby.

VI.

DSPS

l) Spolecná ustanovení k DSPS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouve uzavrené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat Dokumentaci skutecného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS") ve
smyslu § 125 odst. 6 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním rádu
(stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,stavební zákon"), vyhlášky c.
499/2016 Sb. v platném znení (predevším prílohy c. 7), Smernice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací, Technických kvalitativnIch podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací a za podmínek stanovených ve smlouve uzavrené mezi KSUS a
zhotovitelem stavby.
2) Projednávání DSPS

a) Zástupce TDI je povinen se vyjádrit ke konceptu DSPS nejpozdeji do 8 pracovních dní od jeho
predání.
b) Po zapracování všech pripomínek KSUS/TDI ke konceptu DSPS ze strany zhotovitele stavby
je zástupce TDI povinen pripojit k Cistopisu DSPS své kladné ci záporné vyjádreni a svuj
podpis. V prípade svého záporného vyjádrení je zástupce TDI povinen pripojit rovnež své
oduvodnené výhrady a pripomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhutu na vyjádreni vuci
zhotoviteli stavby.
C) Zástupce TDI je povinen predat KSUS cistopis DSPS se svým vyjádrením a prípadnými
výhradami a pripomínkami dle predchozího bodu.
VII.
a)
b)
c)

Záverecné ustanoveni

Tento metodický pokyn je závazný pro výkon tdi na všech stavbách realizovaných KSUS nebo
Stredoceským krajem.
Zástupce TDI spo|ecnC s povereným zástupcem KSUS je povinen predat formuláre uv_ed.ené
v príloze c. 3 - 4 tohoto pOk'ynu zhotoviteli stavby neipozdeii ke dni prejhnky stavenište.
Tento metodický pokyn nabývá úcinnosti ke dni 9.6.2017.
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Prílohy:
PI - rozsah výkonu cinnosti technického dozoru investora
P2 - rozsah výkonu cinnosti koordinátora BOZP
p3 - podpisový rámec ROS
P4 - vzor Zápis o odevzdáni a prevzetí dokoncené budovy nebo stavby nebo její dokoncené cásti
PS - protokol o predání stavenište
Schválil: Bc. Zdenek Dvorák, reditel Krajské správy a údržby silnic Stredoceského kraje, p.o.
Dne: 8.6.2017
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Príloha C. 1 - Rozsah vÝkonu Cinnosti stavebního dozoru
V rámci prípravy výstavby:

-

kontrola veškerých
zhotoviteli stavby;

podkladu

predaných

KSUS nebo jim

poverenou osobou

-

kontrola souladu ROS s projektovou dokumentací predchozích stupnu (tj. s
dokumentací pro stavební povoleni príp. ohlášení stavby, projektovou dokumentací
pro provedení stavby resp. zadávací dokumentaci stavby, atp.) a všemi dalšími
podklady;

-

kontrola ROS, vcetne všech jejich zmen, zejména s ohledem na její soulad
s požadavky KSUS, soulad se závaznými predpisy, soulad se smluvní dokumentací,
ostatními podklady, pokyny a sdeleními preda nými ksus zhotoviteli stavby;

-

kontrola procesu spojených s predáním a prevzetím stavenište zhotovitelem stavby
vcetne administrativního záznamu veškerých takových procesu;

-

zajišteni oznámení podle § 22 odst. 2 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci,
ve znení pozdejších predpisu Archeologickému ústavu AV CR Praha minimálne
tri týdny pred zahájením výkopových ci jiných stavebních pracítento zámer;

-

seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádreními dotcených orgánu
státní správy a s majetkoprávními smlouvami vcetne splnení jejich podmínek
(nahlášení zahájení prací atd.);
·

-

kontrola dodržováni podmínek stavebního povolenI;

-

kontrola procesu spojených se zahájením stavby
pro vybudování zarIzenI stavenište a vlastní zahájení.

a procesu

potrebných

V rámci realizace stavebních prací:
-

prubežný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolnIch dnu,
tak prubežných informací o postupu realizace stavebních prací;

-

svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dni od zahájení prací
a provádet prubežné fyzické kontroly na stavbe se zápisem kontroly do SO
a fotodokumentací;

-

povinná úcast na kontrolních dnech Ix za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotoveni
a rozesi|ánÍzápisu z kontrolních dnu stavby zúcastneným stranám dle pokynu KSUS;

-

kontrola a overování kvality provádených prací, dodržováni ROS a dodržováni
kontrolnIho a zkušebního plánu zhotovitele stavby popr. plánu kontrolních prohlídek;
evidence prípadných neshod a dohhžení na jejich prubežné odstranováni;

-

kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu zmen,
doplnku nebo rozšírenÍ díla vyp|ývajÍcÍch z podmínek pri provádení díla, z odborných
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich
ocenení, zajištení vcasného predloženi tohoto soupisu KSUS k odsouhlasenI formou
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti zmenových listu
pro zpracování následného dodatku ke Smlouve. Zmeny mohou být realizovány
tepme po jeho odsouhlasení podpisu Zmenového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených
zmen ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

-

kontrola a overování kvality dokoncených prací a overování shody s ustanoveními
smluvních dokumentu a platnými právními predpisy CR, vcetne platných ceských
norem;
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-

kontrola vecné a cenové správnosti ocenovacích podkladu a faktur;

-

kontrola kvality a množství za budova ných materiálu a vybavení; overová ni,
zda vzorky odpovÍdají smluvním dokumentum a príslušným ceským normám;

-

kontrola provádení zkoušek na stavbe, dohled nad dodržováním predepsaných
postupu, platných právních predpisu CR a kontrola provádení technických zkoušek
provádených oprávnenými subjekty a kontrola výsledku;

-

kontrola prubehu zkoušek technologických zarIzenI provádených zhotovitelem
stavby;

-

kontrola vedení ŠD, potvrzováni správnosti zápisu ve šd, vyjadrování se v nem
k závažným skutecnostem;

-

kontrola plnení smluvních podmínek zhotovitelem stavby; záverecné kontroly
dokonceného díla, príprava soupisu vad a nedodelku, vcetne stanoveni termínu
a zpusobu jejich odstranování;

-

úcast na individuálních a komplexních zkouškách, úcast pri provádení merení {hluk,
osvetlení, apod.);

-

proverování vad a nedodelku v záveru stavby a dohled nad jejich odstranením,
vcetne stanovení termínu a zpusobu jejich odstranení;

-

príprava predávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

-

kontrola DSPS a dokladu k rIzenI o užívánÍ stavby ve smyslu stavebního zákona
(napr. ko|audacnjrÍzenÍ);

-

spolupráce s koordinátorem BOZP pri kontrole prací vzhledem k dodržování
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a kontrole dodržování požárních predpisu;

-

kontrola a overování mesÍcniho soupisu množství provedených prací a dodávek
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

-

kontrola procesu systematického doplnovánI dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

-

úcast pri projednávání a overeni správnosti všech dokladu a zmen projektové
dokumentace stavby;

-

povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornení
zhotovitele stavby na zjištené nedostatky v provádených pracích, požadováni
sjednání nápravy a v prípade ohroženi zdraví nebo majetku ioprávneni narídit
zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona c. 89/2012 Sb., obcanského
zákoníku, v platném znení);

-

povinná kontrola tech cástí dodávek a montáži materiálu, výrobku a technologických
postupu, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou neprístupnými,
povinné zapsání výsledku kontroly do SO, resp. do protokolu - formuláru urcených
pro stavbu, vcetne zpracování fotografické ci video dokumentace;

-

kontrola a overení stavební pripravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

-

spolupráce s projektantem zajLšt'ujÍcÍm ad pri realizaci stavby;

-

spolupráce s odpovednými geodety {dle vyhlášky c. 200/1994 Sb., o zememericství,
ve znení pozdejších predpisu);
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-

kontrola provádeného díla se smluvní dokumentací, závaznými predpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

-

spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem ROS pri provádení nebo
navrhováni opatrení na odstranení prípadných závad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

-

sledování veškerých predepsaných a dohodnutých zkoušek materiálu, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledku a dokladu, které prokazuji kvalitu provádených prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

-

vedení podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a overováni dokladu
a procesu, vcetne prubežného predávání kopiitakových dokladu KSUS;

-

soustavné sledování a overovánIvedení ŠD a montážních deníku;

-

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby pri provádení opatreni na odvrácení nebo
na omezeni škod pri ohrožení stavby živelnými událostmi;

-

kontrola postupu prací podle casového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozornování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínu, návrhy
na nezbytná opatrení;

-

koordinace procesu vedoucích k náprave prípadných nedostatku v procesu realizace
díla;

-

kontrola rádného uskladnení materiálu, výrobku, stroju a konstrukci;

-

hlášení archeologických nálezu;

-

kontrola rádného nakládáni s materiálem odstraneným ze stavby, který nadále
zustává v majetku KSUS.

V rámci dokoncení stavby:
-

príprava podkladu pro predání a prevzetí stavby nebo jejích cástí a úcast na jednání
pri predáni a prevzetí;

-

vypracová ní
žádosti
o užIvánI
stavby
ve
smyslu
stavebního
zákona
(napr. pro kolaudaci stavby) a její podání na príslušný stavební úrad. Dále
pak povinnost predávat neprodlene po ukoncení akce podklady pro její záverecné
vyhodnoceni odpovedným pracovníkem KSUS:
i.

popis prubehu akce a jejÍvyhodnocení,

ii.

kopie všech proplacených faktur,

iii.

originál kolaudacnIho souhlasu v prípade, že byl na akci vydán,

iv.

originál zápisu z prevzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z predání a prevzetí stavenište,

v.

fotodokumentace z prubehu celé stavby,

vi.

kopie veškerých zápisu z pravidelných kontrolnIch dnu,

vii.

prípadne další prílohy vcetne jejich seznamu.

-

kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, vcetne zajištení jejího
doplnení a odevzdání KSUS v kompletním stavu;

-

kontrola a overeni dokladu pro konecné vyúctování stavebních prací, které doloží
zhotovitel stavby k predání a prevzetí dokoncené stavby;
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-

kontrola veškerých dokladu, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užÍvání
stavby ve smyslu stavebního zákona smerem k príslušnému stavebnímu úradu;

-

kontrola úplnosti DSPS a dokladu porízených behem stavby k archivaci u KSUS;

-

príprava podkladu pro hodnoceni stavby a cerpánÍfinancnjch prostredku;

-

kontrola odstranováni vad a nedodelku zjištených pri predání a prevzetí stavby
a pri rízenI o užÍvání stavby ve smyslu stavebního zákona;

-

úcast na rízenI o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

-

kontrola vyklizeni stavenište zhotovitelem stavby.
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Príloha c. 2 - Rozsah výkonu Cinnosti koordinátora BOZP
Prípravná cást k zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi:
-

prevzetí, kontrola a dopracování ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

-

vypracování nebo aktualizace prehledu právních predpisu ke stavbe a informace o
rizicích, které se mohou na stavbe vyskytnout;

-

zabezpecit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o mIstních a provozních
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbe vyskytnout;

vypracováni a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OlP).
Provádení cinnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:
-

zabezpecit seznámeni dodavatelu stavby s PIánem BOZP na stavbu a seznámení s
riziky a opatreními k jejich eliminaci;

-

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plán bezpecnosti a ochrany zdraví pri
práci na staveništi a pusobit na jeho dodržování a na to, aby zúcastnení zhotovitelé
stavby realizovali potrebná opatrení k zajištení bezpecnosti práce a ochrany zdraví;

-

kontrola informovanosti u všech dotcených zhotovitelu stavby o bezpecnostních
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi behem postupu prací,
a o príslušných opatreních k minimalizaci rizik;

-

upozornovat prokazatelným zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatnování požadavku na bezpecnost a ochranu zdraví pri práci zjištené na stavbe,
vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat primerená technická a organizacní
opatrení;

-

oznamovat KSUS nedostatky v uplatnování požadavku na zajišteni bezpecnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlene prijata primerená
opatreni ke zjednáni nápravy;

-

sledovat realizaci nápravných opatreni a v prípade neplneni prokazatelným
zpusobem vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnení. V prípade opakování stejných
nedostatku navrhnout uplatnení sankcních opatrení;

-

zúcastnovat se stanovených kontrolnIch dni stavby a navrhnout termíny kontrolních
dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat soucinnost zhotovitelu
stavebních prací z hlediska bezpecnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedeni
dokumentace BOZP na stavbe a dosažené výsledky;

-

vykonávat a koordinovat kontrolu dodržováni zásad, pravidel a požadavku v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a požární ochrany zajištovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

-

provádet kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvLsejÍcÍ se stavební
cinností a postupem prací podle ROS;

-

provádet další cinnosti stanovené provádecím právním predpisem k zákonu o BOZP.
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PodpisovÝ rámec RDS
NÁZEV STAVBY:
Objednatel stavby:

stredoceský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov
lC: 70891095; DIC: CZ 70891095

Schválil - razítko, datum, podpis:

zastoupený
Krajskou správou a údržbou silnic
Stredoceského kraje, p. o.
se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IC: 000 66 00

Technický dozor:

(bude doplnen název)
(bude doplneno sídlo a IC)

Autorský dozor:

Vyjadruje se formou
samostatného stanoviska.

(bude doplnen název)
(bude doplneno sídlo a IC)

Vyjadruje se formou
samostatného stanoviska.

Zhotovitel:

(bude doplnen název)
(bude doplneno sídlo a IC)

Souradnicový systém:
výškový systém:

(bude doplneno)
(bude doplneno)

:

Razítko, datum, podpis:

Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS

i

i

Císlo zakázky:

(bude doplneno)

Vedoucí projektant:

(bude doplneno)

i

;

Schválil:
Schválil:

(bude
(bude doplneno)
doplneno)

Zodp.
Zodp. p'ojektant:
p'ojektant:

(bude
(bude doplneno)
doplneno)

;

;

Tech. kontrola:
kontrola:
Tech.

(bude doplneno)
doplneno)
(bude

Vypracoval:
Vypracoval:

(bude doplneno)
doplneno)
(bude

;

Objednatel:
Ak"'

(bude doplneno) Obec:
(bude doplneno)
(bude doplneno)

B
P

:

Kraj:
Datum
(bude doplneno)

(bude doplneno)
Stupen
(bude doplneno)

u
i
:
:

:

Souprava
(bude doplneno)

C. prílohy
(bude doplneno)

i

:

objekt

(bude doplneno)

W
B

W
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ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PREVZETÍ
dokonCené budovy nebo stavby
nebo její dokoncené cásti
Prejímací organizace
název a sídlo (razítko)
C. zápisu:
Stredoceský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Datum zahájení
prejímacího rízení

Název budovy nebo stavby
( nebo její dokoncené cásti)
,,název akce"

Místo realizace akce:
Popis:
odpovedný stavbyvedoucí

Generální projektant

Technický dozor investora

Zhotovitel:

Stavební povolení:

l vydal:

Smlouva o dílo c.
ze dne

vcetne

Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo

Datum dokonCení prací
podle smlouvy o dílo

Skutecný termín zahájení:

Skutecný termín dokoncení prací:
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Odchylky od schváleného projektu a jejich duvody

Viz zmenové listy a duvodová zpráva, posunutí pudorysné kanalizace z duvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepredpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinelých drobných nedodelku a vad zrejmých pri odevzdání prevzetí
ne

Dohoda o opatreních a lhutách k odstranení nedodelku a vad
ne

Dohoda o zajištení prístupu dodavatele do objektu za úcelem odstranení nedodelku a vad
ne

DodateCne požadované práce a dodávky a zpusob jejich zajištení
ne

Termín úplného vyklizení stavenište :

Další ujednání, napr. dohoda o vyporádání vzájemných práv a nároku

administrativní prejljnka dokladu bude dokoncena do ... .....
Údaje o prevzetí dokumentace skutecného provedení stavby :
ne
Listinné doklady vydané v prubehu realizace výstavby
Samostatná príloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatku na stavbu
KC
Cena podle smlouvy o dílo a dodatku na stavební dozor

Kc

Celková cena s DPH
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Zárucní doba ( konecné datum):
Soupis príloh, které tvorí nedílnou soucást tohoto zápisu
Samostatná príloha

Vyjádrení úcastníku rízení :
ne
Datum skonCení prejímacího rízení :

Dnem skonCení prejímacího rízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokonCenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji prejímají. Zároven zástupci budoucího uŽivatele
prejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a prí,jmení
Zástupci zhotovitele

Zástupci prejímací
organizace

Zástupci budoucího
UŽivatele

Ostatní úCastníci rízení
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podpisy

STAVENIŠTE

[BUDE DOPLNENO-název stavby]

Protokol z predáni stavenište
A. Identifikacní údaje
Název stavby:

[BUDE DopLNENoj

Objednatel:

stredoceský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
ICO: 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháckem, CSC., radním pro
oblast investic, majetku a verejných zakázek
[bude doplneno]
tel.: jbude doplneno], e-mail: [bude doplneno

Zástupce objednatele:

Stavební c'Dzor:

[bude doplneno]
se sídlem: [bude doplneno]
lC [bude doplneno]
Zastoupen ve vecech technických: [bude doplneno]
tel.: |bude doplnen0], e-mail: [bude doplneno]

Koordinátor BOZP:

[bude doplneno]
se sídlem: [bude doplneno]
lC [bude doplneno]
Zast0uper) ve vecech technických: [bude doplneno]
tel.: [bude doplneno], e-mail: [bude doplnem]

Zpracovatel DSP, POPS, AD

[bude doplneno]
Se sídlem: [bude doplneno)
IC [bude doplneno]
hlavní inženýr |bude doplnem]
autorský dozor (AD) [bude doplneno]
tel. [bude d0p|neno], e-mail: [bude doplneno]

Zhotovitel stavby:

[bude doplneno]
Se sídlem: [bude doplneno]
lC [bude doplneno]

Zástupci zhotovitele:

[bude doplneno]
tel. [bude doplneno], e-mail: [bucie doplnenq

Termín provádení stavby:

Zahájení prací - [bude doplneno]
Predpokládané ukoncení|bude dopMeno]

B. Predmet predáni stavenište
25

l 5

enea'ä'ä'Í?í'ave'n'itš'Ú'e 6ýlô zcäh%|j'en0 1Aä [bude

Éjníp|"a\mem

k€maHém dne

fbude
Viz ZV|'ä.ŠtqnÍ z)ázqn|am. Rr0bÍhajÍ admimistratixmí ukcmy, Rí'ede\/šÍm pF0jednä\/ärjÍ
d0p|"a\me inpž.e.nýrs'kýGh 0paltpreni (DID), 0zF|ämerjí a|"che0|0gum (Ústav aEae0|0gicke
památ%ve páce stredRÍ€h Cech), pasE)0Ftizace 0bjektu a k0mtmika€í dotcených stavb01.| a
další. VVpFa€0\lá\/ä se Fealizacní d0kumenta€e stavby (ROS).
Dnešwím driem se predání staveKište d&cmcuje a zahajuji se sam0twé stavební práce.
Stavenište se predává dle smlouvy 0 dÍl0 se zhot0\/ite|em. Präc:e budou probíhat p0d|e
predaného harm(jn0gFamu.
SMíce [bude doplneno] bude uzavrena 0d [bude dop|nen0]6;00 hod. ria základe
dopravne ir)ženýrsketA0 r0zh0dnutí (DIR) vydaného 0dborem d0pra\/y MÚ [bude d0p|neno]pl"0
veškerý fK0V0Z (autcjm0bi|0\/ý i peší).
povinen zahájit stavební práce do [bude
d0p|ne(A0] dnu od prevzetí stavenište a dílo dokoncit a predat objednateli do [bude
mesícu od predání stavenište zhotoviteli. V prípade nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základe CI. l mk 4€ 0,l)'
"smlouvy práce prerušeny a dobu prerušení se
prodlužuje doba výstavby.
Místo stavby: stredoceský kraj, okres iúdeld(g'Él|'ne,#b)", k.ú. 'lbäde dE)Fj|gie,% .
C. Náležitosti k predmetu predáni stavenište:
Zhotoviteli se predává:
ý'l '.|sta\/ební E)0\/0|eni G. j. [bude doplneno] ze dne [bude
|d0E)Fa\/¥ [bude cj0pjmen0] (mabyti právni rn0€L [bude
!d0p|nen0]

[bude

:ó}._Ésta\/e&}i E)0\/0|eHÍ c. j. j6%e dop|rleno) ze dne [Sude
ži\/0tmíh0 E)K0stredÍ MÚ [bude a0p|nen0] {["labytí právní m0cÍ|[E)uae-aôp',|n'em]) "
pceložka \/0d0\/0du a kemalizace
"

a0kwmewtace)

00kljmet)ta€e pkg) zadák stavby (byla scjucästí zadävací

D. Vytycení obvodu stavenište, základ ni vytycovací SÍt'

l(b3rde
Objednatel upozornuje zhotovitele na požadavek striktního dodržování hranic
stavenište.
Zhotovitel zrídí pro vytýcení stavby geodetickou sÍt', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkcním stavu.
e. príjezdy na stavenište a prepravní trasy
[Ude d0p|nen0]
F. Nakládáni s pokácenými drevinami.
di'e\/if-| (nálety) bUe

2äÉ' v soula'dw 's

wzavnemýcK
s Mastmilg ace\/irl
ESKU \/|astruci žääají
\/yz\/e je k 0dk|izemÍ dnemí Hm€)g/.
G. Práce provádené v ochranných pásmech vedeníinženýrských sítí.

©ks uúim

@á ~@Úixg w
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Objednatel upozornuje zhotovitele na dodržováni podmínek stanovených správci síti
pri pra&h v b|Ízk0sti techto vedení a jejich preložkách, viz dokladová cást a podmínky
stavebrIÍh0 povolení Vytyceni síti je predmetem dodávky zhotovitele.
H Ruzné
Objednatel upozornuje zhotovitele na nutnost dodržováni všech p0dmínek uvedených
v predane dokladové cásti.
Objednatel upozornuje zh0tovite|e na povinnost respektovat na stavbe cinnost
k00rdinätora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpecnosti práce dle platných právních
predpisu. Vzhledem k urrústenl stavby v centru obce vyzývá objednatel zh0tovite|e na
provedení rádného 0p|oGeni stavenište a jeho udržováni po celou dobu stavby tak, aby na
stavbu nemeli pästup nepovolané os0by.
06jedriatel upozornuje zhotcwitele na povinnost dodrŽovat na staveništi (prac0višti)
právní a ostatní predpisy k zajišteni bezpecnosti práce, bezpecnosti technických zarízeni a
ochrany zdnaví pri práci, požární bezpecnosti a predpisy ochrany Životního prostredí v souladu
se smbwvou o dílo.
Zhotovitel pr0vede pasport dotcených objektu a komunikaci pred zahájení stavby a
predá tyt0 dokumentaEe objednateli prostrednktvím TDI.
PF0st(jry pro zarízení staveniŠte jsou vyhrazeny na silnici lll/10169, zh0tovite| muže na
základe sm|0uv\/ s majitelem pozemku umístit zarízení stavenište i mimo pozemky uvedené
ve stavebním povoleni.
Zhot0vite| zajisti osazeni informacnÍ tabule s oznacením imestora, E)E0jekta|"}ta,
zhotcwitele, technickeho dozoru na viditelném míste, a to na silnici jbude doplneno]na twanici
stavby smerem k silnici [bude doplneno]
Záver:
Objednatel cestou TDI predává zhotoviteli stavenište stavby
Zhotovitel toto stavenište prejímá ke dni [%de
známy podmínky jeho užIvánI.

prohlašuje, že jsou mu

Ve jbude doplneno], dne
Predává:
v zastoupeni za stredoceský kraj
Krajská správa silnic Stredoceského kraje
Za KSUS:
Za stavební dozor:

o

o ""o 00

"

o

Prebírá zhotovitel stavb'y
F

O "%0 0

V l

"

q ,

D l

Prílohy:

" "-"m
l '.,·. . a(%iány zhotoviteli v rámci prípravy stavby)
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Smernice upresnující provádení zmen závazku dle
zákona c. 134/2016 o zadávání verejných zakázek

Stran celkem 18
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Verze: 3.0

Príloha E

Strucný obsah
Smernice urcuje závazné postupy pri provádení zmen závazku dle zákona c 134/2016 Sb. o zadávání
verejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Stredoceského kraje, príspevková
organizace.

Tento dokument vcetne všech svých príloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Stredoceského
kraje, príspevková organizace.
Porizováni kopií tohoto dokumentu nebo jeho cástí, poprípade jeho predáváni jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.
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Clánek 1
Základní ustanovení

§1
Pusobnost Smernice
(1)Tato Smernice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Stredoceského
kaje (dále jen ,,KSÚS") pri provádení zmen závazku dle zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání
verejných zakázek (dále jen ,,Zmena") u verejných zakázek na stavební práce. Smernice
soucasne definuje rozsah odpovednosti a pravomocí zamestnancu KSUS pri procesu
navrhování a schvalování Zmen a zpusob jejich dokumentace.
(2)Tato smernice se vztahuje rovnež na Zmeny v prípade smluv na plnení verejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím rízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Smernice platí, že celková cena díla v souctu s cenou všech kladných
zmen (po odectení zmen záporných) nesmí u takové smlouvy prekrocit financní limit pro
verejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KC bez DPH).
(3)Za Zmenu jsou pro úcely této Smernice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základe puvodního zadávacího rízení verejné zakázky. Postup dle této Smernice
je závazný pro všechny Zmeny, které jsou touto Smernicí definovány. V prípade Zmen, které
nejsou touto Smernicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavrenou Smlouvou na realizaci verejné zakázky.
(4)Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smernice jsou relevantní jak Zmeny kladné, tedy zmeny
spocívající v rozšírení puvodne sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Zmeny záporné,
zpusobené vypuštením nebo zúžením puvodne sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Smernice a hodnocení Zmeny dle § 4 této Smernice bude provádeno jak v prípadech
Zmen kladných, tak v prípadech Zmen záporných.
(5)Tato smernice bude uplatnena soucasne na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Stredoceský kaj a byly Príkazem reditele Krajského úradu Stredoceského kraje c. 5/2017
procesne prevedeny na KSÚS.

(6)Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Stredoceský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operacního programu (dále jen ,JROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Zmeny
behem výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotacní kancelárí (dále také jen
»RDK") a to v návaznosti na plnení podmínek dotacního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávnená.

§2
Definice pojmu
Pro úcely této Smernice a jejích príloh se nad rámec termínu definovaných Zákonem
rozumí:
(l)

,,Domerky" zmeny v množství jednotlivých položek v dusledku upresnení PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutecného stavu na staveništi oproti predpokladu
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PDPS, které však neznamenají zmenu technického rešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou dusledkem chyby v projektové dokumentaci.
(2)

,,JRBU" jednací rízení bez uverejnení dle § 63 a násl. Zákona.

(3)

,,Oprávnenou osobou" osoba definovaná v príslušné smlouve na plnení verejné zakázky,
urcená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávnena za KSÚS právne jednat.

(4)

,,Registr smluv" informacní systém zrízený podle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), který je verejne dostupný na webových stránkách h.[.l!)s:.' šml(ju\'y. gl)\'.cz.'".

(5)

,,Reditelem KSÚS" Reditel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávnená jednat za KSÚS.

(6)

,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Zmeny dle § 5 odst. l Smernice.

(7)

,,Smernicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" se rozumí Smernice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, c. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. l. 2007, s úcinností od l. 2. 2007, vcetne dodatku c. 1 schváleného MD-OSI, c. j. 998/09910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s úcinností od 1. l. 2010

(B)

,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentu, které tvorí smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9)

,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(IQ)

,,RDS" se rozumí realizacní dokumentace stavby

(11)

,,Supervizí" Cinnost fýzické nebo právnické osoby provádející pro ksús na základe príslušné
smlouvy a v souladu s požadavky príslušného programu financování kontrolu plnení
podmínek pro realizaci Stavby.

(12)

,,tdi" fýzická nebo právnická osoba urcená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v prubehu realizace stavby.

(13)

,,ZBV"/,,Zmenou behem výstavby"/,,dokumentací Zmeny" úplná dokumentace Zmeny podle
této Smernice.

(14)

,,Zmeny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Zmenou
realizovány.

(15)

,,Zmeny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouve, u kterých vyjde dodatecne v prubehu
realizace verejné zakázky najevo, že je není treba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouve ke dni podpisu Smlouvy.

(16)

»RDK" se rozumí Regionální dotacní kancelár.

(17)

,,ITI" se rozumí dotacní program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18)

JROP" se rozumí dotacní program EU - integrovaný regionálnI operacní program.

Clánek 2
Zmeny behem výstavby

§3
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Duvody pro vznik Zmen a jejich zapracování do dokumentace stavby
(l) Zmeny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Smernice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, pricemž dochází k zpresnení PDPS a tím i výkazu výmer.
Další zmeny mohou vznikat v prubehu realizace stavby jako zmena RDS.
(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zduvodneny se všemi
náležitostmi dle této Smernice v samostatném Zmenovém listu a dalších prílohách v tomto
Zmenovém listu uvedených.
(3) Pravidla pro zpracování, predkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smernici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§4
Základní hodnocení Zmen

(l) Z hlediska rozsahu, významu, duvodu vzniku Zmen a zpusobu jejich administrace se Zmeny
hodnotí jako:
a)Zmeny podstatné,
b)Zmeny nepodstatné.

(2) Za Zmenu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Zmena, která by:
a)umožnila úcast jiných dodavatelu nebo by mohla ovlivnit výber dodavatele v puvodním
zadávacím rízení, pokud by zadávací podmínky puvodního zadávacího rízení odpovídaly
této zmene,
b)menila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospech vybraného dodavatele,
nebo
c)vedla k významnému rozšírení rozsahu plnení verejné zakázky.
(3) Provedení podstatné Zmeny není prípustné. V prípade podstatné Zmeny musí být provedeno
nové zadávací rízení za splnení podmínek ZZVZ.
(4) Veškeré Zmeny musí být vždy rádne oduvodneny a musí být provedeny a dokladovány
zpusobem stanoveným v této Smernici.
(S) Hodnocení Zmeny podle § 4 odst. l této Smernice jako Zmeny nepodstatné a její zarazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávnená osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.
(6) Hodnocení a schválení Zmeny podle § 4 odst. 5 této Smernice a uverejnení dodatku ke
Smlouve ve forme zmenového listu (dále rovnež jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy pred samotným zahájením realizace cinností, které jsou predmetem Zmeny,
s výjimkou vyhrazených zmen dle § 7.
(7) Do doby uverejnení dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(zmenovém listu) zahrnuty do vyúctování (fakturace). Pokud vyúctování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávnená osoba v takovém prípade k vyúctování
(fakturaci) prihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostredku k financování Zmen
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Zmenu schválit. prijetí prozatímních cen ve
smyslu príslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s predchozím souhlasem
Reditele KSÚS.
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(B) Zmenu závazku ze smlouvy muže zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukoncení.

§5
Nepodstatné Zmeny
(l) Za nepodstatné Zmeny se pro úcely této Smernice považují následující Skupiny:

a)Skupina l - Vyhrazené zmeny závazku dle § 7 této Smernice;
b)Skupina 2 - Zámena položek dle § 9 této Smernice;
c)Skupina 3 - Zmeny z nepredvídaných duvodu dle § 10 této Smernice;
d)Skupina 4 - Dodatecné stavební práce nezbytné k dokoncení dle § 11 této Smernice;
e)Skupina 5 - Zmeny de minimis dle § 12 této Smernice.

(2)Oprávnená osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmeny dle § 5 odst.
1 písm. a) až e) nebo g) této Smernice mohou objektivne zaprícinit potrebu provedení dalších
Zmen na stavbe. Pokud ano, jsou Oprávnená osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenení a zhodnotit celkové financní dopady zamýšlených Zmen vcetne všech souvisejících
nároku. Zarazení Zmen do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávnená osoba, pricemž pri
zarazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Smernice.

§6
Retezení Zmen
(1)Pri posuzování konkrétní Zmeny je vždy nutné komplexne posoudit, jaké veškeré Zmeny
(kladné ci záporné) budou ci byly predmetnou Zmenou vyvolány, at již prímo ci neprímo a to
vcetne posouzení toho, zda urcitá Zmena nevyvolá potrebu jiné Zmeny, címž by došlo k tzv.
,,retezení Zmen". Všechny takové Zmeny je nutné posuzovat jako Zmeny navzájem
propojené. Pri tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a oduvodnit, že
existuje prícinná souvislost mezi všemi položkami Zmeny a skutecností, která Zmenu (prímo
ci neprímo) vyvolala, tj. že provedení Zmeny je nezbytné v dusledku dané skutecnosti.
(2)Pri zarazování položek Zmeny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a oduvodnit,
z jakého duvodu urcitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,retezení Zmen". Pokud urcitá skutecnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladu), je nutné tuto skutecnost posuzovat ve vztahu ke vŠem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zmene nebo více samostatných Zmenách.
§7
Vyhrazené zmeny - Skupina 1
(l) Vyhrazené zmeny jsou Zmeny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel muže v zadávací
dokumentaci vyhradit jako zmenu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnení následujících podmínek:
a)podmínky pro tuto Zmenu a její obsah jsou jednoznacne vymezeny a
b)Zmena nemení celkovou povahu verejné zakázky.
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(2) Vyhrazenou Zmenou se v prípade Zmen behem výstavby dle této Smernice rozumí zejména
merení (Domerky) skutecne provedeného množství plnení u merených smluv (dále jen
,,Merení"), tedy merení jako zpusob urcení ceny, kdy jsou hrazeny skutecne provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potreba provedení techto prací v prubehu realizace zakázky vzniká z
duvodu:

a)upresnení provedených v rámci zpracování realizacní dokumentace stavby nebo
b)uµresnení objemu skutecne provedených prací na stavbe v prubehu realizace.
(3) Merením není:

a)využití položkové ceny obsažené ve výkazu výmer pro ocenení nových prací neobsažených
v puvodní verejné zakázce;
b)oprava zjevne vadne uvedeného množství položky (rádové odchylky napr. 100 místo 1000
apod.);
c)neprovedení položky ci její podstatné cásti.
(4) Nove stanovené množství v položce se merí (jde-li o merenou položku) a eviduje. Merení a
prípadné další vyhrazené zmeny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nove namerené množství se nezapocítává do limitu pro Zákonem povolené zmeny.
Merením muže docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Zmenu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou zmenou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Smernice.
(5) V prípade vyhrazené zmeny se tato Zmena pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouve)
ve Zmenovém listu. Zmenový list se neuverejnuje v Registru smluv, uverejní se však do 15
dnu na profilu zadavatele.
(6) Pro evidenci Zmen ve Skupine ] se použijí prílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§8
Preliminárove položky
(l) Preliminárove položky jsou položky uvedené a takto oznacené v zadávací dokumentaci, u
kterých nebylo možné presne definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
verejné zakázky ve skutecnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zrejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou predpokládanou cenou, doplnenou
podrobným popisem techto prací (v oduvodnených prípadech i zjednodušenou výkresovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením predpokládaných jednotkových cen
v Kc/memou jednotku, které budou aplikovány na skutecne vyžádané práce Oprávnenou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminárová položka cerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Smernice až
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené zmeny a jejich administrace
probehne podle § 7 této Smernice. Zmeny, které budou v souctu presahovat hodnotu
preliminárove položky predpokládané v puvodní dokumentaci, budou predstavovat Zmeny,
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Smernice.

§9
Zámena položek - Skupina 2

(l) Zámena položek položkového rozpoctu (dále rovnež jen ,,Zámena položek") predstavuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést zapoctení, tedy
zámenu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v prípade, že:
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a)nové položky soupisu stavebních prací predstavují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,
b)cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c)materiá1 nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativne stejné nebo vyšší a
d)zadavate1 vyhotoví o každé jednotlivé zámene prehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v puvodním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným oduvodnením srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1
písrn. C).

(2) Oprávnená osoba musí dbát zejména toho, aby skutecne byly splneny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnení podle § 9 odst. l písm. a) této Smernice. Není
nezbytné, aby vždy byla zamenena jedna položka za jednu položku, avšak zamenované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této
Smernice, tedy shodné ci vyšší kvality a stejné ci nižší ceny, Oprávnená osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené zmene ekonomické rovnováhy v neprospech Objednatele. Zámena se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálne zamenit agregované cásti plnení, aniž
by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávnená osoba zajistí, aby,
nedošlo k zámene nekteré z cenove ci jinak významných položek (napr. urcité technologické
cásti plnení predstavující podstatnou cást plnení verejné zakázky).
(3) Množství prací, u nichž je provedeno zapoctení položek podle tohoto § 9 Smernice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapocítává se tak do limitu pro Zákonem povolené zmeny.
(4) Zámenou položek dochází k vypuštení, resp. nahrazení puvodních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštení puvodních položek soupisu prací není považováno za Zmenu
zápornou ve smyslu § 14 této Smernice.
(5) Za zámenu se pro úcely postupu dle této Smernice rozumí rovnež administrativní zmeny
položek vycházející z prípadné zmeny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, priložený ke Smlouve o dílo , bez vecného dopadu na predmet zakázky.
I tyto prípady budou administrovány postupem dle § 9 této Smernice.
(6) Pokud dojde v prubehu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou predmetem Zámeny položek, musí být tyto Zmeny
administrovány bud' jako Nepredvídaná zmena dle § 10 této Smernice nebo Nezbytná zmena
dle § 11 této Smernice nebo Zmena de minimis dle § 12 této Smernice.
(7) Zmena musí být zasmluvnena dodatkem ke sm Jouve ve forme Zmenového listu. Zmenový list
musí být uverejnen v Registru smluv, a to ve lhute 15 dnu od jeho podpisu obema smluvními
stranami.
(B) Pro administraci Zmen ve Skupine 2 se použijí prílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 10
Zmeny z nepredvídaných duvodu - Skupina 3

(l) Zmeny z nepredvídaných duvodu (dále jen ,,Nepredvídané zmeny") jsou Zmeny, které splnují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Zmenu:
a)jejíž potreba vznikla v dusledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pécí nemohl
predvídat,
b)nemení celkovou povahu verejné zakázky a
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c)hodnota Zmeny neprekrocí limit 50 % puvodní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více zmen, je rozhodný soucet hodnoty všech zmen v rámci této Skupiny,
d)hodnota Zmeny ve spojení s dalšími Zmenami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smernice
neprekrocí limit 30 % puvodní hodnoty závazku.
(2) V prípade Zmeny z nepredvídaných duvodu se jedná o Zmeny, které vznikají v prubehu
realizace zakázky z duvodu
a)upresnení provedených v rámci zpracování realizacní dokumentace stavby, pricemž za
upresnení se nepovažuje Merení dle § 7 této Smernice,
b)nepredvídaných fýzických podmínek vzniklých na stavbe v prubehu realizace, nebo
c)požadavku tretích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v prubehu realizace a jsou
uplatneny subjekty, které jsou k tomu oprávneny.
Duvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Smernice se považují za nepredvídané,
pokud je prokázáno, že Zmene nebylo možné v zadávací dokumentaci predejít ani pri
vynaložení náležité péce ze strany vecne príslušných útvaru odpovedných za zpracování
zadávací dokumentace.
(3) Hodnota Zmeny, jejíž potreba vznikla z duvodu podle tohoto paragrafu, se zapocítává do
limitu pro Zákonem povolené zmeny - viz § 13 této Smernice.
(4) Pokud dojde v prubehu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou predmetem Nepredvídané zmeny, musí být tyto Zmeny
administrovány bud' jako Nepredvídaná zmena dle § 10 této Smernice nebo Nezbytná zrnena
dle § 11 této Smernice nebo Zmena de minimis dle § 12 této Smernice.
(5) Zmena musí být zasmluvnena dodatkem ke smlouve ve forme Zmenového listu. Zmenový list
musí být uverejnen v Registru smluv, a to ve lhute 15 dnu od jeho podpisu obema smluvními
stranami. Oznámení o Zmene musí být odesláno na príslušném formulári k uverejnení ve
Vestníku verejných zakázek. V prípade, že puvodní verejná zakázka byla uverejnená
v Úredním vestníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Zmene odesláno
prostrednictvím Vestníku verejných zakázek k uverejnení rovnež do TEDu. Odeslání
Oznámení o Zmene k uverejnení musí být provedeno do 30 dnu od schválení Zmeny.
Uverejnení ve Vestníku verejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uverejnují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Zmen ve Skupine 3 se použijí prílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 11
Zmeny nezbytné k dokonCení - Skupina 4

(l) Zmeny nezbytné k dokoncení (dále rovnež jen ,,Nezbytné zmeny") jsou dodatecné stavební
práce, které splnují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž zmena v osobe
dodavatele:
a)není možná z ekonomických anebo technických duvodu spocívajících zejména
v požadavcích na slucitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zarízením, službami nebo
instalacemi porízenými zadavatelem v puvodním zadávacím rízení,
b)by zpusobila zadavateli znacné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladu a
c)hodnota dodatecných stavebních prací neprekrocí limit 50 % puvodní hodnoty závazku;
pokud bude provedeno více zmen, je rozhodný soucet hodnoty všech zmen v rámci této
Skupiny.
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(2) V prípade Zmen nezbytných k dokoncení se jedná o dodatecné stavební práce, které vznikají
v prubehu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických ci
ekonomických duvodu a zpusobilo by Objednateli znacné obtíže zejména:

a)znacné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby,
b)nedodržení technických a technologických postupu, nebo
c)rozdelení odpovednosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatecných prací, jejichž potreba vznikla z duvodu podle tohoto paragrafu, se
zapocítává do limitu pro Zákonem povolené zmeny - viz § 13 této Smernice.
(4) Pokud dojde v prubehu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou predmetem Nezbytné zmeny, musí být tyto Zmeny
administrovány bud' jako Nepredvídaná zrnena dle § 10 této Smernice nebo Nezbytná zmena
dle § 11 této Smernice nebo Zmena de minimis dle § 12 této Smernice.
(5) V prípade nezbytných dodatecných prací musí být Zmena zasmluvnena dodatkem ke smlouve
ve forme Zmenového listu. Zmenový list musí být uverejnen v Registru smluv, a to ve lhute
15 dnu od jeho podpisu obema smluvními stranami. Oznámení o Zmene musí být odesláno na
príslušném formulári k uverejnení ve Vestníku verejných zakázek. V prípade, že puvodní
verejná zakázka byla uverejnená v Úredním vestníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Zmene odesláno prostrednictvím Vestníku verejných zakázek k uverejneni
rovnež do TEDu. Odeslání Oznámení o Zmene k uverejnení musí být provedeno do 30 dnu
od schválení Zmeny. Uverejnení ve Vestníku verejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uverejnují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Zmen ve Skupine 4 se použijí prílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Zmeny de minimis - Skupina 5

(l) Zmeny de minimis jsou Zmeny, které splnují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o zmenu:
a)která nemení celkovou povahu verejné zakázky,
b)jejíž hodnota je nižší než limit 15 % puvodní hodnoty závazku a soucasne
c)jejíž hodnota je nižší než financní limit pro nadlimitní verejnou zakázku, tj. nižší než
142 668 000 KC bez DPH (tento limit je stanoven narízením vlády c. 172/2016 Sb., o
stanovení financních limitu a cástek pro úcely zákona o zadávání verejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).
(2) Hodnota Zmeny podle tohoto § 12 Smernice se zapocítává do limitu pro Zmeny de minimis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Smernice.
(3) Pokud dojde v prubehu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou predmetem Zmeny de minimis, musí být tyto Zmeny
administrovány bud' jako Nepredvídaná zmena dle § 10 této Smernice nebo Nezbytná zmena
dle § 11 této Smernice nebo Zmena de minimis dle § 12 této Smernice.
(4) V prípade Zmeny dc minimis být musí Zmena zasmluvnena dodatkem ke smlouve ve forme
Zmenového listu. Zmenový list musí být uverejnen v Registru smluv, a to ve lhute 15 dnu od
jeho podpisu obema smluvními stranami.
(S) Pro administraci Zmen ve Skupine 5 se použijí prílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
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§ 13
Zpusob zapocítávání a výpoctu limitu

(l) Zmeny, jejichž hodnota se nezapocítává do limitu pro Zákonem povolené zmeny, jsou:
a)Skupina 1 - Vyhrazené zmeny závazku podle § 7 této Smernice a
b)Skupina 2 - Zámena položek podle § 9 této Smernice.
(2) Zmeny dle § 13 odst. l písm. a) této Smernice predstavují zejména ,,Domerky", tj. zrneny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v dusledku upresnení PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutecného stavu na staveništi oproti predpokladu
PDPS, které však neznamenají zmenu technického rešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou dusledkem chyby v projektové dokumentaci. Zpusob merení je stanoven ve
Smlouve.
(3) Zmeny dle § 13 odst. l písm. b) této Smernice predstavují vzájemné zámeny položek
provedené postupem dle § 9 této Smernice, pricemž zamenit položky lze pouze do výše
objemu prací puvodne uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Zámeny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Zmenového listu zámeny
položek.
(4) Zmeny, jejichž hodnota se zapocítává do limitu pro Zákonem povolené zmeny, jsou:
a)Skupina 3 - Zmeny z nepredvídaných duvodu podle § 10 této Smernice
b)Skupina 4 - Zmeny nezbytné k dokoncení podle § 11 této Smernice.
c)Skupina 5 - Zmeny de minimis podle § 12 této Smernice.
(S) Pro Zmeny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Smernice platí:
a)hodnota Zmeny neprekrocí limit 50 % puvodní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Zmen, je rozhodný soucet absolutní hodnoty všech Zmen v rámci príslušné Skupiny;
b)limit 50% puvodní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatne. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Zmen kladných, tak i absolutní
hodnota Zmen záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Zmeny realizovány (Zmeny záporné), tedy pri výpoctu tohoto limitu nelze
odecítat;
c)prípustný cenový nárust podle obou techto skupin Zmen (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v souCtu prekroCit limit 30 % puvodní hodnoty závazku. Pri výpoctu tohoto
limitu se však odecítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Zmeny realizovány (Zmeny záporné);
d)za úcelem dodržení prípustného cenového nárustu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Smernice
nelze rozšírit pripuštený cenový nárust Zmen o cást položek prací, které budou vypušteny
bez náhrady.
(6) Pro Zmeny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Smernice platí:
a)hodnota Zmeny neprekrocí limit 15 % puvodní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Zmen, je rozhodný soucet absolutní hodnoty všech Zmen v rámci této Skupiny;
b)Zmena samostatne nebo v souctu všech Zmen neprekracuje hodnotu príslušného financního
limitu pro nadlimitní verejné zakázky, tj. 142 668 000,- KC bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
');

' Napr. Zmena kladná v hodnote 40.000,- KC a Zmena záporná v hodnote -30.000,- KC ciní v souctu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KC.
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c)do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Zmen kladných, tak i absolutní hodnota Zmen
záporných', tak i absolutní hodnota zamenených prací za práce jiné, ledaže se jedná o
zámenu položek podle § 9 této Smernice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Zmeny realizovány (Zmeny záporné), tedy pri výpoctu tohoto
limitu nelze odecítat;
(7) Základem pro výpocet všech limitu je vždy 100 % puvodní hodnoty závazku. Pro úcely
výpoctu není puvodní hodnota závazku navýšena o vyhrazené zmeny, tj. nezahrnuje
Domerky,V prípade neprovedených prací se tento základ pro úcely výpoctu jednotlivých
limitu nesnižuje. Pro úcely této Smernice se za puvodní hodnotu závaZku považuje cena díla
(bez DPH). V prípade, Že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovnež není pro
úcely výpoctu limitu zahrnuta do puvodní hodnoty závazku.

§14
Zmenyzáporné

(l) Pro úcely této Smernice se za Zmeny záporné považují:

a)Zmeny, které jsou Vyhrazenou zmenou, a jejich hodnota je zjištena Merením podle § 7 této
Smernice
b)Zmeny, jejichž hodnota odpovídá hodnote prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Zmeny provedené podle § 9 - § 12 této Smernice (Zmeny záporné související se Zmenami
kladnými).
c)Zmeny, jejichž predmetem je vypuštení cásti plnení bez náhrady (Zmeny záporné
nesouvisející se Zmenami kladnými).
(2) Zmeny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Smernice) se administrují spolecne se Zmenami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smernice.
(3) Vznik Zmeny záporné musí být vždy oduvodnen vecnými a objektivními skutecnostmi.
K provedení Zmeny muže dojít pouze na základe zpracování RDS, Merení, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele,
(4) Zmeny záporné nesmí vést k podstatné Zmene ve smyslu § 4 odst. 2 této Smernice.
(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbe lze za Zmeny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Zmene ve smyslu § 4 odst. 2 této Smernice, považovat zejména Zmeny
záporné:
a)

vedoucí k zásadní zmene technického rešení nebo konstrukcních prvku u stavebních
objektu Stavby rady 100, 200 a 600, spocívající ve vypuštení puvodních stežejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
b) jejichž soucet ve financním vyjádrení presáhne limit 15 % puvodní hodnoty závazku.

(6) Oprávnená osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Zmen záporných existuje riziko, že
by samostatne nebo ve spojení s již vzniklými Zmenami zápornými mohly vést k podstatné
Zmene ve smyslu § 4 odst. 2 této Smernice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávnená osoba pri hodnocení a schválení Zmeny záporné dle § 4 odst. 5 této Smernice.
Pokud toto riziko existuje, predloží neprodlene písemný návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádrením Rediteli KSÚS, s vyjádrením
stavebního dozoru. Reditel KSÚS bez zbytecného odkladu rozhodne o schválení nebo

' Napr. Zmena kladná v hodnote 40.000,- Kc a Zmena záporná v hodnote -30.000,- KC ciní v souctu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KC.
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neschválení takových Zmen záporných na podklade odborného právního a technického
vyjádrení, které si za tím úcelem nechá zpracovat.
(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Reditele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Smernice nesmí dojít
k vypuštení=stavebních prací, které jsou predmetem takového rozhodnutí. Za tímto úcelem
vydá Oprávnená osoba Zhotoviteli príslušný pokyn. Pokud navrhované Zmeny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v puvodním rozsahu dle Soupisu prací.
O schváleni ci neschváleni Zmen záporných dle § 14 odst. 6 této Smernice Oprávnená osoba
informuje Zhotovitele bez zbytecného odkladu.
(B) Oprávnená osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmeny záporné mohou objektivne
vyvolat potrebu provedení dalších Zmen na Stavbe, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
spolecne.
(9) Ocenení Zmen záporných se provede podle § 17 této Smernice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Zmeny zadávané v jednacím rízení bez uverejnení (JRBU)

(1)Zadavatel si muže v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JRBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opcní právo) za predpokladu, že
a)podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JRBU dle § 66 ZZVZ,
b)predpokládaná hodnota nových stavebních prací neprevyšuje 30 % predpokládané hodnoty
verejných zakázek a
c)v zadávací dokumentaci uvede predpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.
(2)Zadavatel muže za splnení Zákonem stanovených podmínek zadat dodatecné stavební práce
rovnež v JRBU (napr. z duvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v dusledku krajne naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvídat a ani ji nezpusobil,
a soucasne nelze dodržet lhuty pro otevrené rízení, užší rízení nebo jednací rízení
s uverejnením; v prípade podlimitní verejné zakázky rovnež lhuty ve zjednodušeném
podlimitním rízení). Možnosti postupu v JRBU je nutné vykládat vždy restriktivne.

§ 16
Základní postup pro urCení Skupiny
(l) Pri urcení Skupiny postupuje Oprávnená osoba následovne, a to v tomto závazném poradí:

1.overí, zda práce ve Zmene splnují náležitosti Vyhrazené zmeny podle § 7 této Smernice a
práce splnující podmínky pro Vyhrazené zmeny administruje zpusobem dle § 7 této
Smernice, u zbývajících prací ve Zmene (jsou-li takové)
2.overí, zda práce ve Zmene splnují náležitosti pro Zapoctení položek podle § 9 této Smernice
a práce splnující podmínky pro Zapoctení položek administruje zpusobem dle § 9 této
Smernice, u zbývajících prací ve Zmene (jsou-li takové)
3.overí, zda práce ve Zmene splnují náležitosti pro Nepredvídané zmeny podle § 10 této
Smernice vcetne dodržení limitu stanovených v § 13 této Smernice a práce splnující
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podmínky pro Nepredvídané zrneny administruje zpusobem dle § 10 této Smernice, u
zbývajících prací ve Zmene (jsou-li takové)
4.overí, zda práce ve Zmene splnují náležitosti pro Nezbytné zrneny podle § 11 této Smernice
vcetne dodržení limitu stanovených v § 13 této Smernice a práce splnující podmínky pro
Nezbytné zmeny administruje zpusobem dle § 11 této Smernice, u zbývajících prací ve
Zmene (jsou-li takové)
5.overí, zda práce ve Zmene splnují náležitosti pro Zmeny de minimis podle § 12 této
Smernice vcetne dodrženi limitu stanovených v § 13 této Smernice a práce splnující
podmínky Zmeny de minimis administruje zpusobem dle § 12 této Smernice, u zbývajících
položek ve Zmene (jsou-li takové)
6.Postupuje v novém zadávacím rízení dle Zákona.
(2) Oprávnená osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Smernice vždy, bez výjimky.

§17
Zásady ocenování Zmen a tvorba nových položek
(l) Hodnota Zmen kladných i záporných, v dusledku kterých dochází ke zmene rozsahu
stavebních prací oproti puvodnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštení, se urcí jako soucin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mení, a
jednotkové ceny takových prací.
(2) Ocenení Zmen kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Zmeny uvedené v § 13 této Smernice a v maximální míre i zásadu úcelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.
(3) Nové položky stavebních prací se tvorí pro ocenení Zmen kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s príslušnými ustanoveními Smlouvy.
(4) Není-li ve Smlouve stanoveno jinak, bude Oprávnená osoba postupovat následovne:
a) Jednotková cena nové položky bude prednostne odvozena od nekteré odpovídající položky
uvedené ve Smlouve (výskyt položek), se zduvodneníni jejího použití nebo provedené
úpravy.
b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouve uvedena, bude
jednotková cena odvozena:
i) individuální kalkulací nákladu na provedení práce spolu s primereným ziskem,
pricemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím úcelem
k nabídce doloženy, nebo
iii) z ,,Expertních cen OTSKP SPK" (Oborový trídník stavebních konstrukci a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
priložený ke Smlouve, napr. dle ,,Katalogu popisu a smerných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, prípadne provozního souboru, muže odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo
iv) z více overených nabídek výrobcu materiálu, nebo
v) od výsledku jednání o cene navrhovaných Víceprací s doložením individuální
kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnejší.
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(S) Jednotková cena nové položky by nemela (pokud je takové srovnání možné) prekrocit
jednotkovou cenu v daném míste a case obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Zmeny
(l) Dokumentace Zmeny obsahuje následující dokumenty:
a)Kiycí list ZBV (príloha c. 1 této Smernice),
b)Zmenový list pro Zmeny Skupiny 1-5 (príloha c. 2 této Smernice)
c)Zápis o projednání ocenení soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(príloha c. 3 této Smernice)
d)Rozpis ocenení zmen položek (príloha c. 4 této Smernice)
e)Preh1ed zarazení zmen do skupin (príloha c. 5 této Smernice)
f)Prehled dalších dokladu (príloha c. 6 této Smernice)
g)Dokladová cást Zmeny (další doklady nezbytné pro rádné zduvodnení, popis, dokladování a
ocenení Zmen).
Vzhledem k zarazení Zmen do skupin nemusí Dokumentace Zmeny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Smernice.
(2) Oprávnená osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmeny jako nedílnou soucást
smluvních dokumentu týkajících se verejné zakázky na realizaci Stavby.
(3) Zmeny u jednoho SOIl'S, které spolu vecne a casove souvisí, budou administrovány na
základe zarazení do Skupiny dle této Smernice a soucasne se zaradí do jedné Zmeny behem
výstavby (ZBV).

§ 19
Zmenový list
(1)Zmena bude administrována ve forme Zmenového listu rádne podepsaného osobou
oprávnenou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávnenou osobou
Objednatele. Vzor Zmenového listu je uveden v príloze c. 2 této Smernice.

(2)Zmenový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Zmeny, tj. osobu, která Zmenu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),
b) zduvodnení a popis Zmeny v rozsahu nezbytném pro získání dostatecných informací o
navrhované Zmene,
C) uvedení celkové ceny Zmeny s oddelením hodnoty Zmen kladných a Zmen záporných a
rovnež se souctem jejich absolutních hodnot, pokud je soucet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,
d) vyjádrení (souhlas se Zmenou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbe
využíván,
e) vyjádrení (souhlas se Zmenou) TDI,
f)

vyjádrení (souhlas se Zmenou) Supervize (je-li na dané Stavbe využívána),

g) vyjádrení (souhlas se Zmenou) Oprávnené osoby (viz též § 2 odst. 10 této Smernice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, vcetne dokumentu, které je k
takovým úkonum opravnují.
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(3)Prílohou Zmenového listu je Rozpis ocenení Zmen položek (príloha c. 4 této Smernice).
(4)Oprávnenými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Zmenový list je podkladem pro
vyúctování (fakturaci) prací obsažených ve Zmene.

§ 20
Procesní postup pri vzniku Zmen
(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Zmen formou predložení návrhu
Zmenového listu, potom Oprávnená osoba.
a) proverí, zda návrh Zhotovitele splnuje náležitosti príslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho soucástí popis, rádné zduvodneni a dokladování navrhovaných
Zmen, návrh Zhotovitele na ocenení Zmen ve forme Rozpisu ocenení Zmen položek=a jeli to nutné, tak i návrh zrnen programu prací, vyvolaných navrhovanými Zmenami, anebo
návrh úprav lhut pro dokoncení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Zmen
nedostatky, vyzve Oprávnená osoba Zhotovitele k jejich odstranení a stanoví mu za tím
úcelem primerenou lhutu.
(2) zjistí-li Oprávnená osoba, že je nezbytné provést Zmeny, udelí bezodkladne pokyn Zhotoviteli
k predložení návrhu Zmenového listu s uvedením primerené lhuty, ve které má být návrh
predložen. Poté, co Zhotovitel Oprávnené osobe predloží návrh Zmen formou predložení
návrhu Zmenového listu, postupuje Oprávnená osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Smernice.
(3) Predložený návrh Oprávnená osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenení soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Zmeny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Zmenového listu a další
vyhotovované dokumenty podepIšI.
(4) Rozhodnutí o provedení Zmen je prijato okamžikem podpisu Zmenového listu reditelem
KSÚS nebo jím urcenou Oprávnenou osobou.
(S) zverejnováni zmenových listu a dodatku ke smlouvám zajištuje oddeleni verejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky príslušných obecne
závazných právních predpisu. Kompletní složku se Zmenovým listem resp. návrhem dodatku
predkládají vedoucí provozu a technicko-správního úseku neprodlene na obchodní oddelení
vcetne predávacího protokolu s vyznaceným termínem predáni na oddelení verejných
zakázek. Tento postup bude uplatnen i na verejné zakázky malého rozsahu.

§ 21
Spolecné zásady
(1)Všechny osoby vyjadrující se k návrhu na Zmenu jsou povinny vydat své vyjádrení
bezodkladne po predloženi takového návrhu, nejpozdeji však do 10 pracovních dní po jeho
predložení. Pokud príslušná osoba, která se má v návrhu na Zmeny, zjistí závaŽné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatecne doložen doklady požadovanými touto
Smernicí, vrátí návrh k provedení opravy ci doplneni dokladu osobe, která príslušné osobe
návrh predložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladne odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opetovne jej predloží príslušné osobe k vyjádrení. V takovém prípade beží príslušné
osobe lhuta pro vyjádrení k návrhu po jeho opetovném predložení od pocátku.
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§ 22
Prechodná a zrušující ustanovení
(1)Zmeny vzniklé prede dnem úcinnosti této Smernice, které nebyly do okamžiku úcinnosti
této Smernice zadány postupem dle ZVZ, se rídí touto Smernicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavrení smlouvy nebo dodatku na predmetnou Zmenu. JRBU zahájená, ale
neukoncená pred úcinností této Smernice, budou zrušena a administrována dle této
Smernice.
(2)Zmeny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokoncených, budou administrativne
zacleneny do nekteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní zaclenení musí být provedeno
za splnení zákonem a touto Smernicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní zaclenení do Skupiny odpovídá Oprávnená osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu celkového nárustu Zmen závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ zapocítávají i zrneny
závazku ze smluv na verejné zakázky provedené prede dnem nabytí úcinnosti tohoto
zákona.
§ 23
ÚCinnost
§ 24
Seznam príloh

1. Krycí list ZBV
2. Zmenový list pro Zmeny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenení
objektu/provozního souboru

soupisu

prací

a

ceny

stavebního

4. Rozpis ocenení zmen položek
5. Prehled zarazení zmen do skupin
6. Prehled dalších dokladu

(1)Tato Smernice nabývá úcinnosti dnem 29.kvetna 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdenek Dvorák
reditel
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Príloha c. 1

Krycí list ZBV
Název a evidencní císlo Stavby:

Cisicj SO/PS l
l' císlo Zmeny SO/PS

Císlo zbv:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel:

?

stredoceský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lC: 70891095

Zhotovitel:
lC: ....,......,.....

Rekapitulace ZBV c. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
cást ZBV c.
.

Cena navrhovaných
záporných Zmen

Cena navrhovaných
kladných Zmen

Cena navrhovaných
a Zmen kladných
Zmen
celkem
záporných

?.1

0,00

0,00

0,00

cást
.
ZBV c.
.

Cena navrhovaných
záporných Zmen

Cena navrhovaných
kladných Zmen

Cena navrhovaných
a Zmen kladných
Zmen
celkem
záporných

?.2

0,00

0,00

0,00

cast
.. ZBV c.
.

Cena navrhovaných
,áporných Zmen

Cena navrhovaných
kladných Zmen

Cena navrhovaných
a Zmen kladných
Zmen
celkem
záporných

?.3

0,00

0,00

0,00

cást
ZBV c.
.

,áporných Zmen
Cena navrhovaných

kladných Zmen
Cena navrhovaných

a Zmen kladných
celkem
Cena navrhovaných
Zmen
záporných

?.4

0,00

0,00

0,00

cást
ZBV c.
.

záporných Zmen
Cena navrhovaných

kladných Zmen
Cena navrhovaných

a Zmen kladných
celkem
Cena navrhovaných
Zmen
záporných

?.5

0,00

0,00

0,00

Suma ZBV
c.

Cena navrhovaných Zmen
záporných

Cena navrhovaných Zmen
kladných

Cena navrhovaných Zmen záporných
a Zmen kladných celkem

?

0,00

0,00

0,00

Cásti ZBV se cÍsLujÍ císlem ZBV, za kterým je tecka a index udávající císlo Skupiny.
stejný systém cÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidencní nebo Zmenové listy
a pro Rozpis oceneni zmen položek.
ZBV - krycí list

Císlo pare:

?.6

Príloha c. 2

zmenový list
Název a evidencní císlo Stavby:

CÍslo SO/PS l
l cÍslo Zmeny SO/PS:

Císlo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo c. |duplnte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavrené dne {cloplnte (dále jen Smlouva):
Objednatel: Stredoceský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [dopinte]

PrilohY Zmenového listu:

Pare c.

Príjemce

1. Krycí list

x

pocet listu

1

Objednatel

2. zmenový list

x

pocet listu

2

Zhotovitel

3, Zápis o projednání oceneni soupisu prací

x

pocet listu

3

Projektant

4. Rozpis ocenení Zmen položek

x

pocet listu

4

Stavební dozor

5. Prehled zarazení zmen do skupin

x

pocet listu

5

Supervize

6.

Regíonätni dotacní kancelár

6. Prehled dalších dokladu

x

pocet listu

Iniciátor zmeny:

t' -'P l.' ,: 1"|

Popis a zduvodnení Zmeny:

Údaje v Kc bez DPH:
Cena navrhovaných
. Zmen
.
zapornych
.
.

Cena navrhovaných
. Zmen
.
kladných
.

Cena navrhovaných Zmen
zapornych a Zmen kladných
celkem

Soucet
. absolutmch
. hodnot Zmen
.
kladných
.
a Zmen
. zapornych
.
.

0,00

0,00

0,00

0,00

Podpis vy adru e souhlas se Zmenou:
Zhotovite1 (stavbyvedoucí)

jméno

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Stavební dozor

jméno

datum

podpis

Supervize (Regionálni dotacní kancelár)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je soucásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmeny, jež jsou podrobne
popsány, zduvodneny, dokladovány a oceneny v dokumentaci této Zmeny. Smluvni st[ any shodne prohlašLLli že Zmeny cle tohoto Zmenovehc listu nejsou
ztepšemm dle ci i3 2 Smluvních podnimek Tento zmenový list predstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mení v rozsahu upraveném v tomto Zmenovém
listu. V ostatním zustávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouve nedotceny. Na dukaz toho pripojují prislušné osoby oprávnené
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávnená osoba Objednatele)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis
Císlo pare:

:,7

Príloha c. 3

ZÁPIS
o projednání ocenení soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV císlo: ?
Název Stavby:

Císlo SO/PS l císlo Zmeny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v KC bez DPH

Poznámka: Cenu všech Zmen záporných v predchozích Zmenách na SO/PS a cenu

Cena SO/PS dle Smlouvy

navrhovaných Zmen záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)-

1 - zadat

Cena SO/PS v predchozích ZBV:
Cena všech Zmen
záporných v
predchozich
Zmenách na SO/PS
2

3 - zadat

Údaje v KC bez DPH

Cena všech Zmen
kladných v
predchozich
Zmenách na SO/PS

Bena Zo/ps p,0
vsech predchozich
. .
Zmenach

Rozdíl ceny SO/PS po
všech predchozích
. .
Zmenach a ve
Smlouve

4 -zadat

5=1+3"4

6=5-1

stavebni/montážni práce

0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

7

0,00
Údaje v KC bez DPH

Cena navrhovaných
.
Zmen zapornych na
SO/PS

Cena navrhovaných
.
Zmen kladných na
SO/PS

Cena. všech Zmen
kladných na SO/PS
.
.
(predchozich a
navrhovaných)

Cena. všech Zmen
kladných na SO/PS k
W
cene SO/PS dle
Smlouvy v %

8 -zadat

9 - zadat

10=4"9

11=10/1

stavebn í/montážni práce

0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v KC bez DPH

Cena všech Zmen
Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zmene oproti této Zmene oproti cene
(predchozích a
Zmene
cene SO/PS dle
SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných)
Smlouvy
%
12

stavební/montážni práce

13=3+8

14=1+13+10

0,00

15=14-1

0,00

16=15/1

0,00

Vyjádrení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)
Zamestnanec KSÚS SK
odpovedný za cenové
projednáni Zmeny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z
IROPATI

?8

r

Príloha c. 4

EvidencnÍ císlo a název stavby:
Císlo a název SO/PS:
Císlo a název rozpoctu:

Rozpis oceneni Zmen položek - pro ZBV císlo: ?.1, 2, 3, 4, 5
ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
c.
Skupina Zmen:

por
.
c.
pol.

, položky
Kód

l

2

,
Nazev
poloŽky

3

Celkem

=

m.j.

4

Množství

.

ve
SmlouveV

Množství
. .

.

Mnozstvi

.

,

Cena za

Cena

Zmeny

Zmeny

Cena

Rozdíl cen

Podíl cen

celkem .ve
Smlouve
KC v

,
, v
zaporne
.
Kc

kladne, v
Kc.

celkem ve
- - v Kc"
Zmene

celkem v
Kc"

celkem v

rozdílu

mj., v
KcV

ve Zmene

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

%

Príloha c. 5

PREHLED ZARAZENÍ ZMEN DO SKLJPIN - VZOR
Název a evidencní císlo Stavby:
1 prijatá smluvní cástka bez rezervy a DPH
2=1+18+19 Aktuální smluvní cástka (cena stavby)

3=(2/1)*100 Procento zmeny prijaté smluvní cástky

1 235 621 452,00
1 240 880 449,00

100,43%

4=(25/1)"100 Sledování vyhrazených zmen (Skupina l)

0,07%

5=(28/1)"100 Sledování zámeny pQlQžek (Skupina 2)

0,05%

S!edovAni Iimliu 15 Y. pro
zmenu pm
40=(19/1)°100 Zmeny záporné dle § 16. odst. (S), písm. b)

1,67%

r

c=32+36

8·1"0.3

Suma Zmen kladných a Zmen záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

2 526 102,00

SleL|Qvánl limlw 30 % . soucet Skupiny 3 a Skupiny 4

0,20%

zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zmeny
záporné

Zmeny záporné
Hodnota ZBV

(zadávat 30
mamenkám
minus)

Zmeny
kladne

Suma Zmen
zapornych a
.
·
,
Zmen kladných

25=23+24

SO

ZBV c.

Název SO/PS l predmet Zmeny

(z?dávat
znaménkem minus)

Zmeny kladné

16

17

18

19=23+26+29+33

20=24+27+30"34"
37+39

21=19+20

23

24

- 20 745 045,00

26 004 042,00

5 258 997,00

- 1 402 85Z00

2 298 863,00

- 1 443 864,00
- 203 145 00
- 1 524 799,00
0.00
0,00
-4 523 458.00
0,00
0,00
0,00
O 00
- 256 143,00
-4 021 563,00

5 418 365,00
302 500,00
2 040 670,00
2 532 825,00
205 300,00
4 614 393,00
230 014,00
50 123 OC)
1 023 654,00
100 000.00
25 410,00
2 561 038,00

3 97¢ moo
99 355,00
515 871,00
2 532 825,00
205 300,00
90 935.00
230 014,00
50 123.00
1 Q23 654,00
100 000,00
- 230 733,00
- 1 460 525,00

KXX

- 8 621 453.00
0,00
0,00

6 248 300,00
450 000,00
0.(JQ

- 2 373 153,00
450 000.00
0,00

0.00
0,00
Q.OQ

WNW

- 150 620,00
[j.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
O 00
0,00
0,00
0,00
0,00
clod
om

201 450,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1,00
0,00
0,00
0,00

50 830.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,[)0
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
O 00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLOD
0,qq
0,00

Poznámka:

1,65%

10=(36Aj1)'100

Slodováni limitu 50 %
Skupina 4

0,94%

11=1°0¶5

Vyhrazená zmena (Domerky)

dddd

Sladováni limitu 50 %
Skupina 3

Suma absolutních hodnot
Zmen kladných a zmen
10A=32A+36A
.
.
.
zapornych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

370 686 435,60

-1-

ma

9=(32Aj1)'100

- 203 145,00
- 1 023 564,00
2 031 405,00
205 300.00
12 035,00
50 123,00

- 256 143.00

816 011,00
0,00
- 203 145,00
- 1 023 564,00
2 031 405,00
205 300,00
12 035,00
0,00
50 123,00
0,00
0,00
- 256 143,00
0,00

Zámena pofoZek

Zmeny
záporné
(zadavat se
·.
znaménkem
minus)

m _

Zmeny kladnc

26

27

-4 523 458,00

5 m 998,00

25 640,00

- 4 523 458,00

4 602 358,00

100 000.00

450 000,00

,

")
_

Skdování limitu 15 %

0,10%

13=37

Sledováni limitu 142 668 000 KC

1 262 344,00

14=142688000-37

32 003 572,00

141 405 656,00

617 810 726,00

-3-

-4-

-5-

Nepredvídanod

Nezbytnost

Zmeny dc minlmls

P

Suma ZmCm
záporných a
·
· .
Zmen kjadnych

28=26+27

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

12=(37/1)"100

Zmeny
záporné
(zadávat se
znaménkem
minus)

Zmeny kladné

.
Procantm
Suma Zmen
vy ádrení
záporných a
l
· .
Zmeny kladné Zmen kladných

Suma absolutních Zmeny záporné
hodnot Zmen
kladných
a Zmen
záporných

(zadávat se
znaménkem
minus)

Zmeny
kladné

Procentní
vy"ádren1
j kladné
Zmeny

Suma Zmen
záporných a
·
Zmen kladných

Suma,
Zmeny dc mlnlmls
abmlutnich
hodnot Zmen
(15%
kladných a Zmen llmlt
142 nebo
668 000
.
KC)
záporných

Ilmlt 15 %

29

30

31=(30/1)'100

32=29+30

32A,=ABS(29)+30

33

34

35=(3411)'100

3&·33+34

36A=ABS(33)"34

37

38=(37/1)"100

654 540,00

- 9 693 608,00

10 691 434,00

0,87%

997 826,00

20 385 042,00

- 5 045 127,00

6 573 403,00

0,53%

1 528 276,00

11 618 530,00

1 262 344,00

0,10%

0.00
0,00
25 640,00
0,00
0,00
78 900,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0.00

- 420 300 00

1 203 000.00

1 623 300.00
0,00
2 516 265.00
0,00
0.00
CLOD
0.00
CLOD
1 Q23 654.QQ
0.00
Q.QQ
0.00

4 012 365 00

0.32%
0,00%
O 00%
0.00%
O 00%
0,00%
0.00%
0,00%
O 00%
0.00%
0,00%
O 21%

2 988 BOl 00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
O 00
0.00
0,00
-1 460 525 00

5 035 929,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 582 601.00

203 000,00
302 500.00

2 015 030.00

782 700.00
0,00
1 513 795,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1 023 654,QQ
0.00
Q,Q0
0,00

-1 023 564 00

- 501 235.00

O 10%
0,00%
O 16%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,00%
0,00%
0.00%

0.02%
0,02%
0,00%
0.04%
0.00'6
0,00%
0.02%
0,00%
O 00%
0,00%
0.00%
0,00%

0,00
450 000,00
CLOD
0,00
Q.on
CLOD
0,00
0,00
0,00
0,00
CLOD
O ClO
0,DQ
0,00
0,00
0,00
0,00

1 023 654 00

-4 021 563,00

2 561 038,00

501 420,00

230 014,00

25 410,00

621 453 00

6 248 300,00

0,51%
0,00%
Q,QQ%

-2 373 153,Qn
0,00
Q.nn

14 %9 753.Qn
0.00
CLQQ

0,00%
0,00%
CLQQ%

O on
0,00
Q.Qn

0.00
om
Q.QQ

0.00%
0.00%
Q.Q0%

- 150 620.00

201 450,00

0,02%
clqq%
0.00%
C!,QC!%
0,00%
0.00%
O 00%
0,00%
0.00%
0,00%
q.q0%
O 00%
qac'%
O 00%

50 830,00
Q,nn
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
Q.QQ
0,00
n.nn
0.00
(Lon
0.00

352 070,00
(LOn
O 00
0.00
0.00
0.00
Q.QQ
0.00
CLOn
0,00
q.qq
0.00
n.00
0,00

0,00%
n,nn%
O 00%
0.00%
0,00%
n,nn%
0,00%
0.00%
0,00%
0.00%
q,qq%
O 00%
Qnn%
0,00%

O 00
clqq
000
Q.nC!
O 00
0,00
O 00
0.00
O 00
0.00
0,00
O 00
q,[)q
O 00

0,00
Q,nn
0,00
0,QC!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
q,qq
goo
ann
0,00

0,00%
q.qq%
0,00%
C!.CK)%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
n,QQ°4
0,00%

Formulár má informativní charakter a zobrazuje stav k datu predloženi Zmenového listu

SUnk.,,,
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Príloha c. 6

Prehled dalších dokladu
Císlo ZBV:
Název a evidencní císlo stavby:
Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):
Císlo SO/PS l císlo zmeny SO/PS:

Soucást dokumentace ZBV
Doklad

ANO
(pocet listu)
doplnit pocet listu
dokladu

NE - Ulozeno
doplnit kde je dokumentace k
dispozici k nahlédnutí

Soupis prací
Další doklady nezbytné pro rádné
zduvodnení, popis, dokladování a
oceneni zmen: [doplnit název dokladu,
príp. další identifikaci, napr. zpracovatel,
c.j.. datum ...]

pocet listu celkem

O
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