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                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele :  
 
SMLSSSSSSS                          SSSMLOUVA O DÍLO  (SMLOUVA  O  DÍLO  

 
 

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce. 
 
dále jen objednatel 

 
Zhotovitel: 
obchodní jméno:Josef Dostál DiS.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
sídlo:U mlýna 145, Kralice na Hané  
statutární zástupce  
zmocněný zástupce] 
IČO:64962351  
DIČ:CZ7609154487 
bankovní spojení:ČSOB 
číslo účtu:220466849/0300  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:Josef Dostál DiS. 
 
dále jen zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku v platném 
znění a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky  s názvem: 
 

          REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE obce Olšany u Prostějova - 2. ETAPA 

                                             (dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu 

 
II. 

Předmět plnění 
 

 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo -    
              provedení výsadby izolační zeleně dle projektu zapracovaného projekční kanceláři Ateliér  
              Bonmot, spol. s r.o. , Járy da Cimrmana 718/10, 77900 Olomouc ( příloha č.1 smlouvy) a  
             předloženého položkového rozpočtu ( příloha č.2 smlouvy), objednatel se zavazuje  za  
             řádně  zhotovené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
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2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a nezbytných  pro řádné dokončení díla. Dílo je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 („Projektová dokumentace), Příloze č. 2 („Výkaz výměr“), 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - 
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU . 

2.4.      Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla  
            řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele. 

 
 

III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 30.11. 2014 dní od podpisu smlouvy. 
3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít 

dílo před sjednanou dobou. 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut 

v následujících případech: v důsledku vyšší moci ( za vyšší moc je považována překážka 
nezávislá na vůli obou smluvních stran) o dobu trvání vyšší moci. 

3.4. V případě, že dojde v důsledku vyšší moci k přerušení provádění díla, připočte se k době, 
o níž se má termín dokončení díla posunout (po dohodě obou smluvních stran) také doba, 
která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvních prací a dodávek na díle. 

 
 

IV. 
Cena za dílo  

4.1.  Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v  čl. II., byla stanovena  
             dohodou smluvních stran ve smyslu  zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a  
              doplňků na  základě provedeného zadávacího řízení  dle nabídky zhotovitele  a činí: 

             Celkem bez DPH   1700700,-              Kč  
             DPH celkem:     357147,-              Kč 

             Cena celkem včetně DPH:                   2057847,-                                      Kč 

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. 
4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti 
             s provedením celého díla. 
4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

             platnými daňovými předpisy. 

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.                                    

            Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude    
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
            Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména: 

 veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je 
předmětem smlouvy, 

 veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro realizaci díla, 

 náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, 

 náklady na předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro 
prokázání bezchybné funkce díla, 

4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce bude postupováno 

v souladu s obchodním zákoníkem. 
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V. 
Platební podmínky 

5.1.  Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez  
            záloh.  
5.2. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem po protokolárním předání  
            díla a po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání  a  
            převzetí díla. 
5.3.      Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít  
            náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
            hodnoty,ve znění  pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen  
           „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen  
           uvést ve faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, 

včetně výše fakturované částky, 
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz  

na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta  splatnosti faktury, 
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího 

protokolu. 
V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
daňového dokladu objednateli.   

5.4.       Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů od vystavení  
             faktury. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu  
             objednatele. 
5.5.       Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu  
             není zhotovitel oprávněn fakturovat  a objednatel není povinen uhradit.  
5.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 5 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2019. Po tuto dobu 
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
 

VI. 
Podmínky provádění díla 

6.1.  Smluvený předmět díla bude realizován na určeném prostoru pro předmět plnění. Objekt  
              je vyhrazen plochou, která bude přesně určena  a předána zhotoviteli zápisem o předání   
              objektu.  
6.4.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou   
              povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k  
              provedení díla ve smyslu  § 551 obchodního zákoníku. 
6.5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle  
              dohodnutého časového rozvrhu.  
6.8.  Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude  
              pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční  
              společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci  
              objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. 
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VII. 
Smluvní závazky objednatele 

7.1.  Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech vad a nároků třetích osob tak, aby  
            zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto  
            smlouvou. 
7.2. O předání pracoviště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce  
            objednatele a po převzetí odpovědný zástupce zhotovitele. 
 

 
VIII. 

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti 
8.1.  Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel  
             povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickým i a  
              protipožárními předpisy. 
 

 
IX. 

Smluvní závazky zhotovitele 

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy  k provedení                                 
            díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou   
             pojistnou smlouvu na: 

- pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

            Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v min. výši 1 mil.                      
            Kč . Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli  
            k nahlédnutí.  

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění  
            povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu  
            subdodávky. 

9.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením  
             druhu prací a rozsahu jejich subdodávky a může si vyhradit jejich schválení.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník jako doklad o průběhu montážních prací, a to  

            ode dne převzetí pracoviště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do   
            montážního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění  
            smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od  
             projektu,…atp. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány  
            objednatelem a to pravidelně každých minimálně 14 dní, v případě potřeby i v kratších  
            intervalech. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá  
            všem zúčastněným.  

9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při    
            práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při  
            provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo   
            práv třetích osob.  

9.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení,  
             normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. 

9.10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i na přilehlých komunikacích při  
             výjezdu automobilů a strojů zúčastněných na provádění díla. 

9.11. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,  
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             vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Odpady vznikající  
             během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o  
             odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
             s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších  
             předpisů.  

9.12. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí,  
            bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran. Pokud tyto dohody a         
            rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být  
            provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu  
            plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 
 
 

X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a bude dosahovat parametrů  
            stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí  
            dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.  Převzetí díla jako celku  
             je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.  
10.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po  
             celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené  
             svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv  
             narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství,  
             inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a  
             není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10.3. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání  
             bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný  
             zástupci obou smluvních stran.  
10.4. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních   
            stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny  
            související doklady. 
10.5. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede  
            dnem předání díla. 
10.6. Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí,  
            jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel  
            důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných  
            nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo  
            převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla  
            může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných  
            parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v projektové  
           dokumentaci  a výkazu výměr.  

 
 

XI. 
Záruka za dílo 

11.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla  záruku. Záruční doba začíná  
           běžet od data předání a převzetí  smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o  
           předání  a převzetí předmětu díla a bude činit:  24  měsíce 
11.2.   Objednatel oznámí zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu zjištění vady z díla v  
           záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. 
11.3.   V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen  
           v záruční době tyto vady odstranit způsobem a v termínech dohodnutých s objednatelem,  
           avšak vždy bez zbytečného odkladu s nástupem na odstranění vady nejpozději do pěti  
           pracovních dnů od vyzvání objednatelem. 
11.4.   Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze  
          záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže   
          zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem bez závažného důvodu  
          písemně sděleného objednateli. 
11.5.  Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na  
          straně objednatele. 
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11.6.  Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou  
          způsob a termíny odstranění vad a zda  zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují  
          prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11.1 smlouvy. 
11.7.  Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě dohodnuté s  
          objednatelem, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž   
          nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí  objednatel. 
 
 

XII. 
Smluvní  sankce a pokuty a bankovní záruky 

12.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.000,-Kč bez DPH za  
             každý i započatý kalendářní den prodlení s celkovým dokončením a řádným předáním  
             smluveného díla objednateli oproti lhůtě sjednané v  bodu 3.1. této  smlouvy. 
12.2.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
      -     ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den za každou vadu neodstraněnou v  
            sjednaném termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

- ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den a jednotlivou vadu díla zjištěnou objednatelem 
v záruční lhůtě, pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dohodnuté v protokolu o 
reklamované vadě s objednatelem, 

- ve výši 1.000,- Kč  za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní 
závazky zhotovitele body 9.5. a 9.6.  

12.3.   Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této  
           smlouvy o dílo, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za splatnou fakturu         
           zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené  
           zhotovitelem. 
12.4.  Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného,zaplacením smluvních sankcí dohodnutých v této  
          smlouvě se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné   
          vedle smluvní sankce požadovat i náhradu škody. 

 
 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1.  Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy  odstoupit při jejím  
             podstatném porušení druhou smluvní stranou. 
13.2.    Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje  skutečnost, že : 

 zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší  než 30 pracovních dní 

 zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované v 
projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu zhotovitele  

 
 

XIV. 
Ostatní ujednání 

14.1.  Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou  objednatele a  
              zhotovitele formou písemných číslovaných  dodatků k této smlouvě, podepsaných  
              statutárními zástupci smluvních stran. 
14.2.  Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím  
              dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany  
              písemnou  dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se  
              nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru. 
14.3.  Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat  ve věci této smlouvy v  
              tomto rozsahu pověření : 
 
 
Za objednatele ve věcech: 
 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 





ROZPOČET  
Stavba:   Olšany - krajinná zeleň
Objekt:   B. Aleje a stromořadí položkový JKSO:   

Část:   EČO:   LK 4433-2-3
Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   7.7.2011

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

B1 B1 Alej u ZD

100 B1 Stromy

0 183101215

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny t  1-4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 11,000 1 000,00 11 000,00

0 184102116

Výsadba d eviny s balem do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,8 m kus 11,000 800,00 8 800,00

0 184202112 Ukotvení d evin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m kus 11,000 150,00 1 650,00

0 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 bm 16,500 30,00 495,00

0 184806111

ez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m - 
1x ročně kus 11,000 50,00 550,00

0 184921096 Mulčování rostlin tl mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 11,000 25,00 275,00

0 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ks 11,000 50,00 550,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,100 200,00 220,00

0 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 1,100 200,00 220,00

0 64 juta na omotání kmene bm 16,500 50,00 825,00

0 63 půdní kondicionér 0,25 kg/strom kg 2,750 300,00 825,00

0 62 Kůl d 2,5m ks 33,000 80,00 2 640,00

0 61 Příčky ks 33,000 20,00 660,00

0 60 Popruh m 16,500 20,00 330,00

0 58 hnojivé tablety ( 5 tbl/strom) ks 55,000 3,00 165,00

0 010 Mulčovací kůra m3 1,100 1 500,00 1 650,00

0 255 Voda zálivková m3 1,100 70,00 77,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy t 2,200 2 000,00 4 400,00

100b Rostlinný materiál 0,00

0 21991 Tilia cordata 14-16 cm ZB ks 11,000 3 200,00 35 200,00

101 B1 Trávník 0,00

8 184802111

Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 
post ikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 3,00 528,00

9 531 Totální herbicid m2 176,000 4,00 704,00

10 183403113 Obdělání půdy frézováním m2 176,000 3,00 528,00

11 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x m2 352,000 2,00 704,00

12 180402111 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu m2 176,000 35,00 6 160,00

13 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 1,00 176,00

14 54 Travní osivo parková směs ( 25 g/m2) kg 4,400 110,00 484,00

B2 B2 Stromořadí u hřbitova 0,00

102 B2 Stromy 0,00

0 183101215

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny t  1-4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 1 000,00 9 000,00

0 184102116

Výsadba d eviny s balem do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,8 m kus 9,000 800,00 7 200,00

0 184202112 Ukotvení d evin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m kus 9,000 150,00 1 350,00

0 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 bm 13,500 30,00 405,00



0 184806111

ez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m - 
1x ročně kus 9,000 50,00 450,00

0 184921096 Mulčování rostlin tl mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 9,000 25,00 225,00

0 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ks 9,000 50,00 450,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,900 200,00 180,00

0 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 0,900 200,00 180,00

0 64 juta na omotání kmene bm 13,500 50,00 675,00

0 63 půdní kondicionér 0,25 kg/strom kg 2,250 300,00 675,00

0 62 Kůl d 2,5m ks 27,000 80,00 2 160,00

0 61 Příčky ks 27,000 20,00 540,00

0 60 Popruh m 13,500 20,00 270,00

0 58 hnojivé tablety ( 5 tbl/strom) ks 45,000 3,00 135,00

0 010 Mulčovací kůra m3 0,900 1 000,00 900,00

0 255 Voda zálivková m3 0,900 70,00 63,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy t 1,800 2 000,00 3 600,00

102b Rostlinný materiál 0,00

0 4225698 Fraxinus excelsior vel. 14-16 cm  ZB ks 9,000 3 500,00 31 500,00

103 B2 Trávník 0,00

3 184802111

Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 
post ikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 144,000 3,00 432,00

4 531 Totální herbicid m2 144,000 4,00 576,00

6 183403113 Obdělání půdy frézováním m2 144,000 3,00 432,00

7 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x m2 288,000 2,00 576,00

0 180402111 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu m2 144,000 35,00 5 040,00

0 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 144,000 1,00 144,00

5 54 Travní osivo parková směs ( 25 g/m2) kg 3,600 110,00 396,00

Celkem 147 370,00



ROZPOČET  
Stavba:   Olšany - krajinná zeleň
Objekt:   C. Doprovodná zeleň podél Blaty položkový JKSO:   

Část:   EČO:   LK 4433-3-3
Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   7.7.2011

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

200 C1 Stromy

0 183101115

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny t  1-4 objem 
do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 172,000 350,00 60 200,00

0 184102114

Výsadba d eviny bez balu do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,5 m kus 172,000 250,00 43 000,00

0 184806111 ez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m kus 172,000 30,00 5 160,00

0 184901111 Osazení kůlu k d evině s uvázáním l do 2 m kus 172,000 50,00 8 600,00

0 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem ks 172,000 10,00 1 720,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 3,440 50,00 172,00

0 4033 Kůl řezaný d 200 cm ks 172,000 60,00 10 320,00

0 016 Popruh na vyvazování 2m/strom bm 172,000 20,00 3 440,00

0 017 Hnojivé tablety ks 688,000 3,00 2 064,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do 5000 m t 3,440 2 000,00 6 880,00

200b Rostlinný materiál 0,00

0 4200012 Fraxinus excelsior  vel.180/+ cm ks 19,000 650,00 12 350,00

0 42041 Quercus robur vel.180/+ cm bal. ks 58,000 650,00 37 700,00

0 2153688 Salix alba vel.180+ cm ks 38,000 650,00 24 700,00

0 222325 Prunus padus vel.180+ cm ks 19,000 650,00 12 350,00

0 42158967 Alnus glutinosa vel.180+ cm ks 38,000 650,00 24 700,00

201 C1 Keře 0,00

3 184802111

Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 
post ikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3 877,000 2,00 7 754,00

4 531 Totální herbicid m2 3 877,000 3,00 11 631,00

0 183101113

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny t  1-4 objem 
do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4 260,000 10,00 42 600,00

0 184102111

Výsadba d eviny s balem do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,2 m kus 4 260,000 10,00 42 600,00

0 184806171 ez ke ů netrnitých D koruny kus 4 260,000 5,00 21 300,00

1 184921093

Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 ( 
1/3 celkové plochy) m2 1 292,000 25,00 32 300,00

0 185802113

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 ks 4 260,000 5,00 21 300,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 21,300 300,00 6 390,00

0 01010 Sláma na mulč 20 cm plošně m3 258,400 500,00 129 200,00

0 017 Hnojivé tablety ks 12 780,000 3,00 38 340,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do 5000 m t 8,520 2 000,00 17 040,00

201c Oplocenka 0,00

0 121414 Lesnická oplocenka v 1Ř0 cm bm 1 157,000 180,00 208 260,00

201b Rostlinný materiál 0,00

0 4400181 Euonymus europeus 40-60 cm ks 670,000 38,00 25 460,00

0 4209 Ligustrum vulgare 40-60 cm ks 741,000 38,00 28 158,00

0 44613121 Cornus sanguinea 40-60 cm ks 940,000 38,00 35 720,00

0 4444521 Salix cinerea 40-60 cm ks 570,000 38,00 21 660,00

0 40212 Viburnum lantana  40-60 cm ks 969,000 38,00 36 822,00



0 42153311 Rhamnus cathartica 40-60 cm ks 370,000 38,00 14 060,00

Celkem 993 951,00



ROZPOČET  
Stavba:   Olšany - krajinná zeleň
Objekt:   E. Izolační zeleň položkový JKSO:   

Část:   EČO:   LK 4433-5-3
Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   8.7.2011

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

E5a E5a Izolační pás

412 E5a Stromy

0 183101115

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny t  1-4 objem 
do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 96,000 250,00 24 000,00

0 184102114

Výsadba d eviny bez balu do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,5 m kus 96,000 250,00 24 000,00

0 184806111 ez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m kus 96,000 30,00 2 880,00

0 184901111 Osazení kůlu k d evině s uvázáním l do 2 m kus 96,000 50,00 4 800,00

0 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem ks 96,000 10,00 960,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,880 50,00 244,00

0 4033 Kůl řezaný d 200 cm ks 96,000 60,00 5 760,00

0 016 Popruh na vyvazování 2m/strom bm 96,000 20,00 1 920,00

0 017 Hnojivé tablety ks 384,000 3,00 1 152,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do 5000 m t 2,091 2 000,00 4 182,86

412b E5a Stromy - rostlinný materiál 0,00

12 42441 Quercus petrea  vel.180/+ cm bal. ks 36,000 650,00 23 400,00

13 235693 Tilia cordata vel.180+ cm ks 24,000 650,00 15 600,00

14 421566 Acer campestre vel.180+ cm ks 12,000 650,00 7 800,00

15 2135645 Prunus avium vel. 180+ cm ks 12,000 650,00 7 800,00

16 42135821 Carpinus betulus vel.180+ cm ks 12,000 650,00 7 800,00

413 E5a Keře 0,00

0 184802111

Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 
post ikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 100,000 2,00 4 200,00

0 531 Totální herbicid m2 2 100,000 3,00 6 300,00

0 183101113

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny t  1-4 objem 
do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2 304,000 10,00 23 040,00

0 184102111

Výsadba d eviny s balem do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,2 m kus 2 304,000 10,00 23 040,00

0 184806171 ez ke ů netrnitých D koruny kus 2 304,000 5,00 11 520,00

0 184921093

Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 ( 
1/3 celkové plochy) m2 700,000 25,00 17 500,00

0 185802113

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 ks 2 304,000 5,00 11 520,00

0 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 11,520 300,00 3 456,00

0 01010 Sláma na mulč 20 cm plošně m3 140,000 400,00 56 000,00

0 017 Hnojivé tablety ks 6 912,000 3,00 20 736,00

0 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do 5000 m t 4,608 2 000,00 9 216,00

413b E5a Keře - rostlinný materiál 0,00

45 4209 Ligustrum vulgare 40-60 cm ks 720,000 38,00 27 360,00

46 44613121 Cornus sanguinea 40-60 cm ks 384,000 38,00 14 592,00

47 40212 Viburnum lantana  40-60 cm ks 420,000 38,00 15 960,00

48 43110 Lonicera xylosteum 40-60 cm ks 444,000 38,00 16 872,00

50 440132 Corylus avellana 40-60 cm ks 336,000 38,00 12 768,00



413c E5a Oplocenka 0,00

0 121414 Lesnická oplocenka v 1Ř0 cm bm 850,000 180,00 153 000,00

Celkem 559379






