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                                     Městské středisko kultury a sportu 
                                                 náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí 
                                                                  ICO: 711 95 424 

                                 
zastoupené ředitelkou Mgr. Zuzanou Bláhovou 

 

vyzývá zájemce k podání nabídky  
Veřejná zakázka malého rozsahu – mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.  

 

„Modernizace vytápěcího systému objektu č.p. 701, 
Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“ 

 

Zakázka je vedena v souladu s ustanovením § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a dále v souladu se schválenými pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro 
zadávání VZMR usn. č. 48/2021 platnými od 26. 1. 2021. 

Uchazeči je zaslána tato výzva k podání nabídky „Modernizace vytápěcího systému objektu 
č.p.  701, Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“. 

 

1. Popis veřejné zakázky   

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je:  

1. Odpojení stávajících nevyhovujících rozvodů vytápění vedených v kanálcích – úpravy 
potrubních rozvodů. Zaslepení starého potrubí a zhotovení náhradního připojení či 
propojení. 

2. Zřízení nového ležatého rozvodu vedeného v přístupných místech, tj. vesměs pod 
stropem 1.NP. Přepojení veškerých přípojek k tělesům na nový ležatý rozvod. Realizace 
nového trasování potrubí, připojovacích a odpojovacích míst spolu se stavebními 
pracemi.  

I. Nové potrubní rozvody budou provedeny z ocelového závitového / měděného 
polotvrdého potrubí. Alternativně lze použít potrubí ocelové tenkostěnné 
(uhlíkatá ocel).  

II. Část nového potrubí bude umístěna v podhledu, potrubí vedené v konstrukcích 
bude opatřeno tepelnou izolací o tloušťce dle Vyhl. 193/ 2007 Sb. Potrubí bez 
tepelné izolace bude opatřené nátěrem. Potrubní rozvod bude symetricky 
větvený. Stoupací potrubí do 2. NP bude pokud možno zachováno, stejně tak 
jako přípojky k jednotlivým tělesům. 

3. Demontáž viditelných úseků potrubí v 1.NP vycházející z rozvodů v kanálcích. 
4. Tepelná izolace části potrubí pěnovou izolací, ref. výrobek Mirelon. 
5. Nátěry kovového potrubí bez izolace, stávajících otopných těles, ocelové konstrukce, 

ocelového potrubí s tepelnou izolací. 
6. Nahrazení nevyhovujících otopných těles novými a uzpůsobení přípojek novým 

tělesům. Demontáž nevhodně umístěných otopných těles, poškozených či esteticky 
nevyhovujících těles. Repasování vybraných stávajících těles (demontáž, přesun, 
proplach, nátěr, montáž, nové úchytné prvky).  

7. Instalace nových otopných těles. Desková ocelová otopná tělesa KORADO, typ Radik 
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Ventil Kompakt se spodními přípojkami. Přímé uzavírací dvojité šroubení Heimeier 
Vekolux. Deskové ocelové otopné těleso KORADO, typ Radik Klasik s bočními 
přípojkami, připojení pomocí přímého ventilu Heimeier V-Exact II a regulačního 
šroubení Heimeier Regulux. Osazení ventilových vložek a ventilů termostatickými 
hlavicemi Heimeier typ DX. 

8. Montáž a uvedení topné soustavy do provozu dle ČSN 06 0310.  
I. Montážní práce musí provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveným 

gestorem použitého systému.  
II. Po dokončení zajistí zhotovitel zkoušku těsnosti instalovaného zařízení 

(zkušební přetlak vody 6 bar).  
III. Provedení dilatační a topné zkoušky.  

9. Požadavky na ostatní profese: stavební (prostupy, drážky v podlaze a ve stěně, 
rozebrání podhledů, oprava povrchů po prostupech a drážkách, uvedení podhledů do 
původního nebo žádaného stavu, umístění vybraných těles do krytů. 

10. V průběhu prací budou investorem svolávány kontrolní dny. Potřebné konzultace 
budou prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací. Veškeré výsledky 
konzultací budou uvedeny v samostatném zápise.  

11. Práce budou oceněny a následně provedeny dle výše uvedeného popisu veřejné 
zakázky. 

12. Další informace o rozsahu plnění zakázky podá ředitelka MSKS. 

 

2. Stanovení konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je doporučená. Možná je po telefonické dohodě 
s ředitelkou Městského střediska kultury a sportu. 

Kontakt: Mgr. Zuzana Bláhová, tel. 737 254 683. 

 

3. Stanovení místa a doby plnění veřejné zakázky:  

Místem plnění veřejné zakázky je budova Spektrum, nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí.  

Lhůta pro zahájení činností: nejdříve 10.6.2022 

Lhůta pro dokončení a předání díla: nejpozději do 22. 8. 2022. 

Uchazeč do nabídky doloží časový harmonogram postupu prací v souladu s výše uvedenými 
limitními termíny. 

 

4. Požadavky na obsah nabídky 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 
§ 74-75 zákona předložením čestného prohlášení. 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního 
rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to kopií živnostenského listu. 

Dodavatel předloží vyplněný formulář „Krycí list nabídky“, obsahující jeho identifikační údaje 
a cenu díla. Bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče veřejné zakázky. 
 



3 
 

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, který musí být podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. 

Dodavatel předloží „Výkaz výměr“, který je přiložený k výzvě.  

Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle zákona zadavatel nepoža-
duje. 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 79 předlo-
žením 3 referencí prováděných zakázek obdobného charakteru v celkovém objemu prací mini-
málně 3 000 000 Kč bez DPH. 

 

5. Hodnotící kritéria 

Základní hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (v Kč) bez 
DPH. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen (bez DPH), tak 
že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkových cen. 
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1 496 000 Kč bez DPH. 

 

7. Určení místa a doby pro podání nabídek 

 

Nabídky je možné podat: 

- v písemné formě prostřednictvím České pošty, jiné kurýrní služby nebo osobně do 
poštovní schránky umístěné před vstupem do kanceláří Městského střediska kultury 
a sportu 

- nabídky podávané elektronickou poštou jsou nepřípustné 
 

Požadavek na písemnou formu nabídky:  

Nabídka musí být zadavateli podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky 
„Modernizace vytápěcího systému objektu č.p. 701, Spektrum, MSKS Sezimovo 
Ústí“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče.  

Termín doby pro podání nabídek: 2. 5. 2022 do 11:00 hod. 

 

8. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a zrušení 
zadání zakázky, práva zadavatele: 

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít s žádným 
uchazečem smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou sank-
cionováno. Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit zadání veřejné zakázky (i bez udání dů-
vodu). 

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit pod-
mínky zadání, a to písemně všem zájemcům shodně. 

- Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. 
- Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení. 
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Zadavatel veřejné zakázky: 

Městské středisko kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, 
zastoupené ředitelkou MSKS Mgr. Zuzanou Bláhovou,  

IČO: 711 95 424, číslo účtu: 705978359/0800 Česká spořitelna 

 

 

 

V Sezimově Ústí dne 13. 4. 2022  

 

 

 

 

 

   

………………………………………………………….. 

                     Mgr. Zuzana Bláhová, ředitelka MSKS 

Příloha: 

- Krycí list nabídky  
- Čestné prohlášení  
- Výkaz výměr  
- Projektová dokumentace 
- Návrh smlouvy o dílo 



Městské středisko kultury a sportu 
náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí 

IČ: 71195424 
    

Krycí list nabídky 
                                                 

Veřejný zadavatel 
se sídlem: 

Městské středisko kultury a sportu, náměstí Tomáš Bati 701,  
 391 02 Sezimovo Ústí 

IČO:  711 95 424  
Název veřejné 

zakázky: 
„Modernizace vytápěcího systému objektu č.p. 701, Spektrum,  

MSKS Sezimovo Ústí“ 
Základní identifikační údaje o uchazeči 

Obchodní firma nebo název 
 

 

Sídlo 
 

 

Právní forma  

IČO  

DIČ  

Telefon   

Fax:  

E-mail:  

Kontaktní osoba:  

Telefon / fax:  

E-mail:  
 

Cenová nabídka 

Předmět: cena bez DPH (Kč) výše DPH (Kč) 
cena celkem 

(Kč) 

Přímé náklady    

Ostatní náklady     

Celková cena    

 
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 
uchazeče a razítko uchazeče:  

 

 

.................................................. Razítko uchazeče: 

Titul, jméno, příjmení:        

Funkce:  
 
Pozn. Tento Krycí list musí být součástí nabídky!             



Čestné prohlášení 
 
 

Uchazeč: …….……………………………………………………………… 

se sídlem: ……………………………….…………………………………… 

IČO:  ………….…………………………………………………………. 

Zastoupený:  ……………………………..………………………………………. 
 
čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku a že splňuje  
 
základní kvalifikační předpoklady, tj. že  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

 
(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště) 

 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu, 

 
(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště) 

 
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu, 
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d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

 
e) není v likvidaci, 
 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, 

 
(pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby) 

 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu, 
 

l) vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 

 
 
 
 
 
 
V …………..…………dne ………………..……. 

……………………..………………………. 
podpis osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče 







Kino Spektrum, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí Technická zpráva
parc.č.st. 2495, k.ú. Sezimovo Ústí [747688] Ing. Jan Špingl ml.
D.1.4 – VYTÁPĚNÍ – DPS – Verze 2 [V2] Strana 2 jan.spingl@gmail.com

ÚVOD:
Projektová dokumentace řeší úpravy  vytápěcího systému v budově Kina Spektrum Sezimovo
Ústí, kraj Jihočeský, vzhledem k nevyhovujícímu stavu  otopné soustavy.

Budova bude i  nadále  vytápěna teplovodní otopnou soustavou se zdrojem tepla –  předávací
stanicí horká voda / teplá voda.

Tato dokumentace je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby dle
přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..

Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

PODKLADY:
Jako podklad pro zpracování profese vytápění byly použity výkresy stávajícího stavu vytápění.
Dále zaměření skutečného stavu objektu projektantem. 

Pro zpracování projektu vytápění byly použity následující podklady:

ČSN EN 12831 - 2005 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
vytápění

ČSN 06 0310    - 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0830    - 2006 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
ČSN 73 0540-1 - 2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2 - 2011  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 - 2005  Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0540-4 - 2005  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Vyhláška č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie
při rozvodu tepelné energie a  vnitřním rozvodu tepelné energie
a chladu

Vyhláška č.194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,
měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu
teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných
zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům 

Zákon č.406/2006 Sb. o hospodaření energií

TEPELNÉ ZTRÁTY – BILANCE:
Klimatické podmínky a ostatní vstupní údaje (Tábor):

Objekt  Kina Spektrum Sezimovo Ústí
Vnější výpočtová teplota: -15 °C
Průměrná vnější teplota v topném období +3,0°C
Počet dnů otopného období 236 den
Nadmořská výška 480 m
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Potřeby tepla pro vytápění:

Tepelné ztráty nejsou vyhodnoceny. Objekt není velikostně  měněn. Není ani nikterak  zásadně
měněna  obálka budovy.  Objekt  tedy nepodléhá  žádným zásadním úpravám, které  by změnili
energetickou bilanci objektu jako celku. Z tohoto důvodu tato projektová dokumentace respektuje
energetickou bilanci stanovenou v původní projektové dokumentaci (90tá léta 20. století). 

STÁVAJÍCÍ STAV:
Zdroj tepla, strojovny vytápění:

Zdrojem tepla pro objekt  Kina Spektrum je stávající předávací stanice horká voda / teplá voda
umístěná ve strojovně v 1.NP. Schéma viz výkres  004. Z rozdělovače horké vody měly být přímo
připojené i  dva ohřívací díly VZT jednotek. Toto poněkud pochybné zapojení není  aktuálně
používáno. Ohřívací díly jsou odpojeny.

Tři sekundární okruhy vytápění (oddělení na dodatečném rozdělovači) mají společnou ekvitermní
regulaci, jež je součástí předávací stanice. Teplotní spád je stanoven na 70/55°C. Tři okruhy jsou
děleny takto (SZ část objektu;  JV část objektu a restaurace). Materiál potrubí je ocel (hlavní
rozvod i přípojné potrubí k tělesům). Ležatý rozvod je veden v kanálcích / základech, z nichž jsou
vyvedeny stoupačky k tělesům 1.NP a 2.NP. Potrubí v kanálcích / základech je opatřeno tepelnou
izolací. Rozvody v 1.NP a 2.NP jsou vedeny převážně volně  před stěnou nad podlahou a pod
stropem.  V  rekonstruovaných  částech  objektu  (sociální  zařízení  a  restaurace)  jsou  rozvody
vedeny skrytě (v podhledu / v podlaze). Potrubí 1.NP a 2.NP v převážné většině své délky není
opatřeno tepelnou izolací.

Otopná tělesa:

Stávající  otopná tělesa  jsou převážně  litinová článková. Ale také ocelová desková typ Klasik
a Ventil Kompakt. Tělesa jsou vybavena termostatickými hlavicemi. Připojení otopných těles je
převážně  z  potrubí  vedeného volně  před stěnou pomocí  přímých armatur  (ventily,  šroubení).
V případě rekonstruovaného sociálního zázemí (č.m. 2, 3, 4) a restaurace (č.m. 15) jsou tělesa
připojena přes stěnu pomocí rohových armatur.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:

Objekt  Kino  Spektrum  nepodléhá  žádným  významným  stavebním  úpravám.  Návrh  nového
systému vytápění je vynucen nevyhovujícím stavem toho stávajícího, zejména potrubí uložené v
kanálcích pod podlahou 1.NP. Provedeny budou dílčí úpravy ve strojovně, kde bude distribuční
firmou CENTES Sezimovo Ústí a.s., provedena souběžně modernizace stávající předávací stanice
s  tím,  že  bude  umožněna  samostatná  ekvitermní  regulace  dvou  vytápěcích  okruhů:  SZ  část
objektu a  JV část objektu. Stávající rozvody vedené v kanálcích / základech budou odpojeny
a nahrazeny ležatým rozvodem vedenými v přístupných místech, tj.vesměs pod stropem 1.NP.
Veškeré přípojky k tělesům budou přepojeny na nový ležatý rozvod. Nevyhovující otopná tělesa
budou nahrazena novými. Pro nová tělesa budou uzpůsobeny přípojky. Navrhované práce jsou
velmi  rozmanité.  Je  vhodné,  aby   šéfmontér  dodavatelské  firmy  byl  seznámen
s problematikou přímo na místě za účasti projektanta.  
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Bilance:

Objekt nepodléhá žádným zásadním úpravám, které by změnili energetickou bilanci objektu jako
celku.

Zdroj tepla, strojovna vytápění

Zdrojem tepla pro objekt Kino Spektrum bude stávající –  předávací stanice horká voda / teplá
vody, která bude dodatečně modernizovaná. Teplotní spád okruhů otopných těles bude 70 / 55 °C.

Ohřev TV:

Úpravy ohřevu TV (teplé vody) nejsou řešeny touto projektovou dokumentací.

Otopná soustava:

Nejsložitější částí úprav budou úpravy potrubních rozvodů.  Zásahy budou znamenat zaslepení
potrubí na straně jedné a zhotovení náhradního připojení či propojení na straně druhé. Realizace
nového  trasování  potrubí,  připojovacích  a  odpojovacích  míst  bude  znamenat  provedení
stavebních prací, sond, odstranění nábytku, zákrytů apod. Jednotlivé změny jsou zakresleny ve
výkresové dokumentaci. 

Otopná soustava bude upravována dle požadovaných kritérií:

 demontována budou nevhodně umístěná otopná tělesa
 demontována budou esteticky nevyhovující a poškozená otopná tělesa
 odpojeny budou rozvody vedené v kanálcích / základech
 demontovány budou viditelné úseky potrubí v 1.NP vycházející z rozvodů v kanálcích
 instalována budou nová otopná tělesa (esteticky přijatelná, na vhodných místech)
 úpravám v umístění otopných těles budou podřízeny úpravy v potrubních rozvodech
 úpravy potrubních rozvodů v 1. NP a 2. NP budou provedeny  pokud možno skrytě 

(podhled) nebo viditelně esteticky a šetrně vzhledem k interiéru a vybavení
 
Velikost a rozmístění otopných těles je zaneseno ve výkresové části. Navrhované úpravy budou
respektovat  rozdělení  otopné  soustavy  do  tří  okruhů  (SZ  část  objektu  a  JV  část  objektu
a restaurace). Okruh restaurace bude v současném stavu vyhotoven jako suchovod – příprava pro
budoucí připojení restaurace.  Dalším okruhem bude suchovod pro budoucí připojení ohřívače
VZT jednotky.  Zprovoznění  připravených  potrubních  tras   bude  provedeno  návazně  v  rámci
plánované modernizace vestibulu.

Nové  potrubní  rozvody  budou  provedeny  z  měděného  polotvrdého  potrubí,  dle  jednotlivých
úseků. Materiál a vedení rozvodů je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Alternativně lze použít
potrubí ocelové tenkostěnné (uhlíkatá ocel) – nelze však využít pro glykolový okruh VZT. Část
potrubí bude umístěna v podhledu. Potrubí vedené v konstrukcích bude opatřeno tepelnou izolací
o tloušťce dle Vyhl. 193/2007 Sb. Potrubí bez tepelné izolace bude opatřeno nátěrem (v případě
alt. tenkostěnné oceli: bez nátěru). Potrubní rozvod bude symetrický větvený. Stoupací potrubí do
2.NP bude pokud možno zachováno. Stejně  tak přípojky k jednotlivým tělesům v 2.NP. 
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V místnostech rekonstruovaného sociálního zázemí (č.m. 2,3,  4,5) budou ponechány stávající
tělesa a skryté rozvody. Připojení na stávající rozvody bude provedeno pod stropem po odkrytí
podhledu.
Stejně  tak v místnosti  15 – restaurace  budou ponechány skryté  rozvody a  otopná tělesa.  Pro
restauraci  je  zhotoven  suchovod,  který  prozatím  nebude  využit  (k  přepojení  dojde  v  rámci
plánované  rekonstrukce  vestibulu).  To  znamená,  že  stávající  okruh  restaurace  s  přípojným
potrubím v kanálku kanálku zůstane zachován. 

Otopná tělesa:

Stávající otopná tělesa

Většina otopných těles bude demontována a ekologicky zlikvidována. Vybraná stávající otopná
tělesa  budou  repasována,  což  zahrnuje  jejich  demontáž,  přesun,  proplach,  nátěr  a  následnou
opětovnou montáž.  Tělesa  budou  opatřena  novými  úchytnými  prvky.  Stávající  otopná  tělesa
budou  opatřeny  novými  připojovacími  armaturami  a  termostatickou  hlavicí.  Alternativně  lze
ponechat většinu armatur stávající a vyměnit pouze všechny nevyhovující.

Nová otopná tělesa

Desková ocelová  otopná tělesa KORADO, typ  Radik Ventil Kompakt se  spodními přípojkami.
Spodní připojení bude řešeno přímo z rozvodů nad podlahou pomocí přímého uzavíracího dvojité
šroubení Heimeier Vekolux. 

Deskové  ocelové  otopné  těleso  KORADO,  typ  Radik  Klasik  s bočními  přípojkami.  Boční
připojení bude přímé z rozvodů volně před stěnou pomocí přímého ventilu Heimeier V-Exact II a
regulačního šroubení Heimeier Regulux. 

Ventilové vložky a ventily otopných těles budou osazeny termostatickými hlavicemi Heimeier
typ DX. 

Připojení jednotlivých těles je patrné z výkresové dokumentace.

Stavební úpravy:

Úprava  vytápěcího  systému  bude  znamenat  drobné,  ale  četné  stavební  zásahy,  které  během
realizace  omezí  provoz  v  dotčených  prostorech.  Úpravy  otopné  soustavy  vyžadují  zhotovení
prostupů,  drážek  v  podlahách  a  ve  stěnách  ve  vyznačených  úsecích,  které  budou  následně
zapraveny. Pro připojení těles v 2.NP bude pokud možno využito stávajícího potrubí (prostupů).
Ve veřejných prostorách bude nutné podhledy částečně demontovat a opětovně obnovit či upravit.
Lze konstatovat, že i přes značný počet zásahů do stavební části, se bude jednat vždy o zásahy,
které nebudou mít praktický  vliv na nosné konstrukce (statika) a na požární bezpečnost stavby
(vyjma období provádění stavby). 

Při provádění úprav budou zváženy veškeré okolnosti odpojování a připojování otopných
těles a potrubních přípojek tak,  aby byly prováděny maximálně efektivně s minimálními
zásahy do stavebních konstrukcí a  při zachování estetických interiérových požadavků.  

mailto:jan.spingl@gmail.com


Kino Spektrum, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí Technická zpráva
parc.č.st. 2495, k.ú. Sezimovo Ústí [747688] Ing. Jan Špingl ml.
D.1.4 – VYTÁPĚNÍ – DPS – Verze 2 [V2] Strana 6 jan.spingl@gmail.com

Manipulace s podhledy:

Upravená  verze  2  projektové  dokumentace,  která  obsahuje  doplňkové  přípravné  potrubí
a směřování  potrubních  tras  mimo restauraci  znamená  zvýšené  nároky na montáž  potrubí  do
prostoru  nad  estetickými  podhledy.  Toto  znamená  šetrnou  demontáž  a  opětovnou  montáž
dřevěných podhledových dílů.  V úseku podél stěny restaurace pak snížené uložení dřevěných
podhledů, zkrácení závěsných jaklů a instalaci alternativních přídržných / závěsných prvků

Demontáže:

Provedeny budou demontáže části stávajících nevyhovujících otopných těles. Demontáž přípojek
jednotlivých těles (jejich částí) bude zvážena vzhledem k nově instalovanému tělesu. Provedeny
budou  četné  demontáže,  příp.  zaslepení  části  potrubí,  které  nevyhovuje  novému  uspořádání
objektu (převážně  potrubí umístěné v kanálcích / základech). Bude provedeno jejich zaslepení
v úrovni podlahy. Podrobněji jsou změny popsány ve výkresové dokumentaci. 

Měření a regulace:

Návrh  regulace  není  součástí  této  projektové  dokumentace  –  bude  součástí  modernizace
předávací stanice. Místní regulace bude pomocí termoregulačních hlavic. 

Regulační technika  umožní ovládat:

 tři směšované spotřebitelské okruhy v závislosti na venkovní teplotě a okruh VZT

Doplňkem bude zařízení předprogramované poruchové signalizace renomovaného výrobce které
umožní signalizovat:

 minimální tlak v soustavě
 přehřátí topné vody
 čidlo zaplavení
 přehřátí prostoru tech. místnosti

Při  překročení  mezní  hodnoty  některé  ze  sledovaných  poruchových  hodnot  dojde  k  optické
a akustické signalizaci na panelu rozvaděče a zároveň  k světelné signalizaci  nad vstupem do
místnosti s kotli výstražným světlem a houkačkou, čímž se upozorní obsluha na nebezpečný stav. 
 

Nátěry:

Kovové potrubí bez tepelné izolace, stávající otopná tělesa a ocelové konstrukce budou opatřeny
základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem s emailováním (v případě alt. tenkostěnné oceli: bez
nátěru). Otopná  tělesa   jsou  dodávána  včetně  povrchové  úpravy.  Měděné  polotvrdé  potrubí
opatřené tepelnou izolací bude bez nátěrů. 

Doplňování vody:

Doplňování vody do otopné soustavy bude stávající v místě modernizované předávací stanice.
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Zabezpečovací zařízení:

Otopná soustava bude zabezpečována stávajícím zařízením instalovaným v místě modernizované
předávací stanice.

Tepelná izolace:

Tepelné  izolace  budou  instalovány  pouze  v  technické  místnosti.  V  ostatních  prostorech  je
rozvodné potrubí součástí topného zařízení nebo nebude z estetických důvodů aplikováno.

Potrubí bude izolováno návlečnou pěnovou izolací: MIRELON

měď Cu 15×1 13 mm
měď Cu 18×1 13 mm
měď Cu 22×1 20 mm
měď Cu 28×1 20 mm

Potrubí bude izolováno tepelnou minerální izolací s povrchovou úpravou takto:

měď  Cu 35×1,5 30 mm
měď  Cu 42×1,5 40 mm
měď  Cu 54×2 50 mm

Hydraulické vyregulování:

Vzhledem k členitosti objektu, kdy nelze vyloučit drobné úpravy řešení přijaté na stavbě oproti
projektové dokumentaci a vzhledem k potrubí, jež je a zůstane uložené v konstrukcích nelze
provést exaktní hydraulický výpočet systému, ale pouze výpočet přibližný, technickým způsobem
možný.  

Požadavky na vyzkoušení:

Montáž  a  uvedení  topné  soustavy  do  provozu  se  řídí  ČSN  06  0310.  Montážní  práce  musí
provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po dokončení
montáže zajistí zhotovitel provedení  zkoušky těsnosti instalovaného zařízení. Zkoušku provede
přetlakem vody minimálně 6 bar. Kontrolu těsnosti prověří jednak prohlídkou zařízení a jednak
poklesem zkušebního přetlaku.  Zkouška vyhoví, pokud není zjištěn únik a neklesne zkušební
přetlak.

Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v provedení zkoušky těsnosti
a v provedení  dilatační  a  topné  zkoušky  dle  ČSN  06  0310.  Dilatační  zkouška  se  provede
dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím ochlazením. Při  zkoušce
nesmí  být  zjištěny  netěsnosti  ani  jiné  závady.  Součástí  topné  zkoušky  bude   i dvojnásobný
proplach  soustavy  ohřátou  topnou  vodu.  Topná  zkouška  systému  ústředního  vytápění  bude
provedena  v rozsahu 48 hod. Součástí  topné zkoušky bude nastavení  dvojregulačních ventilů
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topných těles  tak,  aby nedocházelo k jejich nerovnoměrnému ohřívání.  Před zahájením topné
zkoušky musí být provedeno autorizované uvedení předávací stanice do provozu.

Zkouškou bude prokázána:
 správná funkce armatur
 rovnoměrné ohřívání topných těles
 dosažení technických předpokladů projektu
 správná  funkce měřících a regulačních zařízení  v součinnosti  s modernizací  předávací

stanice
 správná funkce zabezpečovacích zařízení v součinnosti s modernizací předávací stanice
 dostatečný výkon zařízení
 dosažení projektované účinnosti  topného zdroje  v součinnosti  s modernizací předávací

stanice

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Průchody pod potrubími, mezi zařízeními a vzdálenosti zařízení od stavebních konstrukcí jsou
v souladu s doporučeními ČSN 735120, resp.  s místními podmínkami bezpečné obsluhy, které
stanovil projektant.

Pro manipulaci  se zařízeními musí obsluha mít  příslušnou kvalifikaci  předepsanou vyhláškou
č. 91/1993.  Obsluha  se  musí  podrobně  seznámit  se  zařízením  během  uvádění  do  provozu
a zkušebního provozu a dodržovat místní provozní předpisy pro obsluhu a údržby.

Svářečské  práce  smí  provádět  jen  osoba  s  platným  svářečským  průkazem.  Před  zahájením
svářečských  prací  musí  být  provedena  kontrola  pracoviště  a  prostorů  souvisejících,  nejsou-li
v dosahu hořlavé látky.

Při  svářečských  pracích  musí  mít  pracovníci  v  dosahu  funkční  hasicí  přístroje.  Po  skončení
svařování  musí  být  prováděna  kontrola  pracoviště,  míst  svárů  a  přilehlých  prostor  po  dobu
8 hodin.

Před realizací je vhodné,  aby se šéfmontér po seznámení se situací konzultovat
s projektantem případné problémové záležitosti.

Upozornění: 

Uvedené názvy výrobků jsou pouze referenční. Uchazeč je může nahradit výrobky stejné nebo
vyšší kvality.

Značení potrubí a zařízení: 

Hlavní  zařízení a potrubí bude značeno štítky podle ČSN 13 0074 v obdélníkovém tvaru. Nápisy
na štítcích budou stanoveny na stavbě.
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Požární bezpečnost: 

Instalací nového technického zařízení se nezvyšují požadavky na požární bezpečnost předmětné
stavby.

Požadavky na ostatní profese: 

stavební
 prostupy pro potrubí
 drážky v podlaze pro montáž / demontáž / přepojení / zaslepení potrubí
 drážky ve stěně pro montáž / demontáž / přepojení potrubí
 rozebrání podhledů ve vyznačených místech pro vedení nových potrubních rozvodů / pro

připojení na stávající rozvody
 oprava povrchů po prostupech a drážkách
 uvedení podhledů do původního stavu
 umístění vybraných těles do krytů
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DPS Seznam zařízení a materiálu

-1- celkem 6 stránek

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor: 

akce: 

ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl ml.

položka , popis množství celková cena [Kč] poznámka

CELKEM bez DPH

(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) bez DPH
STROJOVNA
OTOPNÁ TĚLESA
ARMATURY
ROZVOD POTRUBÍ
IZOLACE TEPELNÉ
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NÁTĚRY
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ
STAVEBNÍ ÚPRAVY
DEMONTÁŽ

B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) bez DPH
projektové práce, inženýring, apod. kpl 1
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1
zařízení staveniště kpl 1
bourací práce kpl 1
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1

STROJOVNA bez DPH

D.1.4 VYTÁPĚNÍ – SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU         Verze 2 [V2]

Kino Spektrum
nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
parc.č.st. 2495, k.ú. Sezimovo Ústí [747688]
Část – Otopná soustava
Poznámky: 
- seznam neobsahuje úpravy související s modernizací p ředávací stanice, která bude provedena dodate čně
  společností CENTES
- uvedené názvy výrobků jsou referenční
- měděné potrubí může být nahrazeno ocelovým potrubím tenkostěnným (pozinkovaná uhlíková ocel), výjimkou je okruh
  VZT s médiem glykol

měrná 
jednotka

jednotková 
cena [Kč]

Není součástí této projektové dokumentace – součinnost 
CENTES
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OTOPNÁ TĚLESA bez DPH

Stávající  otopná těl. – repasování (obnova) těles:

33/600/1300-VK ks 1

Otopná tělesa ocelová desková boční  připojení:

22/600/600-KL   ks 1
22/600/800-KL   ks 1
22/600/1200-KL   ks 1
22/600/1300-KL   ks 1
22/600/1400-KL   ks 1
22/600/1800-KL   ks 1

ČL-28×500/150 ks 1
ČL-32×500/150 ks 3

Stávající  otopná tělesa – bez úprav:

21/600/1000-VK            ks 1
21/600/1100-VK            ks 1

33/600/1600-VK ks 2

Otopná tělesa ocelová desková boční  připojení:

10/600/600-KL   ks 1
22/600/1000-KL   ks 2

Nová otopná tělesa:

RADIK Ventil Kompakt:

22/600/1000-VK            ks 8

Otopná tělesa ocelová desková 
spodní pravé připojení – VK:

Otopná tělesa litinová článková boční připojení
včetně event. obráceného zavěšení

Otopná tělesa ocelová desková 
spodní pravé připojení – VK:
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RADIK Klasik:

20/600/400-KL   ks 1
20/600/500-KL   ks 1
20/600/700-KL   ks 1

22/600/1100-KL   ks 1

22/900/600-KL ks 2
22/900/700-KL ks 8
22/900/900-KL ks 1
22/900/1000-KL ks 2
22/900/1600-KL ks 4

33/600/1200-KL   ks 1

33/900/1000-KL   ks 2
33/900/1100-KL   ks 2

RADIK Klasik – R:

21/554/400-KL-R   ks 2
21/554/500-KL-R   ks 6
21/554/600-KL-R   ks 2

22/554/900-KL-R   ks 1
22/554/1200-KL-R   ks 2
22/554/1400-KL-R   ks 2
22/554/1800-KL-R   ks 1
22/554/2000-KL-R   ks 3

Nevyhovující tělesa

Vypuštění, demontáž, odvoz, výkup; odstranění konzol ks 50

ARMATURY bez DPH

ks 50

ks 11

ks 48

ks 7

Demontáž připojovacích prvků  - demontovaná tělesa
Ventil + šroubení

Demontáž připojovacích prvků  - repasovaná tělesa
Ventil + šroubení

Radiátorový ventil Heimeier V-exakt II, DN 15
provedení  přímé

Radiátorový ventil Heimeier Standard, DN 15
provedení  přímé
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Dvojité přímé šroubení Heimeier Vekolux, DN 15 ks 9

Přímé radiátorové regulační šroubení Regulux, DN15 ks 55

Termostatická hlavice k ventilu Heimeier, typ DX ks 64

ks 18

ks 83

ks 83

Kulový kohout Giacomini R 250D (UK××) 
DN 20 ks 8
DN 25 ks 4

Vypouštěcí kulový kohout Giacomini R 608 (VK××) 
DN 15 ks 12

Automatický odvzdušň. ventil Giacomini R88 (AO××)
DN 10 ks 8

ROZVOD POTRUBÍ bez DPH

Cu15×1 m 270
Cu18×1 m 146
Cu22×1 m 255
Cu28×1 m 211
Cu35×1,5 m 82
Cu42×1,5 m 184

kpt 1

Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí
(Vekolux)
vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1

Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí
(V-exakt II + Regulux); (Standard + Regulux)
vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1

Některá tělesa (2.NP) jsou připojena pomocí ocelového 
potrubí

Opěrné pouzdro pro měděné trubky
průměr 15 mm

Některá tělesa (2.NP) jsou připojena pomocí ocelového 
potrubí

Měděné polotvrdé potrubí Supersan
včetně tvarovek, přechodek, montáže
a tlakových zkoušek

Alternativně potrubí tenkostěnné z uhlíkaté oceli

Odborná montáž potrubního systému
včetně úpravy a doplnění přípojek výše uvedených 
otopných těles 
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IZOLACE TEPELNÉ bez DPH

tloušťka izolace: 13 mm
pro potrubí měděné Cu 15×1 m 3
pro potrubí měděné Cu 18×1 m 18

tloušťka izolace: 20 mm
pro potrubí měděné Cu 22×1 m 37
pro potrubí měděné Cu 28×1 m 33

tloušťka izolace: 30 mm
pro potrubí měděné Cu 35×1,5 m 3

tloušťka izolace: 40 mm
pro potrubí měděné Cu 42×1,5 m 79

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ bez DPH

kpt 1

NÁTĚRY bez DPH

kpt 1,0

Cu 15×1 mm m 267
Cu 18×1 mm m 127
Cu 22×1 mm m 218
Cu 28×1 mm m 178
Cu 35×1,5 mm m 79
Cu 42×1,5 mm m 105

Izolace tepelná návlečnou  izolací (minerální vlna
s povrchovou úpravou

Kotvicí zařízení pro výše uvedené
ocelové a měděné potrubí

Nátěry doplňkových konstrukcí
dvojnásobné  základní + vrchní

Nátěry měděného potrubí synt. na vzduchuschnoucí 
dvojnásobné základní  
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ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ bez DPH

Proplach potrubí kpt 1
Napouštění otopné soustavy objektu kpt 1
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů kpt 1
Montáž za provozu kpt 1
Topná zkouška hod 48
Protipožární monitoring kpt 1
Autorský dozor kpt 1
Dokumentace skutečného provedení kpt 1
Hydronické vyregulování kpt 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY bez DPH

Rozsah viz výkresová dokumentace a prohlídka objektu

kpt 1

kpt 1

kpt 1

kpt 1

m2 65

Umístění vybraných těles do krytů kpt 1

DEMONTÁŽ bez DPH

kpt 1

kpt 1

Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace

Zhotovení prostupů zdivem
(dle dispozice – viz výkresová část)

Drážky v podlaze pro montáž / demontáž / p řepojení 
potrubí

Drážky ve stěně pro montáž / demontáž / přepojení 
potrubí

Zapravení povrchů po prostupech a drážkách, 
vymalování, doplnění podlahové krytiny

Rozebrání podhledů ve vyznačených místech pro vedení 
nových potrubních rozvodů / pro připojení na stávající 
rozvody a následné uvedení podhledu do původního 
stavu; v úseku u restaurace snížené zavěšení 
podhledových prvků s doplňkovým závěsným systémem

Demontáž vybraných otopných těles a jejich ekologická 
likvidace

Demontáž části stávajících rozvodů vytápění a jejich 
ekologická likvidace

Specifikace uvedeného za řízení je pouze referenční. Účastník výběrového řízení může uvedené výrobky nahradit
výrobky jinými, funkčně a kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.

  - - -  K O N E C - - -
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Smlouva o dílo 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
1.    Objednatel: Městské středisko kultury a sportu                                       

se sídlem:   náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí 
zastoupený:  Mgr. Zuzanou Bláhovou, ředitelkou MSKS 
IČO:   711 95 424 
Bankovní spojení: 705978359/0800 
Osoba odpovědná 

- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Bláhová, ředitelka organizace, tel.: 737 254 683  
-     ve věcech technických:  

(dále jen "objednatel") 
 
a 
 

2.   Zhotovitel:.               
se sídlem:   
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:   
Společnost je zapsána v  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
stavbyvedoucí:  
číslo autorizace: 

      (dále jen „zhotovitel“)  
           

 
takto:  

 
I. Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Modernizace vytápěcího systému 
objektu č.p. 701, Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“ (dále jen „dílo“, nebo "veřejná zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím 
řízení, vč. předložené dokumentace, (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

        Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, jejichž zpracovatelem 
je autorizovaný zodpovědný projektant Ing. Jan Špingl, Boženy Němcové 569, 391 01 Sezimovo Ústí, 
ICO: 42403952, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a dále podle 
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zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele podané na plnění veřejné zakázky v 
zadávacím řízení a podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy níže specifikovaného, že se seznámil se zadávací dokumentací 
objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za 
vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání 
předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými 
ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy o dílo seznámil se staveništěm a bude práce 
provádět v souladu s předpisy BOZP a protipožární ochrany. 

5.    Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

  
II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem: „Modernizace 

vytápěcího systému objektu č.p. 701, Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“ a to podle zadávacích 
podmínek veřejné zakázky, respektive projektové dokumentace, která je součástí zadávací 
dokumentace a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro 
objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této 
smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným 
v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah 
vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména zadávací 
dokumentací zde specifikovanou a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou 
zhotovitele podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky, oceněným výkazem výměr z nabídky 
zhotovitele, tj. rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.  

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech úprav a montáží, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související montážní práce a vedlejší výkony neuvedené v PD 
nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 
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4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 

předmětu díla; 
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště ke 

dni předání a převzetí objednatelem; 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními 

předpisy; 
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a zajistit uvedení všech ploch dotčených prováděním 

díla do původního stavu; 
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce; 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 

technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli. 
5. Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu 

trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany 
objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky na provádění díla. Zhotovitel je 
povinen o těchto překážkách objednatele písemně vyrozumět, vždy do 4 dnů po jejím vzniku a do 4 
dnů po jejím ukončení.  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy  
a technickými požadavky.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby po celou dobu realizace díla byl na místě přítomen stavbyvedoucí 
uvedený v záhlaví této smlouvy (viz označení smluvních stran).  

 
 

III. Doba plnění a místo plnění 
 

1.  Doba plnění díla je vymezena takto: 
- termín předání dle možnosti zhotovitele, přičemž práce budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních 

dnů po dni předání staveniště, o předání staveniště bude proveden písemný protokol. 
- maximální lhůta realizace díla, tj. maximální lhůta pro ukončení prací a předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, je stanovena nejpozději do 22.8.2022. 
2.  Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný harmonogram realizace 

díla, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.  
3.  Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4.  Pokud se plnění smlouvy stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.)  
a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné 
provádění prací, běh lhůty pro realizaci díla se přerušuje a lhůta neběží. Údaj o této skutečnosti bude 
zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku (dále jen „SD“), jeho věrohodnost potvrzena objednatelem. 

5.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů  
před zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními 
stranami sepsán písemný protokol. 

6.  Místem plnění je budova Spektrum, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí. 
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IV. Cena díla 
 

1. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 
  -  celková cena bez DPH:                           
 -  výše DPH 21%:                            
 -  celková cena vč. DPH po zaokrouhlení:    
 
2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady  

a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle zadávací dokumentace a výkazu výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky 
zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy, včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. Součástí celkové ceny díla jsou i práce  
a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel 
vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. 

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

7. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách  
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto 
práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků  
§ 222 odst. 5 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 
odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
zadavatele zápisem do SD a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně 
prováděných prací oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je 
zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě 
dodatečných prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné práce musí být písemně 
odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného 
dodatku ke smlouvě.  

8. Dodatečné práce budou oceňovány tímto postupem: 
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu; 
- pokud se položka dodatečných prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již  

v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
-  pokud se položka dodatečných prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku 

z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny 
a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

9.  Objednatel je oprávněn jednostranně odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. 
Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována 
formou dodatku smlouvy. 
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10. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 7 zákona. 

 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem po předání díla. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých 
korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený 
oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % 
ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků 
stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, 
kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady 
a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.  

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

7. V případě výskytu dodatečných prací dle čl. IV odst. 6 smlouvy, musí být jejich cena fakturována 
zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce 
musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.  

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě řádně vystavených faktur dle smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení plateb ceny díla, s nimiž je 
objednatel v prodlení. Po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla se přerušuje běh lhůty pro 
dokončení díla sjednaný v čl. III odst. 4 smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků. 

9.      Objednatel není plátce DPH. 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli dílo v termínu dle smlouvy, a to ve stavu způsobilém 

k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.  
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, 

včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON 
(oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní  
u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do SD. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším 



 6 z 9 

možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v 
dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných 
osob.  

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho 
činností v souladu s platnou legislativou.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů za účasti odpovědných zástupců objednatele i 
zhotovitele (dále také jen jako “KD”), které budou svolávány průběžně, dle aktuální situace v postupu 
prací. Veškeré výsledky konzultací během KD budou uvedeny v samostatném zápise. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést SD, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů v SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se 
dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a 
zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a v SD, platí zápis z kontrolního dne stavby. 

9. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho případní podzhotovitelé jsou povinni před zahájením 
prací vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně bez zbytečných průtahů. Porušení povinnosti 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a odborného dozoru v souladu s touto smlouvou  
o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

12. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

13. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodržena platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. 
Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech  
a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění výkonů. 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití 
věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

16. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn 
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pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

17. Případné škody, které vznikly v průběhu díla objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí 
zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění o obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč,  
a zavazuje se udržovat toto pojištění v platnosti min. po dobu realizace díla. Porušení této povinnosti 
je podstatným porušením smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen provést likvidaci, úklid a uvedení dotčených pozemků do předchozího stavu  
na své náklady a nejpozději do předání díla. 

19. Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným 
garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 
 

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době 

bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou a stanovené zákonem. 
3. Záruční doba je 60 měsíců na stavební část díla, přičemž na případné výrobky a zařízení s vlastním 

záručním listem zhotovitel poskytuje záruku dle záručního listu, min. však 24 měsíců.  
4. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou osobou  

a dále na poruchy, které vznikly nedodržením pravidel údržby díla. Záruka se nevztahuje na vady 
způsobené nesoudržnými okolními konstrukcemi, materiály, které nejsou předmětem smlouvy o dílo.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které 
vzniknou vadou podloží, na němž je dílo zhotovováno.  

6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat  
a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů, na které se záruka 
nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se záruka nevztahuje, zhotovitel vady 
či poruchy opraví na základě písemného požadavku objednatele a na jeho náklady. 

7.    Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to 
v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 
předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků 
ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel a to i ve sporných případech až do 
pravomocného rozhodnutí o vyřešení sporu soudem. 

9. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstraňování reklamované vady do sedmi dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou či fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, vč. vad odstraňovaných 
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třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady hradí objednateli zhotovitel, a to do deseti kalendářních 
dnů od uplatnění tohoto nároku objednatelem. 

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

11.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou navrhuje lhůtu k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. 

12. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad bude sjednána smluvními stranami dle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Pokud nebude tato výslovně stanovena, má se za to, že reklamovaná vada bude 
odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud bude v reklamaci 
výslovně objednatelem uvedeno, že se jedná o havárii, zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 
(havárie) nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 

13.  V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 
protokolárně předat. 

14. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace 
vady do doby jejího odstranění. 

15. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub 
budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se 
zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad podzhotovitele, ale i v takovém případě  
za odstranění vad odpovídá zhotovitel. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti, vyplývající z této Smlouvy o dílo, zhotovitele se 
sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele  
na zaplacení ceny díla. 

6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 
 

IX. Odstoupení od smlouvy 
   
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
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2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 
splňovat základní a profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci požadovanou v souvisejícím 
zadávacím řízení. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení 
veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný 
materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla, a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, 
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje  
i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
 
 

X. Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na 

úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud 
strany žalované.  

2.    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým 
obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného. 

3. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem, 
zejména s ustanovením § 222 zákona. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy po dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.  

4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na 
adresu sídla nebo datovou schránkou. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu 
dojít. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také 
souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv  
a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele 
(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení 
došlo. 
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8.   Platnost této smlouvy je ukončena splněním smluvních povinností stran, písemnou dohodou stran, 
odstoupením od smlouvy nebo zánikem objednatele či zhotovitele bez právního nástupce, eventuálně 
zánikem oprávnění některé ze smluvních stran, které je nezbytné ke splnění smluvních povinností této 
strany nebo k naplnění účelu této smlouvy. 

9.    Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit 
věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy  

a zhotovitel jeden stejnopis. 
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
14. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele. 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
 
 

V Sezimově Ústí dne …………………...….………                         V………………………………dne …………………….…………….. 
 

 
 
 

……………………………......................................       ……………………………................................................. 
                 Mgr. Zuzana Bláhová 
                    ředitelka MSKS 
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