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MIN1STERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: S-2232/DOP/2019
číslo dodavatele: 118073

,,11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí
Čechtice"
Smluvní strany

Objednatel
středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: ppf banka, a.s., číslo účtu:
dále také ,,objednatel"

a
Dodavatel
Až SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem v oddíle B,
vložka 1093
jednajÍcÍ Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr
Dvořák - členové představenstva
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
Bankovní spojeni: ČSOB a.s., ČS a.s. číslo účtu
dále jen ,,dodavatel"
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také ,,Smlouva"):
Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni díla - stavby ,,11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035
přes strouhu před obcí Čechtice" podle prováděcí projektové dokumentace pro
provádění stavby VC. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Ateliér projektování
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inženýrských staveb s.r.o. se sídlem: Ohradní 24b, Praha 4, 140 00, IČO: 61853267, v
rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří
přílohu č. 8 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řIzenI
na výběr dodavatele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí
dodavatel u přís|ušného silničnIho správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců
sítí a orgánů státní správy.
Dále je předmětem díla:
1.1.1. zhotoveni realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 * s účinností od
1. února 2007, vC. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009
s účinnosti od 1. ledna 2010 (dále jen ,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací"), odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu
dle

Technických

kvalitativních

podmínek

pro

dokumentaci

staveb

pozemních

komunikací, Kapitola č. 4 - vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, schváleném
Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikaci, č.j. 498/06-120-RS/1, ze
dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny
na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele.

Součástí realizační

dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který
bude po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na změny stavby dále
aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnimatelná příloha.
Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby.
Realizační dokumentace bude objednateli předána:
1.1.1.1.

koncept v tištěné podobě ve 3 parě a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádáni odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.1.1.2.

čistopis v tištěné podobě ve 3 parě a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídajícI podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. zhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), dle kapitoly 12 Směrnice pro
dokumentac' staveb pozemn"ch komun'kac"*, a v rozsahu uvedeném v předpisu

" dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešeni v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona
' dodavatel iná možnost nabídnout rovnocenné řešeni v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona
' dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešeoi v souladu s ustanoveníin § 90 odst. 3 zákona
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Technické kvalitativních podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Kapitola 4 - vozovky, krajnice, chodníky a dopravní plochy, schváleném Ministerstvem
dopravy - Odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006* s
účinností od 1. 10. 2006 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána:
1.1.2.1. koncept v tištěné podobě ve 4 parě a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádáni odpovídajÍcÍ podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
1.1.2.2. čistopis v tištěné podobě ve 4 parě a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídajÍcĹ podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
1.1.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu,
potvrzeného příslušným
vyhotoveních.

Zaměření

katastrálním

úřadem,

skutečného

které bude předáno ve čtyřech

provedeni

stavby

bude

předáno

také

v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,
1.1.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.
1.2. Místem plnění se nachází na mostě ev.č. 112-035 na silnici 11/112 u obce Čechtice.
1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných
zařízení (viz článek Vlll. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90
odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma,
evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební
technické osvědčení nebo národní technická podmínka -

má dodavatel možnost

nabídnout rovnocenné řešení.
1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. Smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této Smlouvě.
1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
-

zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS

' dodavatel iná možnost nabídnout rovnocenné řešeni v souladu s Usta]lo\'e[)íl)l § 90 odst 3 zákona
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-

průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,
v ostatních případech každé 3 měsíce);

-

vypracováni kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

-

příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;

-

dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;

-

splnění polohové a geometrické přesnosti umístěni stavby;

-

dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě
ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsáni
do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele
předloží tyto data nejpozději s terminem ukončení stavby, termín na ukončení díla se
o tuto dobu neprodlužuje;

-

zpracováni havarijního plánu, který stanovi způsob ochrany díla během stavby, včetně
zajištěni odsouh|asení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasenI je nutné před
zahájením stavebních prací;

-

náklady na případnou likvidaci havárie;

-

opatřeni pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") na
staveništi a zajištěni ochrany životního prostředí;

-

náklady na obnoveni geodetických bodů;

-

náklady na protipožární ochranu;

-

dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

-

zhotovení práce podle technologického předpisu;

-

veškeré nutné prostředky ochrany práce;

-

zabezpečeni případného náhradního zásobování okolních nemovitosti, včetně odvozu
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizaci ČR;

-

zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

-

průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny
akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho
stavebním dozorem (dále také ,,TDS"). Návrh akreditované zkušebny bude předložen
objednateli odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště;

-

odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS)
výsledky jednotlivých zkoušek;

-

zhotovení potřebných provizorních
případného nutného osvětlení;

-

zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

přechodů
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-

zajištěni pracoviště proti všem vlivům znemožňujÍcÍm nebo znesnadňujíchn práci
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimováni stavby, apod.);

-

hospodaření s ornicí dle vyjádřeni orgánů ochrany přírody;

-

dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

-

zajištěni a umožněni přístupu pracovníkům organizace, provádějÍcÍ archeologický
průzkum;

-

průběžné pořizování fotodokumentace prováděni díla včetně jejího předání
objednateli po skončeni provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení
kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);

-

dodáni a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen ,,Obecná pravidla"), zveřejněných
na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;

-

trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);

-

předloženI technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před
zahájením prací

-

doložení technických listů k použitým materiálům

-

vyzváni zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole
jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4
dny před jejich zakrytím

-

veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou
zahrnuty v položce ,,vedlejší rozpočtové náklady" nebo rozpuštěny v ostatních
položkách soupisu prací.

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit prováděni díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajÍcÍch komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištěni dopravní obslužnosti
všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastni náklady
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České
republiky a rozpočtu Centra pro regionálni rozvoj České republiky, státní příspěvkové
-5 -
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organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazuji dodržet povinnosti, které jim vzhledem k
této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie,
včetně

podmínek

upravujÍcÍch

poskytováni

dotaci

z

Integrovaného

regionálního

operačního programu.
1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let nás|edujÍcÍch po roce,
ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce,
a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyp|ývajicích
z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace,

poskytovat

požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionálni rozvoj ČR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu
a po dokončení

díla

v potřebném

rozsahu

dle

předmětu

díla,

podle

požadavků

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součásti
předmětu díla a jeho ceny (viz článek l. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části
ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografii postihujIcích
průběh zhotovení dané části díla. V případě dÍ|čÍch faktur tedy bude přiložena
dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch
částí a dodávek díla,
nepřístupnými,
videozáznam,

je
nebo

které budou v dalším

postupu zakryté,

dodavatel

povinen

vést

podrobnou

digitální

záznam)

postihujIcí

nebo se stanou

fotodokumentaci

detailně

všechny

tyto

(popř.
části.

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstraněni vad
a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho
konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude
pro takový případ stranami považován za nesporný.
1.10.

Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

-

předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě
při předání díla a při případném odstraněni vad a nedodělků díla,

-

archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
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za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1 .11. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny
podle priority výkladu v tomto pořadí: l) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na
veřejnou zakázku s názvem ,,11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí
Čechtice" (dále jen ,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6)
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
1.12.

Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li
v průběhu prováděni díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné
stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také ,,ZZVZ"), může
objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání
dodatečných stavebních prací je stanoven v článku Ill. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a
naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.
1.13. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 00066001 (dále jen ,,KSÚS") smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi,
včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství.
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řIdI ceníkem a interními
předpisy

KSÚS

(aktuálně

platným

předpisem

je

směrnice

R-Sm-16-02

ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy).

Článek 11.
Doba zhotoveni díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Dodavatel provede (tj. dokonči a předá) dílo specifikované v článku l. Smlouvy v termínu
do 20 týdnů ode dne protokolárního předáni staveniště a v souladu s Přílohou č. 7
Smlouvy - Finanční a časový harmonogram plnění (dále také ,,FHS"), s ohledem na
podmínky poskytované dotace pro období 2014 - 2020.
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2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou
výzvou poštou, a to nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud
dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, emailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku l. Smlouvy. Dodavatel je povinen
zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce.
V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ll.
odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel
nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splněni podmínek ZZVZ a za
podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje
upřesňujÍcÍ
provádění
změn
závazků
dle
zákona
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu
č. 1 Smlouvy. Oznámeni o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být
provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti
prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných
klimatických

podmínek zamezujÍcÍ

provádění

díla.

Po tuto

dobu

neběží termín

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámeni o nutnosti přerušení prováděni dle tohoto
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky.
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
2.7 Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla
navrženou dodavatelem, a to při respektování povinnosti objednatele dle ZZVZ,
Metodického pokynu pro oblast zadávaní veřejných zakázek pro programové období
2014-2020 a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy, zejména
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pak Směrnice, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo Směrnici
aktualizovat dle aktuálního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu
dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolnIho úřadu a případně dalších institucí. Pokud
bude provedena aktualizace Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice písemně
poskytnuta Dodavateli.
2.8 Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomi a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnici a že nebude na objednateli uplatňovat nároky
ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Dodavatel je
v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli
vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení
rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a)

při snížení rozsahu se cena díla odpovídajÍcÍm způsobem sníží,

b)

při zvýšeni rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě
cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr).
V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla
stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třÍdníku
stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikaci (OTSKP-SPK)*
platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu
díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem
formou získání alespoň tři nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady
o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat
objednateli,

C)

změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž sníženi či zvýšení
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
objednatele a dodavatele,

d)

dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

2.9 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
ZZVZ nás|edujÍcÍ vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu
plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
a) měřeni skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
dodavatel má inožnost nabídnout rovnocenné řešeni v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona
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z důvodu

upřesnění

prací

provedených

v rámci

zpracováni

realizační

dokumentace stavby, nebo upřesněni objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí
být využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedeni položky či její
podstatné části.
Článek III.
Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku l. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 6 648 488,63 Kč bez dph, a to jako cena nejvýše
přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o DPH"), DPH
ve výši 1 396 182,66 KČ. Celková cena za dílo včetně DPH činí 8 044 671,29 KČ.

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy.
Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané
položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnuji i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončeni dané položky oceněného výkazu
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.
3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže
po uzavřeni této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. jakákoli změna předmětu plnění této
Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této
Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za
předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by
cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5,
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odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řIzení a po dobu
jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.
3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.8 Smlouvy, tj. snížena
o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy
nebudou provedeny.
3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek
uvedených v článku ll. odst. 2.7 a odst. 2.8 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti
prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním)
písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude
přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude
v souladu se Směrnicí.
3.7 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku ||. odst. 2.8
Smlouvy.
Článek lV.
Platební podmínky
4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným
zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude
v nich uveden název zakázky, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu
IROP. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za
kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto
kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS,
a dále fotodokumentace dle ustanovení článku l. odst. 1.9 a odst. 1.10 Smlouvy.
4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu lx
měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářnIho měsíce, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel
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oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez
dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po
řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to
na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a
převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předáni
odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předáni bankovní záruky dle ČI. XIV této
Smlouvy. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídajÍcÍ fotodokumentace
(případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a
objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek,
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom,
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla
to nebude vzhledem k financováni z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak),
přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude
splňovat všechny uvedené náležitosti, týkajIcí se vystavené faktury. Odchylně od
předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové
ceny díla dle článku lV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud
faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné
faktury.
4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen
označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen
hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný
ve smyslu výše popsaném.
4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,
uvedeným v článku ll odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvoříchnu Přílohu č. 7 Smlouvy,
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle
této Smlouvy.

- 12 -

" * *
*
*
:k
"
L , r

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionáIní rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Dodavatel
souhlasí se vstupem kontrolnIch orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených terminech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele,
Centra pro regionálnI rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do
svých objektů a na pozemky k ověřování plněni podmínek Smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění
Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,
neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto
odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů.
Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a
realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do
roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků
dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu
ustanoveni § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností dodavatele.
4.10 Dodavatel předložil jako podmínku pro uzavření této smlouvy objednateli plánovaný FHS,
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který určil objem čerpáni finančních prostředků

na jednotlivé měsíce,

rozložený

po měsících. Tento finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást
Smlouvy jako Příloha č. 7. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou
smluvní cenu díla.
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejicího objemu ročního čerpání
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou
se smluvní strany písemně dohodnout na odpovidajÍcÍ změně FHS.

4.11Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá
plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle
§ 92e zákona o DPH, neboť' tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost
Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečněni zdanitelných plněni.
Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu
tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby
a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastni stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součásti vlastní stavby.
5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve
čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického
zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu,
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické
podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.
Článek VI.
Staveniště, stavební deník

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předáni staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
- 14-
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prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke
změně Srn ouvy an' ke změně zadávac' dokumentace žádný záp's ve stavebním deníku
není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je
povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení
jeho vedení.
6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku íl. odst. 2.2
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány
státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs
apod.
6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
6.7 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčeni všech stávajÍcÍch síti a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené
škody na stávajickn potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
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odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této
Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném
prováděni

díla,

neuvedených

v projektové

dokumentaci

či

dalších

podkladech

pro realizaci díla.
6.8 Dodavatel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.
6.9 Dodavatel

se

zavazuje

vyklidit

a

vyčistit

staveniště

do

14

kalendářních

dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodrženi tohoto termínu je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIll. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
Článek VII.
Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávněni zástupci smluvních stran
7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem
před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj.
zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu
uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy.
Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného
zmocnění budou

objednatelem

sděleny při předání staveniště

a

budou

uvedeny

v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku.
V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další
úkony týkajIcI se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS.
V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností,
závazků nebo odpovědnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto
zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

- 16 -

*
*
*

,k * *

* * *

*
*
*

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plněni díla zajistí
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O
osobě zajišt'ujicí autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně
vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).
7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podňející se na plnění Smlouvy
nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon tds dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
7 4 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávněni zástupci objednatele") je:
·

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel:
e-mail:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

·

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro oblast investic KSUS: tel:
e-mail:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou:
·
·

investiční technik, tel:
e-mail:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
e-mail:

vedoucí technického úseku oblasti Benešov, mobil:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanovi. Není-li touto Smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.
·

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského
kraje.

Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a
finančních jsou:
Ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Novák, člen představenstva a obchodní ředitel,
e - mail:
Ve věcech technických:

výrobni ředitel, e-mail:

Ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Michal Šerák, e-mail:
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7.5

7.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní
strany.
Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentaci, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povoleni a
dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci
takového materiálu či zařízeni v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce).
V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo
obsahuje vady a nedostatky.
8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace
pro prováděni stavby vC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1
Smlouvy.
8.4 Při prováděni díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8.5 Při zhotovováni vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se
stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
8.6 Objednatel, resp. TOS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště
kdykoli v průběhu prováděni díla. Dodavatel je povinen objednateli die jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec pIati obdobně i ve
vztahu k osobě vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ
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koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru
projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po
jejich určeni.
8.7 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ TDS přístup ke stavebnímu
deníku v průběhu zhotovováni vlastni stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit
objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré písemné doklady o provádění
díla. Tento odstavec pIati obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského
dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
8.8 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně lx
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor. Z kontrolnIho
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran.
zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konáni prvního
kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím
protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
Datum dalšího nás|edujÍcÍho kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise
z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny
konat také v sídle objednatele.
8.9 jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplni4i dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
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učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se
dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu
na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných části díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.
8.10zjistřli objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor, že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.11 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neúplnost a chyby projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v článku l. odst.
1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi
odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TOS, tak osobu
objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. odst. 7.4 Smlouvy.
V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstraněni nevhodnosti,
nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných
podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo
písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené
zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
prováděni díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončeni. Dodavatel má
rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy
se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů
objednatele dle tohoto odstavce. jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
V případě,

že

ale

takové

vady

projektové

dokumentace

či

dalších

podkladů

pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením
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Smlouvy,

nese

náklady

na

přerušení

prováděni

díla,

změnu

projektové

dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny
dodavatel, přičemž o dobu přerušeni prováděni díla se v takovém případě termín
dokončení díla neposune.
8.12jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady
díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provádění stavby vC. výkazu výměr dle článku l. odst. 1.1 a dalších
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
8.13jestiiže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za
nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnosti,
nedostatky, neúplnostI a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vC. výkazu
výměr v článku

l.

odst.

1.1

Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných

objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při
prováděni díla písemně trval. Při nedokončeni díla z důvodu nemožnosti dokončení díla
má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném
rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před
uzavřením této Smlouvy.
8.14zjistI-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkajIcí se místa, kde má být dílo
provedeno,

a tyto

překážky znemožňuji

provedení

díla

dohodnutým

způsobem,

je dodavatel povinen prováděni díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu
vykonávajÍcÍ TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku
VIl. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy
bránici v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámeni o zastavení prací musí být provedeno
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku íl. odst. 2.5 Smlouvy.
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle
článku ||. odst. 2.5 Smlouvy.
8.15jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.14. Smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 21 -
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8.16 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předáni díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad
a nedodělků dodavatelem.
8.17Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu
Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: na této stavbě (nebo dle
charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je
označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně
povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu EŠI fondů
zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz " Fondy EU v ČR " Národní orgán pro
koordinaci

"

Publicitni

činnost

"

Manuál

jednotného

vizuálního

stylu

ESIF

2014-2020. výše uvedené označeni stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy.
8.18 Dodavatel

prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který
je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele
díla dle této Smlouvy.

Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.
8.19Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení
Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval
původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat,
nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla
vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
8.20Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této smlouvy zajišt'ovat
dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v či. 13.4.2 zadávací dokumentace.
8.21 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
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8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušení prováděni díla nedojde z důvodů na straně
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení prováděni díla a dalších 7 dní termín
dokončení díla.

Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce,

je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla,
a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná
pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude
splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
8.24Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podňejicích se na výkonu autorského dozoru
nesmí připravovat ani podílet se na připravě realizační dokumentace této stavby.
Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podňejIcích se na plnění této Smlouvy
současně nesmí být nezávislým expertem posuzujichn projektovou dokumentaci dané
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem
podí|ejÍcÍm se na takovém posouzeni či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na
dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího
řízení Veřejné zakázky.

Porušení této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem

představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele.
8.25Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě
stavby.
Článek IX.
pojištění dodavatele
9.1.

Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je

pojištěni odpovědnosti za škody způsobené

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných
škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez
DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i
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po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
9.2.

Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné
smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem
této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a)
ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání
Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem
je a zůstává v platnosti.

9.3.

Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení
Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo objednatele od Smlouvy odstoupit.
Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku l. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad
a nedodělků. Nedňnou součásti řádného splnění díla je předání všech písemných
dokladů potřebných k užIváni a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla,
které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím
svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užíváni díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užíváni díla a
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či
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pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařIzenI tak, jak je stanoveno v článku
Vlll odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně
a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se
objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějÍcÍch písemných dokladů s termínem
jejich dodání dodavatelem objednateli.
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každou vadu a každý den prodlení.
10.6. K předáni díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních

dnů od termínu

navrženého

dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejknacího řízeni, je-li
termín navržený dodavatelem o vÍce než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
10 7. K předáni díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také
autorský dozor projektanta.
Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců,
délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu
36 měsíců. Obě záruční doby počínaji běžet dnem protoko|árnjho předáni a převzetí
díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode
dne jejich úplného odstranění.
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy,
tj. vyp|ývající z článku l. odst. 1.3 Smlouvy, článku Vlll. odst. 8.2 Smlouvy a článku X.
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému
účelu.
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich
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bezplatné odstraněni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli
a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje
se dodavatel nastoupit k jejímu odstraněni nejpozději do 24 hodin ode dne jejího
ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt'
s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit
nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli.
Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše
popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá;
ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci
dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářnIch dnů po obdržení
písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k
odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů
odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění
reklamovaných vad záruční doba neběží.
11.4. jestliže

v případě

reklamace

objednatele

nenastoupí

dodavatel

k odstranění

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je
neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná
k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránIcI užívání díla), je
objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady
dodavatele jinou osobou.
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny
také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

Článek XII.
výpověď', Odstoupeni od smlouvy
12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z
fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na
realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyp|ývajÍcÍch z
této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo
úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. výpověď' musí být
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písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli,
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší
některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení
pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně
upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí
či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku lV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku ||. této Smlouvy a na
náhradu ztrát vzniklých prodlouženhn termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenční řízení.
12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo prováděni díla v rozporu s článkem
Vlll. odst. 8.2 a odst. 8.20 Smlouvy a článkem lV. odst. 4.10 Smlouvy.
12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky
odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří - ii
se oznámeni doručit, má se za to, že došlo k jeho doručeni třetím dnem po odesláni
na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
12.5. StanovI-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynuti této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní,

může oprávněná strana odstoupit

od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.
12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.
12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělenI finančních prostředků nebo změny skladby
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rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízenÍ
rozpracovaných části díla.
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízeni Veřejné zakázky nebo při prováděni této Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízeni nebo prováděni
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinnosti vyplývajícich
z vyrovnání smluvních stran.
12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručeni výpovědi smluvní straně.
Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z
příslušné části díla v KČ bez DPH, uvedené v článku j||. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že
dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 KČ za den.
13.3. Smluvní pokuta za nedodrženi stanovené lhůty pro odstraněni reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody
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velkého rozsahu, ve výši 10.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení.
13.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v ČI. Vlll odst. 8.20 této Smlouvy,
tj. povinnost zajišt'ovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v ČI. 13.4.2
zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
13.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
13.7. je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdrženi finančních prostředků z dotace
udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky,
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Centra pro regionální rozvoj
České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok
z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky
nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele.
Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení od uplynutí lO-ti pracovních dní po obdržení finančních
prostředků od poskytovatele dotace.
13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu dodavateli podle bodu článku lV., bodu 4.6 Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka
14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla
objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku Ill. odst. 3.1

Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných

objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době.
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby
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14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy
povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi
dodavatelem a objednatelem.
14.4 Bankovní záruka zajišt'uje řádné odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
C) nepředloženI

bankovní

záruky

v

požadovaném

termínu

je

důvodem

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatněni sankcí pro nedodržení termínu
dokončení a předání díla.
14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení
15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran,
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
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zánik práv a povinnosti upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy
či výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijeti písemnosti odmítl.
15.4 jakákoliv

ústní

ujednáni

při

provádění

díla,

která

nejsou

písemně

potvrzena

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných
stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti
projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem
objednatele ve věci technických a tds. Rozsah a hodnota případných dodatečných
prací (dále jen ,,dodatečné stavební práce") musí být vždy před uzavřením dodatku nebo
jinou změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V
případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly
předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny
a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez
navýšeni ceny díla.
15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
15.7 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží tři stejnopisy
a dodavatel dva stejnopisy.
15.8 Smluvní strany prohlašujI, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 16. 5. 2019, č. usnesení 03817/2019/RK
15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel.
15.10Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele,
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podané v rámci zadávacího řizenI veřejné zakázky, jsou nedIlnou součásti této
Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací
dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří
nedIlnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD.
15.11Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12Nedílnou součást této Smlouvy tvoří násiedujÍcÍ přílohy:
-

Příloha č. l: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění včetně příloh

-

Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 - Ceník nepotřebných
zásob

-

Příloha č. 3: podpisový rámec realizační dokumentace stavby

-

Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její
dokončené části

-

Příloha č. 5: Vzor - jednotný vizuálni styl Středočeského kraje a Grafický manuál
povinné publicity pro IROP

-

Příloha č. 6: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištěni odpovědnosti za škodu

-

Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plněni

-

Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr

V Ústí nad Labem dne......

V Praze dne

Dodavatel
Až SANACE a.s.

Objednatel
Středočeský kraj

Ing.
" "
Tom as

Nova k

Digitálně

podepsal Ing.
Tomáš
D,tum,Novák
2019.06.21

08,26,21 +02'00'

. .. . . . . ... .. .. .. ... . ... .....
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Ing. Tomáš Novák

Martin Herman,

Člen představenstva

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

Mg r.

Petr

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Dvořák

Datum:

" "
2019.06.24
Dvora.k..
,.,],]D,53.+Ĺ)2:00'

Mgr. Petr Dvořák
Člen představenstva

- 33 -

* * ,k
*
*
* * *

*

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění včetně příloh

Kää~

Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková

Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle
zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
R-Sm-36

Stran celkem 70
Rozdělovník: C
Verze: 3.0

organizace

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.
Pořizováni kopií tohoto dokumentu nebo jeho části, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel

Garant

Právní kancelář

Ing. Miloslav Štrobach

Ing. Lukáš Svoboda
Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Podpis

podpis

Schválil A VYDAL

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
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Datum

Podpis

29.05.2017

ÚČinnost od 29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017
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Údaje o změnách:
Změna
číslo

Datum

Jméno

změna článku

l

6.3.2017

Štrobach

Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08

2

22.5.2017

Štrobach

Provedena úprava v paragrafovém mění - verze 3.0
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Článek l
Základní ustanovení
§1
Působnost Směrnice
(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kaje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na
stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí
zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich
dokumentace.
(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných
zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ,,ZZVZ' nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ.
Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu
s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy
překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil.
KČ bez DPH).
(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu
smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup
dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány.
V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich
závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou
na realizaci veřejné zakázky.
(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy
změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny
záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních
prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude
prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
(S) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č.
5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kaj a jsou
financovány z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo
z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy
jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační
kanceláří (dále také jen ,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu
IROP/ITI. Komunikaci s rdk zajistí vždy Osoba oprávněná.

§2
Definice pojmů
Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:
- 38 -

Ír
*
*

* **
***

*
"
*

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
r
. · r
- ·
l lntegrovany reglona|n| operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(l)

,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v KDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti
předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešeni díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2)

,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3)

,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné
zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS
právně jednat.

(4)

,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách
https://slnlouvY.gov.cz/.

(S)

,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za
KSÚS.

(6)

,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7)

,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1
ze dne 29. 1. 2007, s účinnosti od l. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI,
č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. l. 2010

(B)

,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na
realizaci stavebních prací.

(9)

,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) :RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby
(11) ,,Supervizí" činnost fýzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě
příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu
plnění podmínek pro realizaci Stavby.
(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
(13) ,,ZBV"i',,Změnou během výstavby"/,,dokumentací Změny" úplná dokumentace Změny
podle této Směrnice.
(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.
(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v
průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají
být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu
Smlouvy.
(16) nRDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.
(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské
-39 -
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metropolitní oblasti.
(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

§3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby
(l) Změny jsou zapracovány do KDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna 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 zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.
(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a
ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§4

Základní hodnocení Změn
(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:
a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.
(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího
řízení odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele, nebo
C) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být
provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.
(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazeni do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSUS.
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(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí
být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem
Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
(7) Do doby uveřejněni dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto
dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování
(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém
případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek
prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu
schválit. přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existujeii) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku,
nikoliv po jeho ukončení.

§5

Nepodstatné Změny
(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § ll této Směrnice;
e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. l
písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§6
Řetězení Změn
(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Ziµěny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, Čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené.
Při tomto koinplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo)
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
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nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo vÍce samostatných Změnách.
§7
Vyhrazené změny - Skupina l
(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v
zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí
zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv
(dále jen ,,Měření"), tedy měření jako způsob určeni ceny, kdy jsou hrazeny skutečně
provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu
realizace zakázky vzniká z důvodu:
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
(3) Měřením není:
a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původní veřejné zakázce;
b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo
1000 apod.);
C) neprovedení položky či její podstatné části.
(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje.
Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny
Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro
Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství
v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou
Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle
ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke
smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní
se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§8
Preliminářově položky
(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací
dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich
množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy
prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro
srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou
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předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných
případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením
předpokládaných jednotkových cen v Kč/měmou jednotku, které budou aplikovány na
skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska
jejich množství a provedení.
(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této
Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a
jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu
přesahovat hodnotu preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci,
budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této
Směrnice.

§9
Záměna položek - Skupina 2
(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek")
představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést
započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo
více novými položkami, a to v případě, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují 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) niateriál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyŠŠí kvality podle § 9 odst. l písm. c).
(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené
podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této
Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku,
avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9
odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny,
Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v
neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto
paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání
jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově
či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující
podstatnou část plnění veřejné zakázky).
(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice,
není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem
povolené změny.
(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu
prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno
za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
-43 -

EVROPSKÁ UNIE
*
'k *

,k *

:k
*

Evropský fond pro regionální rozvoj
l Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní
změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve
které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na
předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami.
(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které
splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v
průběhu realizace zakázky z důvodu
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
b) nepředvídaných fýzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za
zpracování zadávací dokumentace.
(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává
do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
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(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že
původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu),
musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek
k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být
provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze
v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné
stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna
v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.
(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které
vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné
z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže
zejména:
a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafů,
se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směmice.
(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasniluvněna dodatkem ke
smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru
smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o
Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku
Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím
Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o
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Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého
rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny de minimis - Skupina 5
(l) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4
ZZVZ, tedy jde o změnu:
a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než
142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).
(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc
ininirnis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.
(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny dc minimis, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve
formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve
lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 13
Způsob zapoČítávání a výpočtu limitů
(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj.
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS
v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti
předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
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(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny
položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového
listu záměny položek.
(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § ll této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc minimis podle § 12 této Směrnice.
(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i
absolutní hodnota Změn záporných*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto
limitu nelze odečítat;
c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v souČtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);
d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.
(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:
a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');
C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
zápomýcht, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem
na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;
(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje
Doměrky_V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu
jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku
považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její
hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.
* Např.
hodnot
t Např.
hodnot

Změna kladná v
celkem 70.000,Změna kladná v
celkem 70.000,-

hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
KČ.
hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ čídí v součtu absolutních
KČ.
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§ 14
Změny záporné
(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice
b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).
C) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).
(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Zíněnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
(3) Vznik Ziněny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování KDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
(4) Změny záporné nesiní vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směmice, považovat zejména Změny
záporné:
a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by
samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru.
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem
nechá zpracovat.
(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění=stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.
(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.
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§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro
poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za
předpokladu, že
a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66
ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané
hodnoty veřejných zakázek a
C) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových
služeb nebo nových stavebních prací.
(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební
práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový
postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl
předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší
řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž
lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné
vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny
(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném
pořadí:
l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Siněmice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem
dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10
této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce
splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
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5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny dc minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u
zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.
§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek
(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních
prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění,
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové
ceny takových prací.
(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maxiinátní míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.
(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položkv
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy
b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:
i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo
iii) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke
Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", jejímž
vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo
iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální
kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
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Obsah dokumentace Změny
(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směmice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha Č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování
a ocenění Změn).
Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.
(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou
součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny
během výstavby (ZBV).
§ 19
Změnový list
(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele.
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
(2) Změnový list musí obsahovat:
a)

uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných infomací o
navrhované Změně,
C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,
d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,
e)

vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f)

vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Siněmice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k
takovým úkonům opravňují.
(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20
Procesní postup při vzniku Změn
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(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového
listu, potom Oprávněná osoba.
a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i
návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.
(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.
(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíší.
(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS
nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
(S) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a techničko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu
a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě
lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.
§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení
(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

-52-

* * *
*

*

*
*

*

* * *

*

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za
splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny.
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
ÚČinnost
§ 24
Seznam příloh
1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění
objektu/provozního souboru

soupisu

prací

a

ceny

4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Krycí list ZBV
Název a ev'denčn' č'slo Stavby

Číslo SO/PS l
l číslo Změny
SO/PS:

g';'
'?

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

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel:

DIČ: CZ70891095

Název:

Sídlo'
lČ:.

.. ..........
Rekapitulace ZBV č. ? die Skupin 1, 2, 3, 4, 5

cast
.. ZBV c.
. '

?.1

'

cast
.. ZBV c.
.

?.2

'

část ZBV č,

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena
Změn
navrhovaných
kladných

záporných
Cena navrhovaných
a Změn kladných
Změn
celkem

0,00

0,00

0,00

záporných Změn
Cena navrhovaných

Změn
kladných
Cena
navrhovaných

záporných
a Změn kladných
celkem
Cena navrhovaných
Změn

0,00

0,00

)

0,00

Cena navrhovaných Změn
záporných

'
,

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn
, záporných a Změn kladných celkem

0,00

,

0,00

0,00

záporných Změn
Cena navrhovaných

)

Změn
kladných
Cena
navrhovaných

záporných
a Změn kladných
celkem
Cena navrhovaných
Změn

0,00

0,00

0,00

cast
.. ZBV c.
.

záporných Změn
Cena navrhovaných

Změn
kladných
Cena
navrhovaných

záporných
a Změn kladných
celkem
Cena navrhovaných
Změn

?.5

0,00

0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

?.3

'

cast
.. ZBV c.
.

?.4

?

'

0,00

0,00

0,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.
Číslo
ZBV - krycí list

parě:
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Změnový list
Název a evidenční číslo
Stavby:

Číslo SO/PS l
l číslo Změny

.,
Cisb ZBV:

SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního

?

souboru (SO/PS):

1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Ĺdop|ňte]

Přňohy Změnového listu:
1. Krycí
list
2.
změnový
list
3. Zápis o pr?jednáni ocenění
soupisu prací
4. R?zPis ocenění Změn
položek
5. Přehled zařazení změn
do skupin

,

poÉet
listu

x

počet
listů
po¢et
listu
počet
listú
počet
listů

x
x
x

6. Přehled
dalších dokladů

,

po¢et
listu

Parě
č.

příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3
4

Projektant
,
Stavebni dozor

5

Supervize

6.

Reqionálnj dQtačni kancelář*
[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis a zdůvodněni Změny:

Údaje v kč
bez DPH:
Cena navrhovaných
Změn záporných

navr:oevnaaných
Změn kladných

Cena navrhovaných
Změn záporných a
Změn kladných
celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

0,00

0,00

0,00

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se
Změnou:
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Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Stavební dozor

jméno

datum

podpis

Supervize (Regionálrú dotační . .
kancelář)*
jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele:

datum

podpis

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele)

. .
jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis
Číslo parě:

*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru
(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

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

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle
Smlouvy

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

1 - zadat

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

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
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Cena všech
Zmeň
"
záporných v
předchozích
Změnách na
SO/PS

Cena všech Změn
kladných
.
v
předchozích
Změnách na
SO/PS

Cena SO/PS
po všech
.
.
pred?h(?zich
Zmenach

Rozdíl ceny SO/PS po všech
V
.
- .
predchoztch
Zmenach
a ve
Smlouvě

3 - zadat

4 - zadat

5=1"3"4

6=5-1

Cena

Cena všech
Změn
kladných na

2

i stavebni/montáž

0,00

0,00

ní práce
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Cena
navrhovaných
Zmeň
.
záporných na
SO/PS

.
Změn
kladných na
navrhovaných
SO/PS

(předchozích
SO/PS
a
navrhovaných

Údaje v kč bez dph

Cena všech Zmeň kladných
Smlouvy
%
na SO/PS
k ceněvSO/PS
dle

)
7

8 - zadat

: stavebni/montáž

9 -zadat

10=4+9

0,00

11=10/1

ní práce
l Cena SO/PS po této ZBV:
'
Cena všech
Změn
záporných na
SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)
12

13=3+8

stavebni/montáž
ni práce

Cena SO/PS po
této Změně

Údaje v kč bez dph
Rozdíl ceny
SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti Změně oproti ceně SO/PS dle
ceně SO/PS
Smlouvy v %
dle Smlouvy

14=1+13+10

0,00

15=14-1

0,00

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

Supervize
(RDK)

Pozn. - pouze
pokud bude
stavba
financována z
IROP/ITl

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednáni

l Změny'
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
č.

Číslo a název rozpočtu:

Por.
V c.V pol.

1

Skupina Změn:

,

Kod

p olo žk y

2

M nožství M nožstvi
Nazev
ve
ve
, položky
V m.j..
SmlouveV

3

4

5

Celkem
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Zmene
V

6

V

,

Mnozstvi
rozdIlu

7

Cena

Cena

za
m.j..
v

celkem
ve

SmlouveV

KČ

v KČ

8

9

Cena
Změny Změny celkem
zaporne
ve
.
, kladne,
v KcV

v KcV

Zmene
V V
v KČ

10

11

12

Rozdíl

podíl

cen

celkem

celkem

V
Kc

v

13

cen

v

%

14

Ír
*
*
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PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO SKUPIN -\/ZOR
Název a evidenčnÍčÍsIo Stavby:
1 Prijatá sMuvni částka bez rezervya DPH
2=1+18+19 Aktuálni sniuvní částka (cena stavbjÔ
Aktuální sMuvní částka (cena stavby) vč·

1 235 621 452,00

6=32+3,3

1 240 880 449,00

Surm změn kladných a Zrrňn záporných Skupiny3 a
4

7M'smM Sledovánf tínNtu 30 % -muěet Skupiny 3

1 501 465 343,29

8=?'0.3

Zákonnýlimit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

2 526 102,00

9132N1)"100

Sledování limitu 50 %
Skuoina 3

-jí fn

0.20%

10=(36N1)"100

0,M%

############

10Am2A+36r'

Sledování limitu 50 %
šku mim 4
Suma í

DPH

100,43%
l

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina i)

0,07%

5=(28/1)'100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

0,05%

SO

15 "ŠrOt q m"st3±ou Zm hnu p"0
7rrrnyz"porm dle S 16. ocI4t. '(Si. prsm hl

av č.

Název SO/PS l prgdmět Zineriy

'

11=1"0 5
'

17

18

3něny záporne
(za dávat se
znaménkem

1"4=142688000-37

mě ny kladnó

Hodnota ZBV

-4-

V,h,a.ená změ na (Domá rky)

Záměna poloZek (Započítáváni)

NepKdvída nost

Nezbytnost

bněny
zápomě
(zadávat se
znaménk6m
}
mínus

Zmóny
kladné

.
Suma Změn
záporných a
.
.
změn kjadnych

zmôny
.
záporně
(zadávat
.
znamenkgm
·
minus)

zine ny kladné

Suma ZRněn
zapornych a
.
.
.
zmeň
.
kladných
.

21·19"20

23

24

25=23"24

26

27

28=26"27

26 004042,00

5 2$8 997,00

-t 482 852,'00

2 298 863,00

8Í6 011,0(}

-4 523 458,00

5 177 903,00

654 540,00

aga

-1 443 8(34,00
- 203 145,00

5 418 365,00
302 500.00

3 974 501,00
99 355.00

- 203 145,00

dddd

-1 524 799,00
0,00

2 040 670,00
2 532 825,00

515 871.00
2 532 825,00

2 031 405,00

- 1 023 584,00
2 031 405,00

205 300,00

205 300,00

205 300,00

205 300,00

12 035,00

12 035,00

0,00
-4 523 458,00

0,00
- 203 145,00

· 1 023 564,00

25 640,00

141 405 656,00

mmtim

40

Suma absolutních
.
.
hodnot Změn
Suma Změn
záporných a
·
,
kladných a ZMěn
Změn ktadnyeh
.
.
zapomych

změny
.
záporné
(zadávat se
znaménkem
minus)

Změny
.
k1adne

.
.
S uma změ n
záporných a
.
ZMěny kladné Zině n kladných

Změn
záporných

32mabs{29)"30

33

35=(34/1)"100

38=33+34

38a=abs(33)'34

37

20 385 042,00

- 5 045 127,00

573 403,00

0,53%

1 528 276,00

11 BIB 530,00

1 282 344,00

0,10%

· 1 023 564,00

4 012 365,00

0,32%
0,00%

2 988 801,00
0,00

5 035 929.00
0,00

203 000,00
302 500,00

0,02%
0,02%

501 420,00

0,00%
0,04%

'l ltľb
'1CM!%

782 700,00
0,00

1 623 300.00
om

'Itš íW/.0',

2 516 265.00
0,00

0,00%
0,00%

(LOD
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

SO 123,00

50 123,00

0,00

1 023 654,00

1 023 654.00

78 9[)0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00%

0,(10

0,00

0,00%

0,00

0,00

50 123,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0.00%

0,00

0,00

0,00

0,00

[HWh

l 023 654,00

1 023 654,00

0,00%

0,00

0,00

0,00
- 256 143.00

100 000,00
25 410,00

100000,00
- 230 733,00

r,côb
0,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00
0,00

0.00
0,00

-4 021 563,00

2 581 038,00

- 1 460 525,00

0,00

om

-8 621 453 ,OD
0,00

6 248 300,00
450 000,00

-2 373 153 ,DO
450 000,00

0,00
0,00

0.00
450 000.00

100 000,00

450 000,00

E m Ú54.UQ

100 000,00
0,00
-8 621 453.00

248300.00

hmit 15 %

limit T42 6E-3 000
kč)

32·29+30

1 513 795,00
0,00

0,00

Změny dc
minjmis
(15% nebo

997 82MQ

l m !XXj92A

34

i - ·
Promntnl
vy

ť] {'IN

90 935,00

'5')1 N It 'X'

Zněny
kladné

w
608,Q0'

Procentní
vyjadmi

Změny dc mimmis
Suma
abmlutnich
hodnot Změn
.
kladných a

Li 1n%
L"] UI1%

230 014,00

- 258 143,00

4 602 358,00

bneny
.
kladne

-5-

om

230 014,00

om
- 258 143,00

- 4 523 458,00

25 640,00
0,00

4 614 393,00

50 123,00

Změny
.
záporné
(zadávat se
.
znamanke m
·
)
mínus

0,00
om

om

om

E

817 810 726,00

· 3 -

20·24+27+30+34
+37+39

-

zákonný limit 50 %. pro
Skupinu 3 a Skupmu 4

-2 -

-20 745045,00

WWW

0,10%
1 262 344,00

32 003 572,00

-1-

19=23+28+29+33

XXX

Skdován( limitu
hmitu
· · 15 %
Sledováni IiMtu 142 668 000 Kč

67° i.

mínus)
18

'" '

absoiutn ch

3=(2/1)'100 Procento změny Prijate
·
· smduvní částky

40=(19/1)' 100

12=(37/1)"10c

-4 021 563,00

2 561 038,00

38=(37/t}"100

(j,QC1%
0,00%
230014,00

0,02%
0,00%
0,00%

25410,00

0,00%
0,00%

G 00%

0,00

0.00

0,21%

-1 480 525,00

B 582 801,00

0,00%

0,51%
090%

-2 373 153,00
0,00

14869 753,00
0.00

0,00%
0.00%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
(},00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

DAČ)

CLOě

0,00%

0,02%
0,00%

50 830,00
0,00

352 070,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0.00

0,00%

DAO

om

0,00

0,00

201 450,00
0.00

50 830,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CLOD

0,00

0,00

0.00%

0.00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(O ':.C%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

om

0,00

0,00%

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00%

0,00

(jAD

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

om

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLOD

0,00
0,00
0,00
0.00
om
0,00

0,00
Q,Q0
090
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
om
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
om

0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0.00
(LOD
0.00
0,00

0,00
0.00
0,00
(LOD
0,00
0,00

0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

- 150 620,00
0,00

Poznámka: Formulář má informativnÍcharakter a zobrazuje stav k datu přiedlaženfZměnového listu.
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Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV:
Název a evidenční číslo stavby:
Název
stavebního
objektu
provozního souboru (SO/PS):

l

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO
(počet listu)
d(}pl|lit počeí listů
dokladu

Soupis prací
Další &kjady nezbytné pko řádné
popis.
[doplnň ň'äzev"
příp. další ideMifikaei, ňapře,j.. dämň ..J'

počet listů celkem

O
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Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4 2015

Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského
kraje, příspěvková
organizace

Ceník

Strana 61 (celkem 70)

RozdělovnIk: B

R-Sm-16-02

Verze: 2.4

Ceník
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:
odpad vznikající při Štěpkování, tzv. Štěpky
40,-- KČ/m'
odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů
(kmeny, silné části větví):
Jasan
130,-- KČ/m3
Dub
140,-- KČ/m3
Buk
140,-- KČ/m3
Ovocné stromy
140,-- KČ/m3
Habr
140,-- KČ/m3
Bříza
113,-- KČ/m3
Ostatní listnaté
70,-- KČ/m3
vyfrézovaná obalená drť
30,-- KČ/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr
60,-- KČ/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:
Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.)
patníky a obrubníky kamenné nevytažené
patníky a obrubníky kamenné vytažené
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

30,-- Kčl ks
50,-- Kč/ks
400,-- Kč/ks

K uvedenYm cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.
Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).
Řičany 15.4.2015
Schválil:

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace
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Příloha č. 3: podpisový rámec realizační dokumentace stavby
NÁZEV STAVBY:

Středočeský kraj

Objednatel stavby:

Schválil - razítko, datum, podpis:

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov
JČ: 70891095: DIČ: CZ 70891095

zastoupený

Krajskou

správou

a

údržbou

silnic

Středočeského kraje, p. o.
se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Technický dozor:

Vyjadřuje

se

formou

samostatného stanoviska.

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a lČ)

Autorský dozor:

Vyjadřuje

se

formou

samostatného stanoviska.

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Zhotovitel:

:
;

Souřadnicový systém:

(bude doplněno)

výškový systém:

(bude doplněno)

ňřQ rclľnishll

_ Číslo zakázky'

(bude doplněno)

RI)S

Vedoucí projektant:

Razítko, datum, podpis:

'

0

(bude doňlněno)
0
W

;
0
0
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(bude doplněno)

Tech. kontrola:

(bude doplněno) . Vypracoval:

Objednatel:

(bude dojMněno)

objekt:

P

lntegrovany reg|ona|n| operacni program

Schválil:

Akce:

·r

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zodp. projektant:

(bude doplněno)

(bude doplněno)

Obec:

(bude doplněno)

(bude doplněno)

,

(bude doplněno)
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(bude dop]něno)

Datum

Stupeň

(bude doplněno)

(bude doplněno)

Souprava

Č. přílohy

(bude doplněno)

(bude doplněno)
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Příloha Č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel)

č. zápisu:

název a sídlo (razítko)
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Datum zahájení přejírnacího řízení

Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)
,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

odpovědný stavbyvedoucí

Generální projektant

Stavební dozor Objednatele

Zhotovitel:

Stavební povolení:

vydal:

- 64 -
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Smlouva o dílo č.
ze dne

včetně

Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací

Skutečný termín zahájení:

Skutečný termín dokončení prací:

podle smlouvy o dílo

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zaj ištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:
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Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ... .....
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu

KČ

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor

Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název akce" a
zástupci ofjednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přeiílnají toto dílo do své správy
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a užívání.

Jméno a příimení
Zástupci zhotovitele

Zástupci přejImacI
organizace
Zástupci budoucího
uživatele
Ostatní účastníci řízení
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Příloha č. 5: Vzor - jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné
publicity pro IROP
VZOR - jednotný vizuální styl Středočeského kraje

Q,n,C,ní
SrMpE.skEho
aphkacl vkuátnfh0 srylu. Wyo
teuww
může být reUzM no růzmm formou
vYptýva jí¢1 té

umtAěnf v wledéw

El inmiCm
p® sp&ou kraje.
vdlko9 desky fwmátu
3o cm na Šfňcu mbkí
píSmo 1vNta Medlům q mlikosh vemátky 15 mm.
v

le tea lit 6oslatdně čúeNY. m

Stredocesk" kra

.'

středočeský kraj
Tato budova bylo
rekonstruována v roce'
za přispění SttedočeškěM kta je

?

"

n

'

VZOR - Publicita IROP
Grafický manuál povinné publicity' pro IROP
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). povinný minimální rozměr
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umIstI dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimálni velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze
použit na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cil projektu.

Logo 1ROP

*

*

ih
*

K
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Logo MMR ČR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Logo 1ROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavni cIl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využit pro
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné
použít žádná další loga.

|deá|ní loqolink
,k * *
*

Nr

*
*

*
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REG|ONÁLN1 ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGiONÁLNĹ OP

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišeni, případně i v křivkách, k dispozici na
webových stránkách IROP http://www.strukturalnifondY.cz/cs/Microsites/|ROP/DokumentY?refnodeid=760249.
Další podmínky publicity lze nalézt na http://struktura|ni-fondY.cz/qetmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac009ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-lROP vYdani-1-7 cstopis.pdf?ext=.pdf
Daiši podmínky publicity lze nalézt na http://struktura|ni-fondY.cz/qetmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac009ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-lROP vydani-1-7 cstopis.pdf?ext=.pdf
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pojistná smlouva
Č. 8068764228
Smluvní strany:

ČSCB Pojišt'ovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodnlm'rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddň B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz
pojistitele zastupuje: Aneta Vandrovcová - account manager

a

Až SANACE a.s.

se sídlem l místem podnikáni Pražská 53/37
40001, Ústí nad Labem - Vaňov
IČO: 25033514
KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
(dále jen pojistník)
pojistníka zastupuje:lng. Tomáš Vohryzka - předseda představenstva

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník").

Číslo pojistné smlouvy: 8068764228

Článek l.

Úvodní ustanovení
1.

Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OČ 2014 (dále jen
"VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

2.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a)
b)

v jakémkoliv pojištěni majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného
majetku, na něž se pojištěni sjednaně touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
ve všech ostatních pojištěních:

Až SANACE a.s. '
Pražská 53/37
40001, Ústí nad Labem - Vaňov
IČO: 25033514
Pokud jsou některá pojištěni sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního
předmětu pojištěni.
3.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.

4.

pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí také Zvláštními smluvnimi ujednáními RENOMIA (dále jen
'ČSOBPOJ&RENOM1A - 1/16'), která jsou nedílnou součásti a přilohou této pojistné smlouvy.

5.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištěni sjednaná touto
pojistnou smlouvou s následujici pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 22.11.2017 00:00 hodin
Konec pojištění:
pojištěni se sjednává na dobu neurčitou.

Strana 2 (z celkem stran 2)

Císto pojistné smlouvy: 8068764228

Článek /1.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah
1. pojištěni odpovědnosti za újmu
V souladu s článkem l. pojistné smlouvy se toto pojištěni řidl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
část pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob vpp ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou
nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.
Dále se toto pojištěni řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečeni proti odcizení OPP PZK
2014 (dále jen ,,DPP pzk 2014") a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečeni přepravovaného
nákladu OPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník
výslovně sjednávají náskdujicl výkladová pravidla pro aplikaci OPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:
·
·

·
·

Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo OPP PZN 2014 použit pojem ,,věc", ,,pojištěná věc", ,,předmět pojištění" nebo
jiný pojem s obdobným významem, mini se jim pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tímto
odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
Je-li v textu OPP PZK 2014 nebo OPP PZN 2014 použit pojem ,,odcizeni věci krádeží vloupáním nebo
loupežným přepadením", ,,odcizeni předmětu pojištění krádeži vloupánIm nebo loupežným přepadením",
,,pojistná událost spočívajici v odcizeni věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením" nebo jiný pojem
s obdobným významem, mini se jím pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem
pojistné smlouvy pojistná událost spočivajicf v odpovědnosti pojištěného za Újmu vzniklou poškozenému na
věci jejím odcizením krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením.
je-li v textu DPP PZK 2014 nebo OPP PZN 2014 použit pojem ,,místo pojištění" nebo jiný pojem s obdobným
významem, mini se jím pro účely pojištěni odpovědnosti za Újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy
místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
Všechna ustanovení OPP PZK 2014 a OPP PZN 2014 budou pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu
sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, Ze pojištěni sjednané tímto
odstavcem pojistně smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

pojištěni odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle ČI. ll odst. 1. VPP ODP 2014.
limit pojistného plněni (KČ)
územní rozsah pojlštěni
spoluúčast
150 000 000 KČ
Ceská republika
50 000 Kč
výše příjmů z pojišt'ované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z
přijmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 383 000 000 KČ. Ve smyslu ČI. lll odst. 3. písm. a) úvodní
části VPP OČ 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a vÍce. Nově
dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva
na dobu delší, než 1 rok).
Pro pojištěni' odpovědnost/za újmu způsobenou zdravotn/poj'/št'ovně vynaložením nákladů na poskytnutou
zdravotn/péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškozen/zdrav/ nebo života v důsledku nedbalostního
protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou orgánu sociá/n/ho zabezpečení a z ni vyplývající nárok orgánu sociálního zabezpečeni vůči
pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenskéhQ pojištění dle ustanovení § 126 zákona č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištěnt ve zněnl pozdějších předpisů, se ujednává sub/imlt z limitu
pojistného plnění ve výši 500 000 KČ a spoluúčast ve výši 1 000 KČ.
Pro odpovědnostza škodu způsobenou na odložených věcech zaměstnanců ve smyslu § 267 a § 268 zákona
č. 26212006 Sb., zákoníku práce, ve zněnipozdě/šich předpisů, se sjednává roční limit pojistného plnění ve
výši 10 000 000 KČ a spoluúčast pojištěného na pojistném plněni ve výši 500 KČ.
Ujednává se roční limit plnění ve výši 10 000 000,- Kč pro sjednané pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou jinému v souvislosti s činnosti: výstavba a údržba přehrad, práce pod vodou, těžebnFdobývacl
a ražebnl činnostl; práce spojené s podzemními nebo podvodními doly a všemi praceml s nimi spojenými;
ražbou tunelů vC. s nim souvise//c/ch výkopových prací.
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?ojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s či. íl odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za:
a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočivajici v duševních
útrapách při ublIženi na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.
limit pojistného plněni (KČ)
územní rozsah pojištěni
spoíuúčast
10 000 000 Kd
Česká republika
10 000 Kč
výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za Újmu způsoberíou vadným výrobkem příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané
příjmy při zahájení činnoU: 5 000 000 Kč. Ve smyslu ČI. ill odst. 3. písm. a) úvodní části VPP Oč 2014 je pojistník
povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a vÍce. Nově dosažená výše příjmů je
základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1
rok).
Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti za újmy způsobené vadou výrobku vztahuje pouze na výrobky
drobné řemeslné výroby, které pojištěný sám gzicky vyrobil.
pojištěni odpovědnosti za čistou finanční újmu
V souladu s čí. || odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční Újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách,
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo Ujmy vzniklé v příčinné souvislosti s
rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limít pojistného plněni (KČ)
územní rozsah pojištěni
spoluúčast
1 000 000 Kč
Česká republika

10 %, min. 10 000 KC

pojištěni odpovědnosti za újmu na věci v užíváni a na věci převzaté, která je předmětem závazku
pojištěného
V souladu s ČI. It odst. 2. písm. b) vpp ODP 2014 se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví
pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištěni se nevztahuje
na odpovědnost za Újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.
V souladu s ČI, || odst. 2. písm. c) vpp ODP 2014 se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají
být předmětem jeho závazku.
V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištěni odpovědnosti za Újmu dle ČI, ll odst. 2. písm. b) a c)
vpp odp 2014 a spočivajlci v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím
odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou
osobou, poskytne pojistitel pojistné plněnľ podle rozsahu pojištěni sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak
maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v OPP PZK 2014
nebo v OPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečeni uzamčeného
místa pojištění, které pachatel v době vzniku pDjistné události překonal.
limit pojistného plněni (KČ)
územní rozsah pojištění
spoluúčast
1 000 000 Kč
Česká repub|ika

5 000 Kčg

pojištěni' se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na motorových vozidlech - jenž se nachází v
podzemních garážích (areál AZ Palác ZDAR - Mírové nám.1, Ústi nad Labem). pojištění se vztahuje i na
škody vzniklé odcizením celého vozidla. pojistitel není povinnen plnit, jestliže nebyla zabezpečena ostraha
prostoru 24 hod. denně a nebyla zajištěna fotodokumentace činnosti. Za ostrahu se považuje i elektronické
sledováni či kamerový systém. Pro toto pojištění se ujednává roční limit plnění ve výsl 500 000,- KČ a
spoluúčast 5% min. 5 000,- KČ.
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C/ánek Ill.
Hlášení škodných událostí
Vznik Škodné události je účastník pojištění podle ustanoveni § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit
pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB pojišt'ovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

B"S Broker s.r.o,
Mostecká 2580
43801 Zatec
TEL.: 607 011 388

Článek ĺ'ĺ
pojistné
pojistíte! a pojistnik sjednávají, že pojistné za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným
běžným.
výše pojistného za jednotlivá pojištěni činí:
Pojištění

pojistné

1. Pojištěni odpovědnosti za újmu
Součet

Ročni pojistné

375 973 kč

375 973 kč

375 973 Kč

375 973 KČ

pojjstné = pojistné za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného
roku nebo je-li pojištěni sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištěni rovno pojistné
době
Ročni pojistné = pojistné za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlcuvou za pojistné období v délce 1
pojistného roku
splátkový kalendář
Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 22.11.2018 00:00 hodin řídí
násiedujicim splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:
Datum splátky pojistného
22.12.2017
22.02.2018
22.05.2018
22,08.2018

Splátka pojistného
93 993 Kč
93 993 Kč
93 993 Kč
93 993 Kč

pojistné poukáže pojistník na účet B"S Broker s.r.o.
čísl
konstantní symbol
variabilní symbol
pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet B"S Broker s.r.o.
případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši
jde na vrub pojistitele,
V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujicich dnech a měsících splatnosti (dd.mm.):
22.11., 22.02., 22.05., 22.08.
výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího
pojistného období.

Strana 5 (z celkem stran 2)

Cisic. pojistné smlouvy: 8068764228

Článek V.
Závěrečná ustanovení
S právce pojistné smlouvy: Aneta Vandrovcová, email: Aneta.Vandrovcova@csobpoj.cz
1,

pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následujici souhlasy:
a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o
změně někteiých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů,
respektive souhlas s využ/ván/m rodného čísla.
b) V souladu se zákonem č. 101ROOO Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním c/t//vých údajů za účelem provozováni pojišt'ovaci
činnosti Činnosti souvise//c/ch s pojišt'ovaci činností, zajišťovacl činnosti.
c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o někteiých službách informační společnosti
a o změně někteiých zákonů (zákon o někteých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, souhlas k využiti podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sděleni.
d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona C. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějš/ch
předpisů, souhlas s poskytnutím informaci týkajících se po/i"štěn/ určeným subjektům.
pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracováni osobních Udaju, výčtu zpracovávaných osobních údajů,
identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto
informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součásti této
pojistné smlouvy.
pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s
pojištěnhn sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho
jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně
možnosti nahhženl do spisů a pořizováni výpisů či opisů z nich.

2.

Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele,
které jsou nedílnou součásti pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále
pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými
ustanoveními pojistných podmínek zvlášť' uvedenými v dokumentu ,,Sděleni informací pojistitelem zájemci o
pojištění", která by mohla být považována za ustanoveni neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku,
a souhlasí s nimi. pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu
ustanoveni § 2788 občanského zákon iku jsou pravdivé.

3.

pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně
existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, nebot' je na jeho straně
naplněna některá z níže uvedených skutečnosti jeho pojistný zájem dokládajici:
a) Majetek, jehož se má pojištěni týkat, je
· ve vlastnictví, spo|uv|astnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě
pojistníka;
· sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědči některé z věcných práv k cizím věcem (např.
věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
· sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či
svěřenský správce apod.):
· pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
" pojistníkem převzat za Účelem splněni jeho závazku;
· ve vlastnictví či spo!uvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
· ve vlastnictví či spoluvlastnictvi právnické osoby, jejíž je pojistník členem či spoiečníkem, členem jejího
orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
· ve vlastnictví či spo|uv]astnictvi Členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka
podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
· určen k zajištěni dluhu pojistníka nebo dluhu. jehož je pojistník věřitelem;
· soUčástl majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednajici na Účet dlužníka) nebo
· ve vlastnictvl osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

Strana 6 (z celkem stran 2)

Číslo pojistné smlouvy: 8068764228

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištěni týkat, hrozí
· pojistníkovi;
· osobě blízké pojistníkovi:
· právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebci tlm, kdo právnickou
osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
· členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na
základě dohody či jiné skutečnosti.
c) Sjednávané pojištěni odpovědnosti
' je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu:
' je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
' je pojištěním pdpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit Újmu pojistníkovi (např. pojištění
odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
' je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem
jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
" je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo
pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
' je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou
činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistnika).
4.

Vznikne-ii v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě
pojištěni pojistná událost na vice pojištěných předmětech pojištěni působením jednohc pojistného nebezpečí,
podílí se oprávněná osoba na pojistném plněni pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro
pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na
pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

5.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou
součástL pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (at' fyzická nebo právnická
osoba), pak se všechna pojištěni věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součásti jiné věci)
sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahuji pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek
pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součásti obchodního závodu pojištěného
podnikatele ve smyslu ustanoveni § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištěni
přepravovaných věci sjednané dle VPP HA 2017,

6.

pojistná smlouva a ji sjednaná pojištěni se ňdľ českým právním řádem.

7.

Počet stran pojistné smlouvy bez příloh:

8.

Přílohy:
I) Makléřská doložka
2) výpis z obchodního rejstříku
3) ČSOBPOJ&RENOMIA - 1/16 (zvláštni smluvní ujednání)
4) VPP OČ 2014
5) OPP PZK 2014
6) OPP PZN 2014
7) VPP ODP 2014

8
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9.

pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právni sily, přičemž jedno vyhotoveni obdrží pojistnik,
jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Ústi nad Labem dne 21.11.2017

razítko a poďp)/Š pojistníka

V Ustľ nad Labem dne 21.11.2017

razitko.a podpis pojistitele
L
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splátkový kalendář k pojistné smlouvě
Č. 8068764228
Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na
pojistné období nebo na pojistnou dobu od 22.11.2017 00:00 hodin do 22.11.2018 00:00 hodin.
pojistník je povinen platit pojistné v nás|edujÍcĹch termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného
22.12.2017
22.02.2018
22,05.2018
22.08.2018
·

Splátka pojistného
93 993 Kč
93 993 Kč
93 993 Kč
93 993 Kč

pojistné poukáže pojistník na účet B"S Broker s.r.o.
číslo
konstantní symbol
variabilní symbol
pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet B-řS Broker s.r.o,
("" ,

V Ústi nad Labem dne 21.11.2017

l

razítko a podpis pojistitele

10?'

pojišťovna
!nfo!ist produktu
Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

pojištěni podnikatelů a organizací
PPR

Informace o produktu
pojistitel sjednává pojištěni majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizaci, které může zahrnovat:
· Živelní pojištění
· pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob
· pojištěni majetku na všechna rizika ,,ALL RISKS"
· pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s
· pojištění živelnIho přerušení provozu
poskytováním odborných služeb
· pojištěni odcizení
· pojištěni určená pro silničního nákladního dopravce nebo
· pojištěni strojů
zasílatele, které může zahrnovat:
· pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
- pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za
- pojištění věcí
újmu na přepravované zásilce
- Pojištěni finančních ztrát
- pojištění odpovědnosti zasilatele za újmu
- pojištění finančních ztrát
· pojištění strojního přerušeni provozu
· Stavebně-montážní pojištěni na všechna rizika, které může · pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
povoláM
zahrnovat:
· pojištěni vozidel, které může zahrnovat:
- pojištění věci
- pojištěni vozidel
- Pojištěni odpovědnosti
- Garance pojistné částky vozidla
- pojištění ztráty očekávaného zisku
- pojištění nákladů na půjčovné
· pojištěni přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
- pojištěni okenních skel vozidla
- Pojištěni věci movitých
- pojištění zavazadel a přepravovaných věci
- Pojištěni cennosti a věci zvláštní hodnoty
· pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
· pojištěni zásilek
- pojištění pro případ trvalých následků úrazu
· pojištění právní ochrany
- pojištěni pro případ smrti způsobené úrazem
· pojištění Rento
- pojištěni pro případ léčení Úrazu - denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat
Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné
plněni. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištěni. Společné výluky pro všechna pojištění
jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách - obecná část VPP OČ 2014 (dále jen "VPP Oč 2014"), ostatní potom v
pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řidf.
pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné
události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plněni. Čekací doba
se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.
Vznik nároku na pojistné plněnj ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním
alespoň minimálni úrovně zabezpečeni předmětů pojištěni. Od kvality zabezpečovacích opatřeni se odvíjí maximálni výše pojistného
plněni, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minjmá|ni požadavky na zabezpečení pro případ odcizeni
v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečeni proti odcizeni DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných
podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu OPP PZN 2014.

Všeobecné informace
pojistné a poplatky
· pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění.
výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
' pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z Účtu
pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může
být sjednáno placení pojistného ve splátkách. výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
· Daňové aspekty pojištěni jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Strana 1 (z celkem stran 2)
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)aňové aspekty pojištěni jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb.,
,daMch z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
'iatnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. pojistitel je podle pojistných
odminek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnami vymezených
odmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
jrmace o pojisínc smlouvě t'
'ojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
lé|ka pojistné doby může být sjednána různá.
'ojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právni jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
ojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
'okud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádáni
ojistnikovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.
ištění může zaniknout zejména z násiedujícIch důvodů:
nem následujíchn po marném uplynuti lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplaceni dlužného pojistného nebo jeho části,
;'povědi do 2 měsíců ode dne úzavřeni pojistné smlouvy,
?povědi do 3 měsíců od oznámeni škodné události,
I-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před
?lynutím pojistného období,
dstoupením od pojistné smlouvy.
ktické pokyny týkající se možnosti edstoupení od pojistné smlouvy'
ojistnik může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho
jžadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
rávo na odstoupeni může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištěni porušeni povinnosti. Pro případ odstoupeni od smlouvy
2 vypořádají závazky z pojištěni podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
d pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udáni důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
jího uzavřeni nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupeni od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat
zmámeni odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou
iedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. v případě, že spotřebitel
ístoupi od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištěni podle § 2808 odst. 5 občanského
ákoníku.
známení o odstoupenI musí být učiněno písemně a zasláno na niže uvedenou adresu sídla pojistitele.
eni sporu
jjistňá smlouva se řídí českým právním řádem.
"o soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
:Ižnosti lze zaMat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že
Ĺžnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízeni. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel
á možnost obrátit se s připadnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně
)jišťovnicNÍ.
:ijistitel se při svém jednání řidl Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojištbven (dostupný na www.cap.cz).
)-1i zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv.:
mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešeni spotřebitelských sporů vzniklých
z jiných druhů pojištěni, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce:
http://www.coi.cz/).
alternativní řešeni sporu týkajícľho se smluvního závazku vypiývajiciho z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím
platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou korňisí a dostupné na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa samotné CSOB pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby
pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

e pojišťovna (pojistitel)"
iB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
arykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
45534306
ána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
)vé, oddíl B, vložka 567
466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpo[cz

Zástuµce pojišt"ovny

ni předmět podnikání pojistitele
d'ovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
iišt'ovnictvi, ve znění pozdějších předpisů
iv a sídlo orgánu dohledu
:á národní banka, se sídlem na adrese

iAhP" Zt&

L
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Příloha Č. 1 Makléřská doložka

Pojistník AZ SANACE a.s. pověřil písemnou plnou n1ocl: předanou pojistiteli před uzavřením
této pojistné smlouvy, pojištbvacího makléře B+S Broker s.r.o., Mostecká 2580, Žatec 438 01
výkonem zprostředkovatelské činnosti v pojišt'ovnicti'í týkající se jeho pojistného zájinu.
Veškeré právní úkony a jiná sdělení pojistitele týkající' se pojiktění sjednaného touto pojistnou
smlouvou a určená pojl:gtnl'kovi doručí pojistitel vŽdy kromě pojistníka také výše uvedenému
pojištbvacíniu ni.akléři. Pojistník se zavazuje inforí'novat pojistitele písemně o toni, Že plná
řnoc jím udělená výše uvedenému pojištbvacímu níakléři z jakýchkoliv důvodů zanikla, a to
nejdéle do 10 dnů ode dne, kdy se pojistník o důvodu zániku plné moci dozvěděl.

t

Tento výpis z veřejných rejstHků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [JČ 00215708]" dne 23.112017 v 07:41:28,
Epvid:oyf6lcbDvUctxvUb»dzwjA

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1093

Datum vzniku a zápisu: 5. března 1998
b 1093 vedená u Krajského soudu v Ústi nad Labem
Spisová značka:
Obchodní firma:
Až SANACE a.s.
Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem
Sídlo:
Identifikační číslo:

Právní Torma:
Předmět podnikání:

250 33 514
Akciová společnost

prpjektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
činnost prováděná hornickým způsobem na základě povolení podle příslušných
právních předpisů
hornická činnost na základě povdení podle příslušných právních předpisů
_ _ _ geologické práce
silniční motorová"doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší
_ _povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní

Předmět činnosti:

projektování a navrhování objektů a zařľzenI, které jsou součásti hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
činnost účetnfch poradců, vedeni účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
předst&venstva:
Ing. tomáš vohryzka,
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2017
Den vzniku členství: 16. října 2017

člen představenstva:

Mgr
Den vzniku funkce: 16. října 2017
Den vzniku členství: 16. října 2017

člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:__
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2017
Den vzniku členství: 1. listopadu 2017
3
Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.

jUDr. VÁCLAV SMĚLÍK,
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2017
Den vzniku členství: 13. listopadu 2017

Údaje platné ke dni: 23. listopadu 2017 06:22
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člen dozorčí rady:

člen dozorčí rady:

počet členů:

Ing. LUKÁŠ AVENARIUS,
Den vzniku funkce: 16. října 2017
Den vzniku členství: 16. října 2017
IRENA MILITKÁ,
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2017
Den vzniku členství: 13. listopadu 2017
3

Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

2 492 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
16 100,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. Akcionáři mají
při prodeji svých akcií povinnost nabídnout akcie k odkoupeni přednostně
ostatním akcionářům společnosti.
40 121 200,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona Č.,90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové spo|e&ijsti došlo u
společnosti AZ SANACE as., lČ: 250 33 514, se sídlem Ústí nad Labem,
Pražská 53, PSČ 400 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093, jako společnosti rozdělované, k
odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na
nástupnickou společnost AZ ZDAR INVEST a.s., se sídlem Pražská 53/37, Ústi
nad Labem, PSČ 400 01, lČ: 250 33 514.

Udaje platné ke dni: 23. listopadu 2017 06:22
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RENOMIA
NETWORK

Zvláštni smluvní ujednání RENOMIA k pojistným smlouvám
pojištění majetku, přerušeni provozu, strojů, elektroniky 2
odpoyědnosti za újmu

1. Obecná ujednáni
ROl. Přednost smluvních ujednání před pojistnými podmínkami
Pokud jsou níže uvedená smluvní ujednáni v rozporu s přiloženými pojistnými podm inkami nebo
doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených pojistných
podmínek nebo doložek.
Pokud však niže uvedená smluvní ujednání upravují pojistná nebezpečí nebo předměty pojištěni,
které nejsou zahrnuty v rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy, považuji se taková smluvní ujednáni
pro danou pojistnou smlouvu za neplatná.
Pokud je pro pojištěného výhodnější řídit se ujednáním v pojistné smlouvě, použije se v případě
pojistné události takové ujednání.
ro4. výše pojistného při zániku pro neplacení
V případě zániku pojištěni z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného

za dobu skutečného trvání pojištění, tj. do jeho zániku.

ros. pojistné při zániku pojistné smlouvy na dobu určitou
Byla-li pojistitelem v pojistné smlouvě uzavřené na dobu určitou (např. na 3 roky) poskytnuta
pojistníkovi sleva z pojistného za dlouhodobost, náleží pojistiteli v případě pojistníkem vyvolaného
zániku pojistné smlouvy takto poskytnutá sleva zpět, a to pouze za tu část pojistné doby, po kterou
bylo pojištěni v platnosti (tj. za skutečnou dobu pojištěn j).
RO6. Cizí pojistné nebezpečí
Pojistník s pojistitelem ujednávají, že nebyl-li nejpozději do konce šetřeni pojistné události prokázán
pojistníkem souhlas třetí osoby (např. leasingovou, nájemní nebo jinou smlouvu nebo jiným
způsobem) ohledně přijetí pojistného plněni pojistníkem z pojištěni cizího pojistného nebezpečí
uzavřeného pojistníkem ve vlastní prospěch, pojištění nezaniká podie § 2767 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ale pojistné plnění v takovém případě
náleží této třetí osobě, Tím však není dotčena povinnost pojistníka seznámit třetí osobu s obsahem
pojistné smlouvy. Ujednání v tomto odstavci se obdobně použijí i v případě, je-li ve prospěch třetí
osoby pojištěno cizí pojistné nebezpečí.
ROB. Přerušeni pojištěni
pojistník s pojistitelem ujednávají, že odchylně od § 2801 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, se pojištění pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

RO9. Prokázaný pojistný zájem
pojistitel na základě jemu dostupných informaci získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy
považuje pojistný zájem poj istnika za prokázaný.
RO12. Hlášení škodných událostí
Ujednává se, že překročeni lhůty stanovené pojistnými podmínkami pro hlášeni škodných události
půjde přiměřeně k tíži oprávněné osoby pouze tehdy, pokud mělo toto překročeni lhůty značný vliv
na stanovení rozsahu pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Stránka 1 z 8

ČSOBPOJ & RENOMIA- 1/16

ZŠ
_¥·m

i':-

'""';;

- ".

'a , "
.

gi'
. __- _

'

"

RPD3a. Toľerance podpojištění
Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o vÍce než 15% než částka
odpovIdajíd pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věci, nebude pojistitel namítat podpojištění.
RPD3b. Kurzové a technologické změny - podpojištění
Ujednává se, že pojistitel bez ohledu na stanovené procento tolerovaného podpojištěnf nebude
uplatňovat podpojištěni u pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí, pokud ke' dni sjednání
pojistné smlouvy pojjstná částka pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí odpovídala pojistné

hodnotě pojištěné věci resp. pojištěného souboru věci, avšak v době škodní události došlo ke zvýšení
pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věci vlivem:
a) kurzové změny nebo
b) technologické změny na trhu s předmětem pojištěni.
Technologickou změnou se rozumí stav, kdy trh s totožným předmětem pojištěni byl nahrazen trhem
se srovnatelným předmětem pojištěni s vyšší pojistnou hodnotou v důsledku technologicky
pozměněných prvků předmětu pojištěni.

RPD4. Plnění poj istitele bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištěni pojištěn na novou cenu, pak v případě poškozeni, zničení nebo ztráty
pojištěných věcí vyplatí pojistíte! náklad na znovupořízenÍ věci v době pojistné události bez odpočtu
opotřebení snížený o cenu případných zbytků.
RPD5. Cizí věci užívané - plnění v nových cenách
V případě cizích věci užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně bez odpočtu opotřebení.
RPD6. Cizí věci užívané - automatické pojištění v případě přechodu vlastnictví

na pojištěného

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané
pojistné smlouvy.
RPD8. Odečet jedné spoluúčasti
Ujednává se, že v případě škody vzniklé z téže příčiny působením vÍce pojistných nebezpečí (bez
ohledu na skutečnost, zda vznikne na jednom nebo na vice pojištěných souborech) odečte pojistitel
pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení
spduúčastí z jednotlivých pojistných nebezpečí a předmětů, jichž se pojistná událost týká.

"

.

.,

"f

. .

RPD9. Záplava, povodeň - změna definice

Plněni z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečnosti, že záplava a povodeň měla
charakter záplavy a povodně opakujkí se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvenci
(např. 20-letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci
závislá.
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RPD10. Náraz dopravního prostředku, pád stromu
Ujednává se, že pcýištění pro případ poškozeni nebo zničeni pojištěné věci nárazem dopravního

prostředku nebo jeho nákladu, dále pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje
i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
RPD11. Katastrofická rizik& - spoluúčast
Ujednává se, že u živelních škod, které nastanou z jedné příčiny (povodeň, záplava, vichřice,
krupobití) během 72 hodin, se hodnoti jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze
jedna spoluúčast. Ujednání se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny
na více místech pojištění.
RPD12. Zpětné vystoupeni vody z kanalizačních potrubí
pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodně nebo záplavy nebo vodovodních škod se vztahuje
j na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.
RPD13. Vodovodní škody - potrubí
Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také kryti škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a
zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních)
způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním
potrubí a zařízeních připojených na potrubí.
RPD14. Vodovodní škody - sprinklery
pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékajÍcÍ z klimatizačních
zařízeni, sprinklerových a samočinných hasicích zařízeni v důsledku poruchy tohoto zařízeni.
RPD15. Náklady na hašení, demolici, odvcz suti
pojištěni zahrnuje i kryti nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné
události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku.

RPD18. Ztráta pojištěné věci v důsředku pojistné události
Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti

s pojistnou události pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

R?D19. Omezení možnosti naturálního plněni
pojistné plněni lze poskytnou pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plněni, pokud
se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3 pojištěni majetku proti odcizení a vandalismu
RPD25. Odcizení, vandalismus - nezjištěný pachatel

pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu
nezjištěn.
rpd26. prostý vandalismus
pojištění vandalismµ se vztahuje na úmyslné poškozeni nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez
ohledu na to, zda toto poškozeníl zničení souvisí s pokusem o vloupání či s vloupáním samotným.
RPD28. Sprejeři
Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na úmyslné poškozeni pojištěné věci malbami,
nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškozeni pojištěné věci pojistným nebezpečím
dle předchozí věty poskytne pojistitel plněni, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně
vynaloženým nákladům na vyčištěni, případně i na opravu souvislé plochy, jejíž část byla pojistnou
událostí zasažena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci
(např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součásti pojistného plnění i takto vynaložené
náklady, max. však ve výši 30% z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto
pojištění v rozsahu tohoto odstavce se ujednává limit plněni ve výši 50 000 Kč.
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RPD29. Kamerové systémy - změna podmínek zabezpečení
Kamerový systém je pro účely této pojistné smlouvy považován za stavební součást. pojistitel
poskytne pojistné plněni v případě odcizeni kamerového systému i tehdy, dojde-li k jeho odcizení
pouze překonáním jeho konstrukčního upevněni.
RPD31. Zabezpečení - skutečné překonáni pachatelem
Nejsou-li v době vzniku škodní události splněny minimálni požadavky na způsoby zabezpečeni
pojištěných věci, sníží pojistitel pojistné plněni pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události
takto nesplněné minimálnI požadavky na způsoby zabezpečeni skutečně překonal.
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RPD45. Součásti skla
pojištění se vztahuje i na nalepené neodnimatelné snímače zabezpečovacích zařízenI, nalepené fólie,

nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součásti pojištěného skla.
RPD46. Oprava

pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové
zabezpečeni výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebn ich součásti nutných
k provedení nouzového osazeni okenních tabulí či opravy zaskleni (např. ochranných mříži, markýz,
uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky,
RPD48. Rozšíření krytí - vnitřní součásti
pojištěni se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.
RPD49. Rozšíření krytí - defin ice skla
pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo s min. tloušt'kou 2mm v oknech, dveřích, světHcích, střechách,
obytných stěnách a ve vitrínách.
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RBI1. Úplné i částečné přerušení provozu
Přerušením provozu se rozumí úplné i částečné přerušení provozu (tj. omezeni provozu).
RBI4. Stanovení pojistné částky
Pojistnou částku pro pojištěni přerušeni provozu stanovi pojištěný na základě hrubého zisku
dosaženého v posledním ukončeném účetním období, které bezprostředně předcházelo uzavření
smlouvy s řádným zohledněním veškerých očekávaných tržních trendů a specifických oko|nQstí
podnikáni pojištěného a poměru délky maximálni doby ručení a délky tohoto účetního období.
RBI13. Závislost v holdingu (Intergroup dependency)
pojištěni přerušeni provozu se vztahuje také na škody, které jsou způsobeny škodou na majetku
jiného, touto pojistnou smlouvou pojištěného subjektu, a to v rozsahu majetkové škody definované
touto pojistnou smlouvu.

RBI14. Denial of Acces (Zamezení přístupu)
pojištěni přerušeni provozu se vztahuje také na finanční ztrátu vyplývající ze škody na majetku v okolí

majetku pojištěného v rozsahu majetkové škody definované touto pojistnou smlouvu nebo na takovou
škodu navazujícího úředního zásahu, v jejichž důsledku je znemožněno pojištěnému užíváni jeho
majetku bez ohledu na to, zda byl jeho majetek poškozen či nikoliv
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2.6 pojištěni strojů
RMB4. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení
Bylo-li strojní pojištění sjednáno na novou cenu a zahrnuje-li strojní pojištění i pojištěni živelních rizik,
odcizení nebo vandalismu:
a) v případě zničení pojištěných věci nebo jejich částí živelní událostí, odcizením nebo vandalismem
vyplatí pojistitel náklad na znovupořízeni věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu
opotřebení snížený o cenu případných zbytků,
b) v případě poškození pojištěných věcí nebo jejich částí živelní události, odcizením nebo
vandalismem vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné události
bez odpočtu opotřebeni snížený o cenu případných zbytků,

C) v případě zničení pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která je
strojní pojištěni sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na znovupořlzení věci nebo její části v době
pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné
věci nepřesahuje 5 let. Přesahuje-li stáři pojištěné věci 5 let (tzn. má-li pojištěná věc 6 a vice let),
vyplatí pojistitel plněni v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami,
d) v případě poškozeni pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která
je strojní pojištění sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné
události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné věci
nepřesahuje 5 let. Přesahuje-li stáři pojištěné věci 5 let (tzn. má-li pojištěná věc 6 a vÍce let), vyplatí
pojistitel plněni v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami.

RMB7. Samojízdné pracovni a přípojné stroje - rozšIřenI pojistného krytí
pojištění se vztahuje i na pracovní stroje samojízdné a přípojné včetně těch, kterým je přidělována
RZ, Za pojistnou událost je považována i dopravní nehoda.
RMB8. Hmyz, hlodavci

pojištěni se vztahuje i na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části.
RN!B9. Zařízeni mimo provoz
pojištění se vztahuje i na zařízeni převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době
škodní události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být
v rámci místa pojištění přepravována, přemist'ována, demontována či opětovně montována.

RMB10. Elektronické prvky a součástky
pojištěni se vztahuje i na jakékoli poškozeni či zničení elektronických prvků a součástek strojních

zařízení, nosičů dat a záznamů na nich. Jedná-li se o jiné než základní programové vybaveni,
sjednává se pro případ poškození či zničeni záznamů na nosičích dat sublimit plnění ve výši
50 000 Kč.

rmb12. pojištění strojů - provozní kapaliny a náplně
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se strojní pojištěni vztahuje i na
poškození, zničeni či znehodnocení provozních kapalin a náplni, jestliže k nim došlou v přímé
souvislosti se škodou na pojištěném strojním zařízeni v případě, že se nejedná o škodu z příčiny
odcizení těchto provozních kapalin. Toto omezení neplatí v případě odcizeni celého strojního zaňzení.
RMB13. Pojištění strojů - výpadek dodávek (média)
pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu,
vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením
provozu stroje, at' již částečného nebo úplného).
RMB14. Montáž, demontáž poškozeného zařízeni
pojištění se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného strojního zařízeni vC. dopravy a cel.
RMB15. Provizorní opravy
pojištěni se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného strojního zařízeni, pokud se tím nezvýší
náklady na celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady do limitu 100 000 KČ.
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RMB16. Omezeni možnosti naturálního plnění
pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturálni plněni, pokud
se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
RMB17. Vyměnitelné části stroje
pojistitel poskytne pojistné plnění také za poškozené součásti nebo přis[ušenství předmětu pojištěni
(např. těsněni, pneumatiky apod.) i za činná média a provozní kapaliny, vznikla-li současně z téže
příčiny pojistná událost na pojištěném zařízeni, a to i v případě, je-li z technických důvodů v souvislosti
s pojistnou událostí na pojištěném zařízeni nezbytná výměna takových součástí, příslušenství,
činných kapalin nebo provozních látek, přestože k jejich přímému poškození nedošlo, anebo jichž
je užito při opravě poškozeného pojištěného zařízeni.
!1!,"/ .;)',)j!:z,;:".)il" :Íi:j:',i'/'()':l!"ľ
REEI4. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení
Bylo-li pojištění elektroniky sjednáno na novou cenu, pojistitel v případě poškozeni nebo zničeni
pojištěných věci vyplatí náklad na znovupořizeni věci nebo její části v době pojistné události sníženou
o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebeni.
REE15. Hmyz, hlodavci
pojištění se vztahuje j na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části.
REE16. ZařIzenI mimo provoz
pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době
škodní události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být
v rámci místa pojištěni přepravována, přemist'ována, demontována či opětovně montována.
ree!7. pojištění elektroniky - rozšíření pojistného krytí Ill
pojištěni se vztahuje na veškeré programové vybaveni pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho
zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci. jedná-li se o jiné než základní
programové vybaveni, sjednává se pojištěni se sublimitem plněni ve výši 50 000 Kč.
REEI10. Výpadek, přerušení médií
Pojištěni se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu,
vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením
provozu pojištěného elektronického zařízení, at' již částečného nebo úplného).
REE111. Montáž, demontáž poškozeného zařízeni
pojištěni se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného zařízení VC. dopravy a cel.
REEI12. Provizorní opravy
pojištění se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného zařízení, pokud se tím nezvýší náklady
na celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady do limitu 100 000 Kč.
REE113. Omezení možnosti naturá!ního plněni
pojistné plněni lze poskytnou pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se
obě smluvní strany nedohodnou jinak.
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RTPL2. Regresní nároky
Pokud bude na pojištěného vznesen následný regresní nárok na náhradu újmy, je pro určení povahy

újmy a související aplikaci případného sublimitu pojistného plněni rozhodujici povaha újmy původní
(újma na zdraví, újma na jmění apod.). Z hlediska posuzování územního rozsahu je rozhodné sídlo
poškozeného, který vznesl takový nárok.
RTPL2a. Zákonné pojištění - regresy
pojištěni se vztahuje též na případy nároku na náhradu uplatněnou vůči pojištěnému plynoucI přímo
či nepřímo z ustanoveni § 10 odst. 1 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a
sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
,

z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
RTPL5. ProdlcuženI konce pojištění - pravomocné rozhodnutí
Pokud o povinnosti k náhradě újmy rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve
dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právni moci. Do doby, kdy rozhodnuti o povinnosti
k náhradě újmy nabude právní moci, trvá ve vztahu k této újmě pojistná ochrana dle této smlouvy
bez ohledu na sjednaný konec pojištěni. Pokud o povinnosti k náhradě újmy, na kterou se pojištění
vztahuje, rozhoduje příslušný orgán, právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí
nejdříve promlčením práva na náhradu újmy, na kterou se pojištění vztahuje.
RTPL6. Jurisdikce - rozšíření pojistného krytí
pojištěni se vztahuje na případy nároků na náhradu újmy vznesené podle právního řádu kteréhokoliv
státu světa, vyjma USA nebo Kanady.
RTPL8. pojistná ochrana pro neúmyslné vývozy
Bez ohledu na sjednaný územní rozsah se za podmínky, že pojištěný v okamžiku uvedeni výrobku
na trh, resp. předání prací, nevěděl ani nemohl vědět o takovém vývozu svých výrobků či prací,
se pojištění vztahuje vždy i na újmy vzniklé kdekoliv na území celého světa včetně USA a Kanady.
Na základě tohoto ujednání však nejsou pojištěny nároky na náhradu újmy uplatněné podle práva
USA nebo Kanady.
RTPL9. Čisté finanční škody - pokuty, penále
pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě čisté finanční škody spočÍvající v pokutě,
penále nebo jiných sankcích, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání pojištěného.

RTPL10. Regresní nároky - nemocenské pojištění, zdravotní pojišt'ovny
pojištění se vztahuje na případy nároku orgánu nemocenského pojištěni vůči pojištěnému na regresní
náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištěni (např. § 126 zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištěni).
RTPL12. Křížová odpovědnost
připojištěním křížové odpovědnosti se rozumí krytí povinnosti k náhradě újmy způsobené mezi
subjekty pojištěnými v tomto pojištění, a to pro veškerý rozsah pojistného krytí a do limitů pojistného
plnění sjednaných touto pojistnou smlouvou.
RTPL15a. Vada výrobku l Vadně provedená práce - Il.
je-li v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným, vadně poskytnuté služby nebo vadně vykonané
práce pojištěného způsobena škoda $počÍvajÍcĹ v nákladech poškozeného na nevyžádaný odběr
kapaliny (například náklady na vodné a stočné, aj.) nebo na náhradu kapaliny sámotné při jejím
odtečení, odkapáni, vypaření, apod., jsou takové náklady pojištěny v rámci pojištěni odpovědnosti

za škodu způsobenou vadou výrobku nebo vadně vykonanou prací. Příčina takto vzniklé újmy není
považována za ztrátu věci.
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RTPL18. Vada výrobku - spojení, smÍsenÍ
pojištěni odpovědnosti za újmu se vztahuje také na povinnost k náhradě újmy způsobené vadou
výrobku, a to vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmy vzniklé dalším
zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, včetně újmy způsobené konečnému uživateli
vlastnostmi takto vzniklé věci.
RTPL23a. Věci převzaté - motorová vozidla
v případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých se toto připojištění vztahuje
také na škody vzniklé provozem motorového vozidla na vozidle samotném, netýká-li se způsobená
újma pojištěni, jehož uzavřeni je vyžadováno příslušným právním předpisem.
RTPL24. Povinnost k náhradě újmy v souvislosti s držbou nemovité věci
Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou výkonem vlastnických práv
k nemovitým věcem, správou a provozem těchto nemovitých věci.
RTPL25. Duševní útrapy
V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševn ich
útrap způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné
osoby blízké poškozeného v případě usmrceni nebo zvlášť' závažného ublíženi na zdraví
poškozeného.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DIO

,ří,,avné,,á,e_,taveniště at,
Ochrana přeložky INS
Frézování stávajIcI komunikace
Bourací práce + výkopové zemní práce
Pilotové založení
Štětová stěna
Příprava ZS + Podkladní betony
Bednění, výztuž stěn úložných prahů vC. Základů
výstavba skruže
Bednění, výztuž vodorovné NK
OdbedněnINK
Izolace mostovky + izolace spodní stavby
Bednění, výztuž, betonáž říms
Vytaženi štětovnic
Přechodové oblasti - zásypy + izolace
Koryto + dlažby
Vozovka
Zálivky
Terénni úpravy + dokončovací práce

28.3.2019
Stavbyvedoucí:lng.Ladislav BOHUSLAV

J

19

20

poznámka

ASPE 9
Soupis objektů s dph

Stavba:3074 - 11/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035
Varianta:ZŘ - Základní řešení
OdbytÓvá cena:
OC+DPH:

101
102
SO 200
SO 201

objekt

Komunikace
Dopravní opatřeni
Demolice stávajícího mostu
Most

Popis

Sazba 1
Sazba 2
Sazba 3

6 648 488,63
8 044 671,29
oc

804
145
1 821
3 876

658,73
280,50
590,51
958,89

dph

168 978,33
30 508,91
382 534,02
814 161,40

oc+dph
973 637,06
175 789,41
2 204 124,53
4 691 120,29

O
15
21

ASPE 9

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř.
č.poi.
1

Kód
poIožKy
2

1 014112

3074
101
101

O

3 014122
4 02943
5 02944

11/112 ČECHTICE, MOST EV.C. 112-035
Komunikace
Komunikace

Varianta
.
poiozky
3

.
Nazev položky
4

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-lO INERTNÍ ODPADi
47,954+62,590 )*1,8=198,979 A
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD l

O

r 18,135+15,856 -*2,3=78,179 A
OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN V DIGIT FORMĚ
Všeobecné konstrukce a práce

1

Zemní práce
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

6 113328

z tabdky kubatur 159,846*0,3=47,954 A
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
z konstrukce staré vozovky
158,564*0,1=15,856 A
FREZOVAN1ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 20KM
(189,171"173,53 *0,05=18,135 A
SEJMUT ORNICE NEBO LESNI PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
319,201+213,805 *0,25=133,252 A

7 113338
8 113728
9 121101

.
jednotka
5

počet
.
jednotek
6

CENA
ednotkova.
celkem
7
8

T

198,,979

245,00

48 749,86

T

78,179

360,00

28 144,44

1,000
1,000

32 000,00
10 000,00

32 000,00
10 000,00
118 894,30

47,954

418,00

20 044,77

15,856

665,00

10 544,24

M3

18,135

1 396,50

25 325,53

M3

133,252

47,50

6 329,47

KS
KUS

M3
M3

11 125731

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 1KM
ornice pro zpětné ohumusování

M3

133,252

82,65

11013,28

12 125838

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. ll, ODVOZ DO 20KM
vhodný násypovY materiál na dosypání svahů a zemni krajnice
ZŘÍZEN STUPŇŮ V PODLOZI NÁSYPŮ TŔ. l, ODVOZ DO 20KM
2,087*7,25+4,242*6,81"2,082*8,92 =62,590 A
ZEMN KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

M3

157,109

538,65

84 626,76

M3

62,590

380,95

23 843,66

M3

157,109

199,50

31 343,25

M2

125,646

37,20

4 674,03

M2

125,646

21,00

2 638,57
220 383,56

M2

25,120

228,95

5 751,22

10 126738

13 173103

ze situace a příčných řez
(2,381*7,25"7,015*6,81"3,444*8,92 )"(81,979-16,985 )*2*0,472=157.109 |Aj
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
zpětné ohumusování svahů
36,079+29,409+28,568+31,590 F125,646 A
ZALOZENÍ TRAVNĹKU RUČN M VÝSEVEM

14 18222
15 18241

16 28996

1

Zemní práce

2

Základy
OPLAŠTENI (ZPEVNENI SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT

2

(6,307"6,253)*1,0*2=25,120 [A]
Základy

5

Komunikace

5751,22

KAMENIVO ZPEVNÉNE CEMENTEM TR. ITL. DO 150MM

17 561431

vrstva stmelená hydraulickými pojivY SC C8/10, ti. 130 mm
ze situace a vzor. přič. řezu
54,441+72,063=126,504 jA|
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM
štěrkodrt' A, ti. 220 mm
ze situace, příčného a podélného řezu
57,094+74,907=132,001 IA]
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

19 56335

20 572123

z položky č. 17
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

21 572213

5

0,25 kg/m2
153,204+137,471=290,675 A
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM
ze situace
12,572+52,380+18,894+69,358=153,204 |Aj
ASFALTOVY BETON PRO LOZN VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM
ze situace a vzor. přič. řezu
58,666"78,805=137,471 fAj
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ze situace a vzor. přič. řezu
52,38Q"69,358=121,738 [A]
Komunikace

9

Ostatní konstrukce a práce

22 574A34
23 574C58
24 574E46

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

28 9113A1

M2

126,504

284,90

36 040,99

M2

132,001

187,00

24 684,19

M2

126,504

23,80

3 010,80

M2

290,675

19,80

5 755,37

M2

153,204

369,00

56 532,28

M2

137,471

477,00

65 573,67

M2

121,738

383,40

46 674,35
238 271,65

M

s napojením na stávající svodidla

48,000

1 404,38

67 410,24

2* 12,0+12,0 =48,000 A
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ NI, N2 - DEMONTAZ S
33 9113A3

PŘESUNEM
demontáž stávaiÍcÍho svodidla
66,0+82,0=148,000 A

M

148,000

158,40

23 443,20

29 911381

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRZ Hl -DODAVKA A MONTAZ
v přechodu na mostní svodidlo
2* 20,0"20,0 )=80,000 A
SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NAST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU
REZAN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
(6,307"6,253)*2=25,120 [A]
Ostatní konstrukce a práce

M

80,000

1 576,20

126 096,00

KUS
M

6,000
25,120

188,40
130,50

1 130,40
3 278,16

34 91235
32 919111

9

Celk'em'

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem'

221 358,00
804 658,73

0,00
0,00
0,00
804 658,73

ASPE 9

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba :
čÍslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř.
č.pol.
1

Kód
položky
2
1 02943

lf/112 Cechtice, MOST EVA 112-035
Dopravní opatření
Dopravní opatření

3074
102
102

O

Varianta
položky
3

O
9

6 914161

17 914163
12 914169
7 914461
18 914463
13 914469

8 914954
14 914959
l

9 916131
19 916133
15 916139

10 916311
20 916313
16 916319
9

Název položky
4
Všeobecné konstrukce a práce
OSTATN POZADAVKY -VYPRACOVANI RDS
Všeobecné konstrukce a práce
Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNĹ VELIKOSTI HLINĹKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
BI 2ks, lS11b 8ks, IS11c 3ks, IP 10a 2ks, BI 2ks, E13 2ks
2"8"3+2+2=17,000 A
DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŔ 1 - DEMONTAZ
DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINIK FÓLIE TŔ 1 - NAJEMNÉ
17*150=2 550,000 A

5
KS

KUS

KUS
KSDEN

Počet
jednotek
6

.
.CENA
jednotkova
celkem
7
8

1,000

12 000,00

12 000,00
12 000,00

17,000

1 580,00

26 860,00

17,000
2 550,000

77,50
2,10

1 317,50j
5 355,00

7,000

3 435,00

24 045,00

8,000
1 200,000

153,50
6,30

1 228,00
7 560,00

27,000

812,00

21 924,00

4 050,000

1,20

4 860,00

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTAZ
lP22 8ks
DOPRAVN ZNA(JKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTAZ
DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLIN K FÓLIE TŔ 1 - NAJEMNE
8*150=1 200,000 A
SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON
17+8+2=27,000 A
SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE
27*150=4 050,000 A
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTAŽ

KUS

2,000

8 800,00

17 600,00

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE
2*150=300,000 A
DOPRAVNÍZÁBRANY Z2 S FÓLII TŔ 1 - DOD A MONTAZ
DOPRAVNI ZÁBRANY Z2 S FOLI TŘ 1 - DEMONTÁZ
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
2*150=300,000 [A]
Osiatní konstrukce a práce

KUS
KSDEN

2,000
300,000

475,50
60,60

951,00
18 180,00

KUS
KUS
KSDEN

2,000
2,000
300,000

1 060,00
55,00
3,90

C"elkem
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

jednotka

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem

KUS
KSDEN

KUS
KSDEN
KUS

2 120,00
110,OO|
1 170,00

133 280,50
145 280,50

0,00
0,00
0,00
145 280,50

ASPE 9

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
čÍslo a název rozpočtu:

Poř.
č.poI.
1

Kód
položky
2
1 014112

3074
SO 200
SO 200

O

2 02940
3 02943
4 029711

Varianta
.
poIozky
3

11/112 ČECHTICE, MOST EV.C. 112-035
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Název polozky
4

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-lO |INERTNI ODPAD
1,728*2,5+136,44*2,2+794,086*1,85=1 773,547 A
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Technologický plán bourání
1=1,000 A
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI ROS
1=1,000 A 1
OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEODET) BODY
Přesun nivelační značky z původního mostu na nový
1=1,000 A
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Iks tabule s textem "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ"
Iks lnformačni tabule v průběhu stavby dle IROP - Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné
údaje

5 02991

jednotka
5
T
KPL
KPL
KUS

KUS

Počet
.
jednotek
6

CENA
.
.
jednotkova
celkem
7
8

1 773,547

245,00

434 519,02

1,000

9 000,00

9 000,00

1,000

16 000,00

16 000,00

1,000

2 000,00

2 000,00

2,000

7 200,00

14 400,00

1,000

32 000,00

32 000,00

2=2,000 A
POMOC PRÁCE ZAjET NEBO ZŘlZ OCHRANU |NZENÝRSKÝCH SÍTÍ

6 03730
O

7 11120

1

8 11130
9 13173
19 17120

.1
10 21452
11 23217
12 237171

2

ochrana kabelů TeliaSonera v oblasti staveniště překrytím trasy silničními panely v délce cca
50 m
1=1,000 [A]
VšeobÉcné ŔonstrÚkce a práce

Zemní práce
ODSTRANĚNI KŘOVIN
7,2*3,5=25,200 A
SEJMUTÍ DRNU
6,8*5,0*4=136,000 A
HLOUBEN JAM ZAPAŽ l NEPAZ TŘ. l
1,53*12,58*19,9+1,55*10,21*6,3*0,5+1,6*17,18*16,01+1,4*(5,0"6,0)*9,536,6*3,61*9,47=794,086 [Aj ,
ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPÚ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN
1,728+136,44+794,086=932,254 [A]
Zemni práce
Základy
SANACN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
0,2*1 5,0"6,0)*11,0=24,200 A
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANÉNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ HMOTNOST
3,3*(11,0"11,0"5,0"6,0 *2*0,155=33,759 jA
VYTAZENI ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ HMOTNOST
3,3*(11,0+11,0+5,0"6,0)*2*0,155=33,759 {A]

KPL

"Š07 919,02

M2

25,200

38,00

957,60

M2

136,OOO|

24,70

3 359,20j

M3

794,086

404,80

321 446,01

M3

932,254

11,20

10 441,24
336204,05

M3

24,200

585,00

14157,00

|T

33,759

16 720,00

564 450,48

|T

33,759

5 652,50

190 822,75

13 9111A3

2

Základy

9

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILN1ČNĹ S VODOR MADLY- DEMONTÁZ S PŘESUNEM
8,7+7,97=16,670 A
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTAŽ

15 914113

2=2,000 A
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ
2=2,000 A
EV C ŠLO MOSTU OCEL S FOLII TŔ.1 DEMONTAZ
2=2,000 A
BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
3,24*(4,15"4,5"5,35"4,65)*0,5*0,52"3,14*2,65*0,65*9,47"(8,64"4,65)*0,5*3,6*0,51*22*3,14"2,65*2,65*0,51"1,5*0,7*9,32*2"1,4*1,8*9,53*2=136,443 |A|
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ZELEZOBETONU

16 914913
14 914A23
17 96613

18 96616

9

0,5*0,2*(8,65"8,63)=1,728 [A]

Osíatní k"oňstřukee a Náce '
Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem

769 430,23
M

16,670

138,70

2 312,13

KUS

2,000

147,25

294,50

KUS

2,000

147,25

294,50

KUS

2,000

147,25

294,50

M3

136,443

1 463,00

199 616,11

M3

1,728

3 024,00

5 225,47j
208 037,21
1 821 590,51

0,00
0,00
0,00
1 821 590,51

ASPE 9

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba :
čIslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř.
č.pol.
1

Kód
položky
2

3074
SO 201
SO 201

^

4 02945
5 02953

1=1,000 [Aj
OSTATN1 POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
Geotechnický dozor při provádění pilot
1=1,000 A
OSTATNI POZADAVKY - INFORMAČNI TABULE

6 02960
53 02991

O
1
12 17120
7 17180
8 17250

1

14 272324

2

.
jednotka
5

Počet
.jednotek
6

l

CENA
,jednotkova.
celkem
7
8

vseopecne KorlsuuKce a prace

1=1,000 [A
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍV DIGIT FORMĚ
1=1,000 A
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁN
1=1,000 A
OSTATNÍ POžADAVKY - HLAVNÍ MOSTN PROHLIDKA

3 02944

11 264128

Ľ _ _

1=1,000 A
OSTATN POZADAVKY -VYPRACOVÁNÍ RDS

2 02943

13j224365

L- _ _ _ Z

2*11*3,14*0,3*0,3*6,,1=37,925 A
OSTATNI POZADAVKY -VYPRACOVÁNI MOSTNÍHO LISTU

1 029412

10 224324

H

.
Název poIozky
4

POPLATKY ZA SKLÁDKU

15 014102

9 212625

Varianta
položky
3

11/112 ČECHTICE, MOST EV.¢. 112-035
Most
Most

Tabulka pamětní po ukončení akce.
1=1,000 [A]
Všeobecné konstrukce a práce
Zemni práce
ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
zpětný zásyp pro vrtání pilot
{5,0"6,0)*11,0*1,5=181,500 A
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIALU
12,58*3,46*0,5*2"10,2*0,5*5,2=70,047 |B
ZRIZENI TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH
(6,2"3,9)*0,2*9,5*2=38,380 [A]
Zemni práce
Základy
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŔ l
2*16,0"2*12,0=56,000 A
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
2*1 1*3,14*0,3*0,3*6,1=37,925 A
vYz"ruZ pilot z oceli 10505, b500b
22*0,038*6,7=5,601 A
VRTY PRO PILOTY TR. l D DO 600MM
včetně hluchého vrtání 1,5m
2*1 1*7,6=167,200 A
ZÁKLADY ZE žELEZOBETONU DO C25/30 · B30

T

l
l.

12136,00 '

37,925

320,00

KUS

1,000

12 000,00

12 000,00

KPL

1,000

72 000,00

72 000,00 t

1,000

16 000,00

16 000,,00

1,000

20 000,00

20 000,00 '

1,000

12 000,00

12 000,00 i

KPL

1,000

12 000,00

12 000,00 '

KUS

1,000

10 800,00

10 800,00

KPL

l

HM
KUS

l

S:

166 936,00

M3

181,500

11,20

2 032,80

M3

70,047

578,60

40 529,19

M3

38,380

708,70

27 199,91
69 761,90

M

56,000

237,60

13 305,60

M3

37,925

2 856,00

108 313,80

T

5,601

24 640,00

138 008,64

M

167,200

2 928,00

489 561,60

M3

38,304

3 537,80

135 511,89

21,28*0,9*2=38,304 jA]
VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

16 272365

2
54 31717

3

17 317325
18 317365

Svislé konstrukce
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘIMSY
4,8*18*2=172,800 A
RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 B37)
0,24*16,65*2=7,992 A
VYZTUZ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
1,54=1,540 A
MOSTNI OPĚRY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (837)

19 333325

21j389325

včetně odlitI roku výstavby
0,8*3,7*(5,5"4,5 *2=59,200 A
VÝZTUŽ MOSTNICH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
3,12=3,120 A
|MOSTN RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

22 389365

9,71*8,6=83,506 A
VYZTUŽ MOSTNI RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

20 333365

3
23 420324

4

24 420365

27 451312

5,0"6,0 *11,0*0,15+3,0*7,0*0,15*2=24,450 A
VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLAŠTNÍ PLASTBETON

28 45734

0,2*0,05*6,65*2=0,133 A
VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM
5,0"6,0 *1 1,0*1,4-2,23*8,6*2"14,03*7,27*2"12,58*2,2*2=390,392 A
VYPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z JILU
0,9"0,7"0,15 )*8,8*4*0,15"1,05*2,4*0,15*4=10,752 A
DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

29 45861
30 45868
35 465512
31 467513

4

33 574D45

Vodorovné konstrukce
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTN CH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30
0,3"0,25)*0,5*3,0*6,8*2=11,220 A
VYZTUZ PŔECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

kom pIetní schodiště
0,3"0,2*0,8*17*2=1,632 A
PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5
0,6*(7,6"5,4"7,6+5,7 *0,15"4*0,7*0,15"4*2,0*0,15=3,987 A
PODKLADNI A VYPLŇOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

26 451311

32 574A33

10,484=10,484 [A]
"'" Svislé konsÍrukce

1,152=1,152 A
SCHODISŤOVE STUPNE, Z DILCŮ ZELEZOBETON DO C30/37 (837)

25 434125

l

6,48=6,480 [A]
Základy

5

4*2,0*0,15=1,200 A
BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE
včetně patky
(5,4"7,6"7,6"5,7)*0,6*0,25"4*0,7*0,35=4,925 [A]
Vodorovné konstrukce ' "
Komunikace
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
6,65*7,5=49,875 A
ASFALTOVÝ BETON PRO LoZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM

T

6,480

26 520,00

171 849,60
1 056 551,13

KG

172,800

128,38

22 184,06

M3

7,992

9 025,00

72 127,80

T

1,540

26 677,00

41 082,58

59,200

4 978,00

294 697,60

3,120

26 520,00

82 742,40j

83,506

7 740,00

646 336,44

10,484

26 784,00

280 803,46

M3
T
M3

l

T

1 439 974,34
M3

11,220

3 292,80

36 945,22

T

1,152

26 520,00

30 551,04

M3

1,632

20 400,00

33 292,80

M3

3,987

2 530,00

10 087,11

M3

24,450

2 322,60

56 787,57

M3

0,133

87 230,00

11 601,59

|M3

390,392

954,00

372 433,97

575,26

6 185,20

M3
M3
M3

10,752j
l

1,200

9 300,00

11 16O,OO|

4,925

3 924,00

19 325,70
588 370,20

M2

49,875

356,40

17 775,45

M2

49,875

446,40

22 264,20

34 575C53
5
36 711211

7

Přidružená stavební výroba
|IZOLACE ZVLAŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY

M2

49,875

39 711432
38 711442

M2

8,6*8,65=74,390 A
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII
M2
(3,7"2*0,4)*7*2"(5,5"4,5)*3,7*2+0,8*3,7*4"(5,5"4,5)*3,7*2*0,5"3,0*6,8*2"0,25*6,8*2=230,04
o jAj
NATERY BETON KONŠTR TYP S2 (OS-B)
M2
6,5"5,5 t3,2*0,5*2"3,1*8,6*2"4,7*8,6" I'0,4+0,25 )*0,5*1,5*4+0,25*1,65*2=134,915 A
nátěry beton konštr typ s5 jos-Db
M2

42 711509
40 78382
41 78384
7"

(0,25"0,35"0,8"0,15)*16,65*2=51,615 [A]
Přidružená stavební výroba

8

Potrubí
POTRUBI Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM

43 83433
'8
9

vyústěni drenáži
4*1,0=4,000 [A]
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce
SVOD OCEL ZÁBRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODÁVKA A MONTAZ
16,0+16,0=32,000 A
NIVELACNĹ ZNACKY KOVOVE

45 91345

1=1,000 A
EV1DENČN1 ¢1SLO MOSTU
2=2,000 A
ŔEZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
7,5*2=15,000 A"
ŔEZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 50MM
(0,8"0,35"0,15)*3*2=7,800 A
VÝPLŇ D|LATACNĹCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

46 91355
47 919111
48 919141
49 931183

033"0,4 *6,8*2"0,3*3,0*4=13,120 A
TESNÉNI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUŔ DO 600MM2

50 931315

16,65"7,5)*2=48,300 A
TÉSNEN DILATACN CH SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2

51 931381
52 94890
9

0,35"0,8"0,15)*3*2=7,800 A
PODPERNE SKRUžE - ZRIZEN1 A ODSTRANEN
11,5*3,2*4,65=171,120 [A]
OStatní Ŕonstrukce a práce
Celkem

835,20

41 655,60j
81 695,25

(3,7"2*0,4)*7*2"(5,5"4,5)*3,7*2"0,8*3,7*4"(5,5"4,5)*3,7*2*0,5"3,0"6,8*2"0,25*6,8*2=230,04
O |A|
, ,
IZOLACE ZVLAST KONŠTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PASY
M2
0,9"0,55"0,15 )*8,8*4"0,9*2,1*40 0,1"0,15 )*1,0*4=131,920 A
IZOLACE MOSTOVEK POD R MSOU ASFALTOVÝMI PASY
M2
0,8*16,65*2=26,640 A
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU
M2

37 711222

44 9117C1

6,65*7,5=49,875 |Aj
LITÝ ASFALT MA IV OCHRANA MOSTN IZOLACE 11 TL. 40MM
6,65*7,5=49,875 [A]
KomuniŔace

230,040

86,40

19 875,46

131,920

179,10j

23 626,87

26,640

406,40

10 826,50

74,390

597,60

44 455,46

230,040

93,60

21 531,74

134,915

271,15

36 582,20j

51,615

357,85

18 470,43
175 368,66

M

4,000
F ·

M

·

630,80

,

2 523,20
2 523,20

32,000

6 058,00

KUS

1,000

844,80

844,80j

KUS

2,000

1 248,00

2 496,00

M

15,000

113,10

1 696,50

M

7,800

352,30

2 747,94j

M2

13,120

237,60

3117,31

M

48,300

88,80

4 289,04

7,800

36,00

280,80

171,120

505,20

86 449,82

M
M3OP

l

193 856,00

295 778,21
3 876 958,89

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

Celkem

u
É !i!!i
=

0,00
0,00
0,00
3 876 958,89

