
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

Smluvní strany 

Zhotovitel Objednatel 

č. smlouvy č. smlouvy 

1R, 1 =;iR], 2 o

Jiří SKŘIVÁNEK česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Hřebečská 2647, Kladno - Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 
Kročehlavy 

PSČ 272 01 PSČ 170 04 
Zastoupena Jiří Skřivánek Zastoupena Ing. Vladimír Sloup 

Funkce Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy 

IČ 61049654 IČ 49370227 
DIČ CZ7409230378 DIČ není plátce DPH 
Osoba oprávněná 
k jednání ve věcech Jiří Skřivánek Kontaktní osoba Ing. Vladimír Sloup 
technických 

Funkce Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy 

Tel. 604 280 446 Tel. 233 045 185, 602 375 942 

E-mail skrivanek4@seznam.cz E-mail vladimir.slou1::1@nku.cz 

Bank. spojení 19-6015890277 Bank. spojení 30027001/0710 

ČL 2 PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

1 

2.1 Objednatel prohlašuje, že bytová jednotka č. 9 v domě čp. 1158 v ul. U Zeleného ptáka, 148 00 
Praha 4 - Kunratice, kde bude probíhat oprava bytu, je v majetku české republiky a příslušnost 
hospodařit s ní náleží Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. 

ČL 3 PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla, spočívajícího v opravě bytové jednotky uvedené 
v článku 2 této smlouvy. 

· 
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3.2 Oprava je blíže specifikována v oceněném položkovém soupisu prací a materiálu, který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha. 

3.3 Součástí předmětu plnění je i kompletní revize elektro (stávajících 

elektroinstalace pro celý byt) a ekologická likvidace odpadu. 

nových částí 

3.4 Místem plnění je bytová jednotka č. 9 ve 3. NP v domě čp. 1158 v ul. U Zeleného ptáka, 148 00 

Praha 4 - Kunratice. 

ČL 4 ČAS PLNĚNÍ 

Předání staveniště do: 

Realizace díla do: 

Předání předmětu díla maximálně do: 

5 dnů po podpisu smlouvy 

60 dnů od podpisu smlouvy 

30. 4. 2018

Dílo se považuje za dokončené, je-li zhotoveno bez vad. Má-li dílo vady, je objednatel 

oprávněn dílo odmítnout. 

ČL S CENA ZA DÍLO 

5.1 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

cenové nabídky/oceněného položkového soupisu prací a materiálu a dodávek zhotovitele ze 

21. 2. 2018 která je přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě zadání objednatele a

výzvy k podání nabídky, se smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši:

272 895,00 Kč bez DPH 

313 829,25 Kč vč. DPH. 

5.2 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele s prováděním díla spojené. 

ČL 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cenu za dílo uhradí objednatel na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

zhotovitelem po dokončení ucelených prací a dodávek na základě soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek potvrzených kontaktní osobou oprávněnou jednat za 

objednatele. Tento soupis musí tvořit přílohu faktury. 

6.2 Vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 

předpisy a dále číslo smlouvy objednatele. 

6.3 Splatnost faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Cena je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

6.4 Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat 

nesprávné údaje, nebo nebude-I.i k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel 
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oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. 

V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet v celé sjednané délce až dnem doručení 

faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy objednateli. 

6.5 Objednatel neposkytuje zálohy. 

ČL. 7 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně, na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu provádění díla kontakt s kontaktní osobou 

oprávněnou k jednání, tj. osobou odpovědnou za komunikaci s objednatelem, za způsob 

provedení prací a kvalitu díla, za dodržení technologických postupů, za pořádek a čistotu na 

pracovišti, v jeho okolí a na přístupových trasách, za dodržování bezpečnosti práce a za požární 

ochranu. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 

předpisy. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí a podle příkazů 

objednatele. V případě nevhodnosti příkazů objednatele je zhotovitel povinen na jejich 

nevhodnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit (zápisem do stavebního 

deníku, e-mailem). 

7.4 Zhotovitel umožní objednateli výběr výrobků (podlahových krytin, dlaždic a zařizovacích 

předmětů, dveří apod.) ze vzorků. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat domovní řád bytového domu a neprovádět obtěžující práce 

(hluk, prach) v mimopracovní době, tj. v pracovních dnech v hodinách podle domovního řádu a 

dále ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o státních svátcích. 

7.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese od 

počátku zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku 

předání díla objednateli. 

7.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

porušuje své povinnosti, zejména tím, že provádí dílo např. v rozporu s technologickým 

postupem nebo používá nekvalitní materiály, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v objednatelem přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, kterou 

uvede v zápise do stavebního deníku a postup zhotovitele vede nebo by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník. Zhotovitel 

povede stavební deník v souladu s platnými právními předpisy jako doklad o průběhu 

provádění díla, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně předání a převzetí staveniště, předání a 

převzetí dokončeného díla s uvedením případných vad a nedodělků a termínem pro jejich 

odstranění. Zápisy ve stavebním deníku jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k jednání 

za stranu zhotovitele a za stranu objednatele. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli, 
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které nesnesou odkladu, budou odesílány (např. e-mailem) objednateli. Zhotovitel je povinen 

stavební deník chránit, přičemž stavební deník musí být k dispozici objednateli denně po celou 

pracovní dobu. 

7 .9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů, je 

zhotovitel povinen, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 

stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí objednatel a 

bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, 

přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých subdodavatelů. 

7.10 Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení 

zákonných nebo smluvních povinností zhotovitele nebo v důsledku porušení zásad dobrých 

mravů zhotovitelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto 

náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě. 

7.11 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to dle vzájemné dohody mezi 

zhotovitelem a objednatelem. Kontrolních dnů se účastní osoby oprávněné jednat za stranu 

objednatele a zhotovitele. Zápisy o kontrolních dnech budou učiněny do stavebního deníku. 

7.12. V rámci předávacího řízení bude předána nová revizní zpráva elektroinstalace pro celý byt 

(zahrnující stávající i nové části elektroinstalace) a dále potvrzení o ekologické likvidaci 

odpadu, což bude potvrzeno v předávacím protokolu při předání a převzetí díla. 

7.13 Zhotovitel v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere 

nebezpečí změny okolností. 

ČL. 8 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla a při příp. odstraňování vad a nedodělků 

zhotoviteli potřebnou součinnost. 

8.2 Při předání a převzetí staveniště budou dohodnuty podmínky poskytnutí prostor k uskladnění 

materiálu a zařízení nezbytných k provedení díla. 

8.3 Objednatel umožní zhotoviteli pro provádění díla odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel 

se zavazuje používat tato média šetrně. Náklady na elektrickou energii a vodu nebudou 

zhotoviteli účtovány. 

ČL. 9 ZÁRUKA ZA JAKOST, NÁROKY A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, obecně 

závazných právních předpisů, příslušných technických norem, které jsou tímto stanoveny za 

závazné a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, jinak obvyklé. 

9.2 Zhotovitel má povinnosti z vad, které má dílo v době předání objednateli, byť se projeví až 

později. Zhotovitel má povinnosti i z vad v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením 

jeho povinností, s výjimkou vad vzniklých nesprávným zacházením, vadným užíváním nebo 

způsobených objednatelem. 
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9.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vad díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré potřebné péče zjistit jejich 

nevhodnost nebo na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.4 Záruční doba díla činí 60 měsíců. 

9.5 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

9.6 Objednatel se zavazuje, že případnou vadu bude reklamovat bez zbytečného odkladu po jejím 

zjištění, a to formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla zhotovitele dle článku 1. 

této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se projeví v záruční době a 

v případě skrytých vad v době pěti let od převzetí díla. Vady zhotovitel odstraní v době 

dohodnuté s objednatelem s ohledem na charakter vady díla. 

ČL 10 SANKCE 

10.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončené díla ve sjednaném termínu, 

sjednávají smluvní strany slevu z celkové ceny ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

10.2 Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

ČL 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech: 

• Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti

zhotovitele, kterým se rozumí provádění díla v rozporu s touto smlouvou, pokud zhotovitel

neprovádí dílo v odpovídající kvalitě a/nebo používá nekvalitní materiály a tyto nedostatky

neodstraní ani v dodatečné přiměřeně lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění

(urgenci) uskutečněném formou zápisu do stavebního deníku.

• Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou ceny za

dílo delší než 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté objednatelem

v písemném upozornění (urgenci) doručeném objednateli.

11.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 

od smlouvy druhé smluvní straně. 

ČL 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 
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12.2 Tato smlouva může být menena nebo doplňována pouze písemnými vzestupnou číselnou 

řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.3 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně její přílohy a 

jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. 

Příloha: 

Položkový oceněný soupis prací a materiálu 

V Praze dne b. :f, ,j_"() /rf

Objednatel: 

12 . Vladimír Sloup

f dit .· I odboru hospodářské správy 

R Nejvyšší kontrolní úřad 

V Praze dne 

Zhotovitel: 

Jiří Skřivánek 
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pffloha l. 3 
St��·ba; 
Objekt: 
Objednat<,!; 
Zl1Dló'llllt-l. 
Datum: 

TABULKA · CENOVÁ NA8Ílt>KA 
8:vt li Zt'li;-n<'ho ptiiJ,;;;i 11S8/9, Pr;,h<1 4 lC,mr,1tirr 
opr,vy a úpr�o;y v r,yte t. 9/3.NP 
NKŮ, Jant.ovcova 151B/2, 170 04 Prah� 7 
sKA,vANH tliH, Hfo.bttl11:6 2647, Kll•dno 2n. 01, Ito 610496>4 

- ·- ---·-- . ··- --- d 

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ AMATEFUÁtU -
PRACE 
Odst.s �r,ěni V-illlY vť.�ifo,111+bjt,e:ri1: 
Odstřaněni záchodo� misv 
Od�1.ri!nlml YtnW.alCllll s'l,slfo111.J•b@t.,.tlť' .. 

. Odstraněni infrazářiée v koupel,ně 
Oth�mn�n·i ,tfi'4'�11r;hn r;adlato•u 1htřc-dního toc,·nř v k,,110en.t-

- . ·-

-

Dt•monl.Ji. k�:h�·/i,kt'· linky •li, '90 crn it•u:.rr r,l .1 �,odri, ,kflt'!Jr.v.l •tč. s.potreblčů; samo�t�.tný etspOr'ák, odsa11,i;:, par 
"1/fl�t.iyn;i. l"<tni�.1 • m•o11Jik.«'rn 

'Dcemont,H vestavné slcrmě dl. 420.:m, V. 260:m, ht &Ocm-ct-ndba 
s11,oni ťdC'montáíl \l,1\lil]lciha PVC ;:i PI0\1-0IJÓ '1001Jh•{: lofoif.lj, obl;•or;;d P<'>kOi, lCUd\l/i\ C.hQdb;;i 
Demontáž �1iivailclc.h �arnv!I 
�montiii dv�řnich křidef..-\i•ts.i:eni l p;)ntů 
Demor1t.H obtladaťek lre1amle:kvch f;:oupe,lna,-k.uchvi'J (výměna za noYé) 
De-montáž. dl.i!bv .�oui:>e1na �wc (vioměn<i i� n,;,}'l'O\Jl 

,Vybm, ranf c,tvaru ;:i .,n„talac" _z!���h� WC 

'. 

7h,otey,•enf obl<l;:idu po-ce!érn c>b!/1:),{ju <1011, cr;..a HO cm /i/;irf:Jw.i\ � 11,Qmi "1ranov i11s.t<1lov<!něho sprch,;;...,eho lc;outu/-
koupeln,i-+WC 
Pokl�ciki dl<1fb-., v koui;iel� ill n.i WC 
Oprai,a \,nit�nlch omítek S1ěn a stropú v \r<;elených tiiS1ech - lok;;ilni /p:fep,hl<.O"�.ini 5�C'lnou p,,i�k<:Ju, roitmcli<lni, 
pf, brou�ni. štuli<ov.;ír.i,i/ -· 

lelC>c,iosna oprav� vnltfnich ,;,tt1Jtelc �tt!l a :;tr,;11:iÚ!/oskr.i\b�11i na betor,, A;ita,t�ni leaidli� .i aeclink\<. �ukov.ini/ 
Výmalo,i .!>tropv „ koupelna a WC /nad obkladem/ v bani� bile • t<ek1Jta, disperrni, otěruvzdorná., dvoJniisobně s 

• cenetr•,i 
, VymalbiJ v b11rvt- cik výbetu tek1.>l�, .,;ti�pc11r_,f, �,těru\ltilorn;;., d•t0Jt1:,lsab11ě s cenetr;ió 
' Plilnttr 4ce c,Ódliihv•oodk·lil<JU 
: Demoot�i: dYíře�. do i-ilthtv WC 
' Dem.:w,t1U .a montiií oiv�tl,Mtdéh til'les !l'>O.Vf O)W.tlení v c,očtu .S.\5 dodá ob ifltn�t�I I 
Oprava elektroinstalace koupelna•WC 

-

Ocit_,.va el•kttolt11:tlliíi(;e kuchvi\ 
· ·oprava elektroiA�tala.<é v abyvacim pok.oji1'dopfrnéní (tvojti'iv�ky 
lipr„vv ,0-,.,.odu '110áV>HCÍna11Hce-+VZT kvctivně 
Upravv rozvodu vodv,, hnalizace➔ VZT koupel rna a WC 
Ú1m, ... a· (wrovn.inl)11Óoctkl.11d� �umonlvel:.ib,I nfrkou tl.lfni"l 131l','Ml>St• JCMPO 
ti prav.a - bro�ni neíOl/nasti betonO\l'Í-ch podlah 
flydn;ii1Ql�črť �l�rká j}Od db-kÍ�dy � dl.ifbv•kouĎ11lnil WC 

,- - -

MJ 

k5 
,k5 
�$ 

ks 

kpt 
km 

t,,2 

ks 

k• 

m2 

mi 

� 

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 
rn2 
m2 
lo 

lc;pt 
�pi 
kQt 
11.!)l 
kpt 
kpť 
rn2 
ml 

m2 

Mn�ství JéOO0tkóvJ 
,:,elkem ce-na 

1 l 000.00 K( 
1 250,00 Ké 
i z::,o,oo l\t 
1 1'.">0,00 Ke' 
l 7�!J,fl(I Kl 

1 t GOP,00 Kf. 
1 1500,0OKč 

�('j 55,00 K(; 
3 100,00 Kč 
4 l$Íl,QO Ke 

11.� 100.,00 Kč: .. 
5,2 :!:00,00�• 

l 1 �□o.□0-11:Č 
·---· -i;., ... -� 

36 400,□él l::Č 
';,,2 4-00,00 Kč• 

15 •�S.00 Kč 

45 37'0,00 Ke 

65 60 00 Ke 
U:J,O 80,00 Ki: 

60 SS 00 Kf 

1 150,00 Kč 
; l l. 000 00 Kt 

i 
.. 

4 000,00 Kč 
1 S 000 00 Kč 
l l 000,00Ké 
l l 000 00 Kt'. 
1 4 000,00 l<f 

60 :.>70001(! 
60 1S0,00 Ké 
w }5000 Kč 

Cen.a1 bez Dl'H DPH 15% 

l 000.00 K{ 1:\000 K( 
;,_i;o_,00 Ké 3Ú0Kf. 
75,0,□0 K<!, �7. 50 K( 
150,00 Ke 22,50 Kč 
7'"100f] t,'"i' 117:.o Kř 

1 f.0000 Ki 7.'10,00 Kř 
1 500_,00 Ki 225.00 Kč 
3 060,00ů 46).00 Kč 

:JOl)(i[Jl(.l 4�.00 Kl 
600,00Kt 90,.00 Kč 

J .;oo Oél·Kč 52500 Kl 
10'10,00�i,: 1:56 00 Ké 

__ l SOOtEiO !K.i'. _____ �25,.00 Kl; 

14.400□□ i::l :Z 160 00 Kl 
2 000 00 �, 312,00 Kč 

67),00 K< _ 101 .1..s Kč 

lt> ó)().00«.< i4�/,!i(.l K� 

3 900.00 Ké 58:i,OO Kť 
10480,001Ki 1572,00 Kt 

3 300.00 � 4�5.00 Kl 
150,00 K-é 11,50 Kč 

1000,COl:f 150,00 I({ 
4000,00,l(é 600,00 Kč 
S 000,00K-č 750il0 K( 
2 000,00 Kč 300,00 Kč 
J,OQ0,00 Kč 450001(,! 
<1000,00 Kt 60'.>,.00 Kč 

11200,00 Kf 1 980,00 Kč 
<) 000,00 Kč 1 :lS0,00 Kl 
7 500 00 Kf. l t:f>,ÓO Kč 

Cel\a � DPH' 

l 15D(X) Kč 
287,50 Kč 
787 50 i(Č 
172,50 Kč 
867, 'iO Kč 

1 l'IA0,1'X) líi'; 
l 725,00 Kl 
3 o:;4✓, 00 Kť: 

34� 00 Kl 
690,00 Kč 

4 □25 00 Kl 
l 196,00 Kč
l7���� 

16 56□00 Kč 
2 392, (X) Kč 

776 J!> K{ 

.W Hl/_�Kl 

- .. 

4 48�,00 KC. 
12 Cl52,00 Kt 

3 /95 00 I(� 
172,50 Ke 

1150,00 Kč 
•l600,00 Kč 
S 750,00 Kč 
2 300,00 Kč 
3 45000 Kč 
,t 600,00 Kč 

1s 100,001<� 
10 350,00Kč 

8 625;00 Kč 



MATERIÁL -
Dla:ldke k.e,ramitkil: (t,.:lt',, b.:iri:'vr,ft .. iračka RAK□, I. Jakc�t, forrn.lt a bilrva dle výb�ru · koupeln.+WC_, ma,. cena 
vl. DPH do SOO ·Kl m} G 430,001</; 2 580,00 l(é' 387.9(1� 2 967.00 Kč. 
ObkJa.::l�ky K-er.ilrnldé [bll4' i bare\lné), zn�tka RAKO, I.jako.set, tormjt a bÍ!roif! dle výběru - koupel"a+WC, 
n,;1u,r,n., vL í}P�1 do 400, (č m} 33 340,00 Ke 11 ll.0,00 Kl _ 16�3.00·� 12. 90).00 K< 
Sf)1chu•iý ituul č:toťtk1ut-u·vy p(,r,l;ur,y ,-.,piíkl:id �1pe1ťl<1\13 900ll�l0mm, v.U!,50„1111, m;,M.c,:r1., 'V�:. DPtt dn 13CXXl .. 
I({ �1 1 _11 303„00 Ké 11}0'3.0Q Kl 1_69!>.4!) Kč, 12 998 4!) Kč

S.1>rr +.rJ•1fi V,m1,n,, čtwt,kruh!'lvi\ • Mpl1�l(Jd RAVAK Rond,l 900.>-C,,OO mm, mrlM.tl'!n.a vl:. DPH, ,1ron11, rnr:tnl,Vnfch 
no}J�ek a p.aneiu do 5000,-Kl; nebo II ptfpddě mofoo�tl V'(!tov�ho nolpojenl oa odpady naplltlacl RAVAX Ellp!.11 
900M900 l'fll'l'I, IYlDX,Ct}rli w.. DPH �l!oou, IYl'Otitdnleh nolile-k • p11ncilu d() 7000,•Kč; k, t o 08600 �č Ji 08.6,00 Kč : . 912..90 l<č ti ')93,90 K.č
Umvvadlo ,n;11pi'iklad RAVAK R.osa !.66x466mm, vč, skřiňkv, max, cena vč. D�li do 10000.,-Kč ks l 1,169'!i OD Kl:, S 695,00 Kl 1 304,75 IC'<'; � 999,25 K.c 
Umvv.idlo'J'O pllkc>\.l:J. tt.iť�rle .l, ,;VP!,nll. mH'.Jc.�!111 od:. DPl1 du 1100 Kt ks 1 1043�09l<č , _ l�lOOKl . ... 1��.d.� ��'. l l9".f 4� Kl 

· S-!)rchova nástěnná ibaterie .. max:.. c.ena vč. Dl'H do lli(X),-Kč ks 1 1 �i,OOKč 1 :,i;it,00 Kč 2'118,65 Ke 1$99,65 Kč 
<;.prénnvý "'1 „ h11did" rubil ,.prchnu ,x;. l'(i:n�ho ctř>1tku n.1 lt'(f, mfl.�.c;Í•n11 �. DP•l ·d,;i 1.4í001 

Kč ks l 1 39•1 ob Kč' l :391,00 Kt' WI! GS K.l, 1 .59.'),fiS Kč
lnst;,,lař.ni modul pro z�vc�né WC, např, JIKA, AlCAPL,6,'.iT, GEBERIT, \','Czávhnr. n�pr. JIKA., o,,·I. tJačitto, 
•;Nl:ltk11 .... ,, rn;i,, <:.,r,;1 vt. l)_PI I dn I ?()O() Kč ks 1 10 4 H,00 Kť 10 •1.11.:1,00 K� l !,b4,!l� I((: 11 ')')!,% ,�t. 
P.�viln.i 0111 řk� rninin>,.lnr. {.(X)x000mm n.i WC do obkl:.ad11, přip. l:lil;i pk1sto•�� ti kovo•.-á .. mi!ll, cen:a 11i;. DPH do,
1$00, K,'. k� J.I l 3�.00 Kť 1304,.00 Kl .l.% GD�č l 4'19,00 Kč1 
Kombinované topoe těleso do ·koupelnv např,Therm:al Trend série KD,ma,x, ro:ur,ěrv 4'.'.0XB20mm•5ada pro I 
komb. vvtJ.ptn• 300W I ttf'1!'1()Yt3t I( t()pn(?rr,11 těr�s'IA, Fl'lll� ten.o 11t .ONI do 3000,- (( ks l 2 608,00 Kť 'l. CiOtl,00 Kf 191 :>O ll(l: ') -m,,o I((: 
Vyl'ť1en.i ventll.)to1 ú �oupel11..i+wc ma�.cena vé..DPtt do 10.50,-Kť./!(� k� 2: 913,00 Kč 1826,.00 Ke l73,90 Kč 2 099,90 l<č 
Wm@na ttrm()ft�ickv-ch hlaM-c roptn• • loinic@, obwad p�oL m.ix. ��na\/(, DPH do SOO Ké/k� ks 2' 4311,00Kť F.!Cl!!,OÓKI' ~·110,:,0 l(.ě 9'3,ZO 1<.é 
',•\•měna i>Vé za 11il"yl - ziiitěfo•(Ýdekor df1!'>.'o-chodba. oby,aci pokoj. lofoice-+kuci,,�ň. max. cena vl. DPH do bl.Xl,-

. Kč/rn2 m:2 !,4 I 41!0,00 I(� 2 S 920.!IO Kf. 3WOOICč. i'Q l\08,00 t<c 
MOF lltl;l 'U' bm, 1,\3)(, Ct,M vč. OPtl do �5,-ICé/bm tim 47,0 82,00 Kč 3 85-1,00 Ke 57'8,10 Kl 4 432 10 Kč 
PfJ?chodo'lá llita [profi!! vin'(i / dla�ba, 2 � 0,6 bm. m.a�;. c1.>n11/Č. DPH do 300.,Kt/'MI h 2,0 22ó,,oo Kl' 440.CIO Kl. .(,(, 00 I(('; �06.00 l(,t 
Prrr.hC>dlll/,, 11�·1,H (pmfil) virp{j / ·�lr'ryl, ? .• 0,8 hm, ma •. ti!rU_ vl. r>PH _,Jn 300,-tc;ť{bm ►,5 .2,0: 2S0,00 Ké 500,00 Ké 7500 l{c :,/5,CJO Kč 

-

U...ele ,m,tfnl hlad'<é (proškl�né }13) lkfidtoltf vf, z.am�u S()J( 197 cm-d�kor dleva dle vvb,éru, m<1x. cena v<:. DPH 
do 1500, -t::č/ks ks .2 1 30400 K� '}' 6□R,CJO Ke �91,2'0 Kč 299'l,20Kč 

D'J'eře vnitřn.i hladké �ne 1ki'fdlové vč.ziiimku 60x197cm-dek.or d.řeva dle vvběm,maK.cena vč. DPH do 1500 -Kč,/li:s ks 2 1 ;304.00 ,a _2 f,0!l,00 K� '\91,20 K.č: 2 999,20 Kč 
K,Ý..,ar,I ru; d\1!'1f' klllt;i/h.1111:�, '""'"Ý' n!kÍ (btrn,i�env m:teit,mncrna vé. DPH do 500, l<t k, 2 4 3◄,00 l(č 868,00 Kt 1:.:W,WK{ 998 20 (č 
Kováni na Ó'Yet,e- kouoelna-+WC - matnv ,nikl(brau�emi nerez!, rna,:,,:,cena vč. DPH do 500. -Kč ks 2 434 ()'.) l(ř 868,00 Kč: B0,20Kt: ffl,20 Kč 
OprM� bytoYého eL rozvaděle, (o;ymlma + dopJněnl l•�tltú. proud. chranlle, 3 ti.z:. vypinate), malt. ceria \/�. DPH 
do .ioooo- Kl - - . l<pt l. 8 695,00 Kč 8 695,00 Kt 1 304,l5 Kč 9�,2';Kč 
VYt>inal • ,e,dno<kichoi v baťlllo! bíle n�p_Hkl;id Tal"\l!.O ABS., maio... c•na vt, OPI-! do 1�,•l<t/kt lkomple11

-
- ks 5 190,00 l(ť 650,00 Kť 97,!>0 i({; 74?,!,0 Kč 

VY'Plrtal - ""10/lty v b.at'llě bílé ml)�. cen, od:. DPH dQ :wJ,-Kč/k$ (kom1)1eť( k� .3 191,00 l(é. S7l.001Cč 8�;9�1C,č '558,1) l(č 
Vmlnač • ,choodl�tolft v bar.,& bil�, max. c�n;, v,e, DPH do 150,·lWll� (�orl\pl�H ks .2: 1:30.00 l(f 260·,00 Kl 3900 Kč 29900 l<.č 
Zá�LMCa -Jfldnoa�ch;á v barvě bOé. ma:,:, ce11a •�f- OP'H do t30 ·Kl ks � '113,00 l(č 565,00 i(é 34,7'i, Kč 6.119]� IC.č 
Z;huvta • dvoJubi,ru v btrv+ bMé, max. cen... vf! OPft do lG'io,,.:č/�s ks 9 1413.00 l(t: 1281;(X) Kť 193 O!>� 1480,0!; l!(č 
z:hu11ka - trojr,�sobr.i v bijr� bílé, max. cena 11č. oi>'tt dQ,4�,-l<č/h � .. 3, 365,oo Ke, l. 095,00 Kč 164 25 Kč 1259,25 Kč 

' 



'!N..\tir •�g�'lWi Z�I u,bn(t • bll.'1/ht,i�il b•tr\!iíl h 5 :ur,ooo Ke 140000 � 210.00 K� 1610,00 Kč 
I Nátěr přivodnic:h trub,e-1,; topeni • bílá b„rv.a ks 2 140 00 M: iBOOO K.č· .f:Z,00 Kl :U:Z,00 K,' 
! LitllltavJnr k.lb�u ,v plfyť)l'JU 1,;pt r 280 (IQ �ě 28000 l(č 42 00 Ké .. 322.01') Kč 
; Kompletní re•,ize elek!Jo ,jstávajici i novéťásti �IE!ktrÓinstalaceJ 'kp,t 1' i tWOOKč 200000 Kč 300 OD Kl l 300,00. 1{( 

l O<ho\n dernMt<>vriri6hu vvbavt>rif, Mitl .a 1jkoJ01Ílc�A I lk'.1id.'l�e vd�érťt1<i údj)f!iJLJ -+ ��iJdků� ,� o;pt ,:; 3 000 00 l(č 3 000,00 Ke, ,150 00 Ké 34S0,00Kc 
' 

i 

;1 Olt,m1 mibvtku do �[dia óbiffln;,l('h• /:o,r,1,fad '-Olll:lfll\/a., dvnu•l!jřko, kómod�, h: :,kiíií, ,klíi\k;i, ] � m1ér1i �toll"�/ M;pl 1 1500 0011:č 1:500,00 K� 2:.!�.00 Kč tl2S.00Kť 



INSTALACE 

Montái: sl)(chového koutu. s vanjčkou a umyv;.i:Ua 
MÓn1t.11<ompl@t • WC · 
Montái: um. baterie, sprc"'-'ové baterie, montaž sprchovét,o setu 
Monló► i..omhlnavnni/,ho lopr1�l1JO -\jletu," koup�ln,� 
Montáž el. instalace (rozvaděč. tističe, proud. ch.ránič, w1>inaée, zá�ll\lh· .... ] 
MMI�� tlvcl I J ku�li11I 

. -
• ➔ �· 

Pokládka vi nvi padl. krvtinv včetně lepeni montá! MDF oodra oowch li!.t 
OSTATNÍ 
Generá1n; 1Jlťlld ,•lE:tnf urn'{lf okM 
Ko0tdina<@ :1 docfav.at�lí.'Ín kuch. lintv 
Kontrol;). f11nkčm1-,(i řa,lllzíi -ié. pfip.1d;nr ,:,pra�y 

.. 

l)oorava 
CWCEM 

DA.t.Sf POtA.oOVANt ÚPRAVY BUOOUCfM NÁJEMNfl(EM 

. 

- -
-

- -

i 
kpt l 

i,;pt ) 
kot l 
k, l 

kpt l 
�, 4 

m2 56 
. 

kpt l 
kpt 1· 

. kpt 1: 

k.ol l 

oora110 ,elelct1oln,;tal,ac::e v ob'(lladm po«ap •�r. dopiti�,,; os,..étle11I kE: stolu, píezbtojenf l ilC�Jedncz.lsU'á',', 
dop4n.-n: 7 I(<, dvOIJ-�,Uvt"k n,ontá.l oi•iětlov;1o1;[11() tf 11:-...� /o„wé �wHlení • l k� áOd:b (l{)jť'dYJ.,tt'I/ k-pl l. 
Opw·11., ,-fekt1olnst.al.,c:.- na d1odl:,i, vL po,unu1[ .prfvc1(1,, uw,..l'!rn,,,r:kh t,..,.,, s ohledern n11 novil- vvb:hl!'roi 
n,lbytk.-rri wt 1 

Oprava elektroinstalac.e v ložnici v./:. ,doplnění l ks dvoizasuvtv a ptemfsti!ni s.t�vajfci dvo·•zásuvky lq)t l 
CELKEM 

V Kladr,� <lne 21. 2.. 2cD18 
c--::;::- ._ l /. •d _ - �°¼C:1,1� • .,c 1.,._j'). . • \JI: 

, .. , . ........ ·····-. ···- ... ···•····-··· . 

.. . 

2 OOJOD l(i'; 2 00000 l(č, 
:1000,00 Kt 1 000,00_Kl , 
l 000 00 K t · 1 000,(X) i<;l 

500,00 Kl 500,00 l<ť. 
2 000,00Kť. 1000.,.00 K� 

.250,.00K{ 1000,00 Kt 
700,00 Ko; t1200,00 Kč 

2 800,00Ké Z 800,00 Kč 
1000,001a I 000,00 Kč. 

350,,00 Ki; 350,00 K( 
l 500,0()!(� 3 500,r.() Kť 

262 :hk,00 Kl 

5181.00 Ké 5-181,00 Ké 

1.260 00 Kt 1 260.00 Kč 

4 250,0Qt:;� 4 ;>:,0,(10 Kť 
1.069l,00U 

300,00 Kč 
1�.00r.:č 
150,00 'K.;: 

,�.00 lť 
;µ}()_,oo r.:, 
lSO,OU «I 

1 660,00 Kč 

•t20,00kč 
1'i0,00 I((: 

s:i. so K:č 
'io2S.,OO Kl 

3!f no,&0 a 

771 lS Kč 

U\9,00 Ke 
6-37,50 l(f 

1603,6,Sl(t 

] ::JOO' 00 !<i. 
1150.00<t 
l l5l),00kč 

,,s.óó � 

2 300,00 l(é 
.líso,oo�r 

l2 800,00 Ke 

3 UO,OOkč 
1150,00 !Kč 

<!oi�kč 

402.:5,00 l(č 
301 534,60 kl 

. 

S 958 l!> l<C 

14.ll� OOKl 
4 887,50 Kč. 

12 29-t,6S l(� 

(z) 
l Ul{BJcI vO OL I

Z Bi\0:JAO)fUBf 
puit;1 1uro.rrno>1 rn�1CJ\f;::-,N
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