
 

 

 

 

 
 

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
Zhotovitel Objednatel

Č. smlouvy
1 2 - 2 0 2 1 Č. smlouvy

25/180/2021

MAGTRADE, s.r.o. Česká republika - 
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem Dreyerova 640/13, Praha 5 Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7
PSČ 152 00 PSČ 170 04
Zastoupena Ing. Ivanem Hrubým Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem
Funkce

Jednatel
Funkce ředitel odboru hospodářské 

správy
IČ 01800710 IČ 49370227
DIČ CZ0180710 DIČ není plátce DPH
Kontaktní
osoba/y

Ing. Ivan Hrubý Kontaktní
osoba/y

Ing. Vladimír Sloup
Luboš Kovanda

Funkce jednatel Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy
referent oddělení technického

Tel. +420605243288
Tel. +420602375942

+420722981400
E-mail hruby@magtrade.cz E-mail vladimir.sloup@nku.cz

lubos.kovanda@nku.cz
Bank. spojení 12354/0300 Bank. spojení 30027001/0710

dále též „smluvní strany"
uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a na základě výsledku výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava schodiště v areálu školicího střediska NKÚ 
Přestavlky",

tuto smlouvu o dílo:

I. Obecná ustanovení

1. Priorita dokumentů
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:
a) smlouva
b) nabídka zhotovitele.

2. Komunikace a doručování
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Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud 
příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle 
tohoto oznámení.

Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována.

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy vnějšího poškozeného schodiště v areálu školicího střediska NKÚ 
Přestavlky.

III. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla zhotovitelem v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 
29. 6. 2021 a za podmínek stanovených touto smlouvou. Dílem se rozumí:

a) vybourání stávajícího poškozeného povrchu
b) demontáž a opětovná montáž stávajícího zábradlí
c) montáž nového zábradlí
d) ekologická likvidace suti
e) vyřezání ocelových profilů
f) vyspravení povrchů
g) provedení hydroizolační stěrky
h) dodávka a montáž mrazuvzdorné dlažby s protiskluzovým povrchem
i) dodávka a montáž obkladů soklu
j) zajištění likvidace a odvozu zbytkového stavebního materiálu
k) poskytnutí záruky za jakost díla.

2. Dílo je specifikováno touto smlouvou vč. její přílohy.

3. Součástí předmětu plnění je i předání atestů, protokolů o shodě a certifikátu materiálu.

4. Místem provádění díla je školicí středisko Nejvyššího kontrolního úřadu v Přestavlkách u Slap, č.p. 
288, okres Praha - západ, PSČ 252 08. Areál školicího střediska NKÚ Přestavlky, Slapy nad Vltavou 
288, 252 08 Slapy nad Vltavou, na pozemcích pare. č. 381/1, v k.ú. Přestavlky u Slap.

IV. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě cenové 
nabídky/oceněného položkového soupisu prací (výkaz výměr) a dodávek zhotovitele ze dne 
29. 6. 2021, která je přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě zadání objednatele, se 
smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši:

268 956,20 Kč bez DPH 
325 437,00 Kč vč. DPH
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2. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění 
díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí provedeného díla 
objednatelem bez vad a nedodělků.

2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Daňový doklad - faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje ve smyslu 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy objednatele a název stavby a zápis o 
předání a převzetí díla podepsaný kontaktní osobou objednatele.

4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, nebo 
bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním 
zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou fakturované částky a doba splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem 
doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy objednateli.

VI. Doba plnění

1. Předání staveniště do: po podpisu smlouvy, nejpozději 12. 7. 2021
Předání předmětu díla do: 20. 8. 2021

2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele,
b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným 

v technologických postupech. Mezní hodnoty klimatických podmínek specifikuje zhotovitel 
a odsouhlasí objednatel,

c) při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy, přičemž za dodatečný 
požadavek je považován pouze takový, u kterého je ze všech okolností zřejmé, že jej zhotovitel 
nemohl předvídat při podání nabídky, a který není vynucen okolnostmi nebo stavebními 
postupy nebo použitými materiály, jejichž volbu ovlivnil zhotovitel.

VII. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dílo provádět řádně a včas 
a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny 
bezpečnostní předpisy. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou 
prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní 
nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré 
škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv 
způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
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2. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek, stavebně nezasahovat do sousedních
pozemků a v případě zásahu do sousedních stavebních pozemků tyto uvést do stavu před zahájením 
provádění díla.

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Odstranění závad 
provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě 
a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit.

4. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní dohodnutý termín, 
je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a zhotoviteli vznikne povinnost 
zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy s tím spojené.

5. Zhotovitel zodpovídá za škody na nemovitosti, které způsobí svou činností nebo nečinností sám nebo 
s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí dílo podle této smlouvy, a je povinen tyto škody 
objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce nebudou 
považovány za vícepráce a ani neovlivní termín předání díla.

6. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je odpovědnost
zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám.

7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele resp. jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

9. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal jakoukoliv osobu na stavbě se vztahem 
ke zhotoviteli, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na 
stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost 
a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

10. Běžná pracovní doba v pracovních dnech: od 7:30 do 18:00 hod. (den před pracovním volnem 
a svátkem do 14:30 hod.). Po dohodě bude možné pracovní dobu upravit.

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat při zhotovování díla čistotu a pořádek a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Vlil. Použité materiály a výrobky

1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby nebo její části pro navržený účel zaručují, že stavba nebo její část při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
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3. Veškeré materiály a výrobky budou nové, dosud nepoužité.

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla.

7. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen podporovat 
dodržování důstojných pracovních podmínek.

8. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do 
ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy apod. Zhotovitel je při provádění díla povinen 
důsledně třídit vybouraný materiál a primárně ho využívat jako druhotnou surovinu-recyklát 
přednostně před odvozem na skládku.

IX. Předání díla

1. Při předání dokončeného díla zhotovitel vyhotoví zápis o předání a převzetí díla. Oboustranným 
podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů 
nezaviněných zhotovitelem není prodlením zhotovitele.

2. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny případné vady nebránící užívání díla s termínem 
jejich odstranění.

3. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 
rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla, protokoly o shodě resp. o provedených 
zkouškách.

X. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených touto smlouvou a nestanovuje-li tato smlouva jinak rovněž v rozsahu a parametrech 
příslušných ČSN, EN a/nebo ISO.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního předání 
předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka garantovaná 
výrobcem. Kopie dokladů o zárukách předá zhotovitel objednateli při předání díla včetně jejich 
seznamu a určení záruční doby.

3. Vady zjevné budou objednatelem uplatněny nejpozději v zápise o předání a převzetí díla. Vady skryté 
objednatel písemně uplatní u zhotovitele nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění v průběhu záruční
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doby. Zhotovitel je povinen sdělit do 10 dnů od obdržení uplatnění nároku, zda nárok uznává či 
nikoli a uvede důvody. Prokazatelné vady budou odstraněny zhotovitelem zdarma a v termínech 
dohodnutých s ohledem na jejich charakter. Pokud se nepodaří dohodou stanovit termín, bude vada 
odstraněna do 30 dnů od uplatnění nároku.

XI. Smluvní sankce a cenové ujednání

1. Při nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo má objednatel nárok na slevu z 
celkové ceny díla ve výši 0,2 % ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně však 
do výše 5 % ceny díla bez DPH.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

3. V případě prodlení zhotovitele s oznámením, zda nárok na záruční opravu vad uznává a/nebo 
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním závady podle článku X. je objednatel oprávněn závadu 
odstranit sám na náklady zhotovitele.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí 
se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako celku anebo pouze ohledně 
jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se má uskutečnit teprve v 
budoucnu). V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od 
smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má 
uskutečnit teprve v budoucnu.

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu uvedeného v článku VI. odst. 1 delším 
než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně objednatele nebo 
z důvodu vyšší moci;

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy 
jedné smluvní strany druhé smluvní straně.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami.
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Po podpisu dva stejnopisy 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami.

4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy druhé 
strany.

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení.

6. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným soudem je soud 
v Praze.

7. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení 
byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a 
případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele s nepřetržitým 
dálkovým přístupem.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.

12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy.

13. Příloha. Nabídka zhotovitele ze dne 29. 6. 2021

V Praze dne 12. 7. 2021

MAGTRADE, s.r.o.
li

Šlikova 20, 169 00 Praha 6 ‘f 
T: 220 513 162, M: 605 245 452 " 
IČ: 01800710, DIČ: CZ01800710

zhotovitel
Ing. Ivan Hrubý

Jednatel společnosti
MAGTRADE, s.r.o.
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Věc: Výzva k dodání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava 
schodiště v areálu školicího střediska NKÚ Přestavlky"

Obchodní společnost MAGTRADE, s.r.o. se sídlem Dreyerova 640/13, 152 00 Praha 5 - 
Hlubočepy, IČ: 01800710, zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Hrubým, tímto vydává 
následující prohlášení:

- že termín realizace díla bude dodržen
- že nabídková cena bude dodržena
- že řádně prověřil rozsah a předmět plnění
- že zabezpečí dodržení řádné realizace díla
- že poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců od ukončení a předání díla
- že přikládá výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

V Praze dne 29.6.2021

Ing. Ivan Hrubý, jednatel

Inn l\/An Dig'tallysigned* y • * v a by Ing. Ivan Hrubý

Hrubý Date: 2021.06.29Date: 2021.06.29 
09:14:15+02'00'

Sídlo: Dreyerova 640 
Praha S, 452 00 
01800710

Provozovna: Sikova 20
Praha 6, 16S 00

DIČ/VAT: CZ01800710
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava schodiště v areálu školicího střediska NKÚ Přestavlky"

Já, níže podepsaný statutární orgán účastníka

Magtrade, s.r.o., Dreyerova 640, Praha 5, 152 00, IČ: 01800710

tímto čestně prohlašuji, že účastník

1. není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), je tedy dodavatelem, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, tj.:
■ trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině,
■ trestný čin obchodování s lidmi,
* tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

■ tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

■ trestné činy obecně nebezpečné,
■ trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
■ tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo podle § 74 odst. 1 zákona obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

2. splňuje následující podmínku či podmínky, vztahující se na účastníka

■ Podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona, (je-li podle § 74 odst. 2 zákona dodavatelem 
právnická osoba) splňuje podle § 74 odst. 2 zákona tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu.

3. splňuje profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) (provádění staveb a jejich 
odstraňování, provádění přípravných a dokončovacích stavebních prací, provádění specializovaných 
stavebních činností, obkladačství, zednictví...ap.,").

V Praze dne 29.6.2021

Ing. Ivan Hrubý, jednatel společnosti

Digitally signed Ing. Ivan by Ing. Ivan

Hrubý
Hrubý
Date: 2021.06.29 
09:15:35 +02'00'



 

  

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (položkový rozpočet)
Stavba: Oprava schodiště v areálu školicího střediska NKÚ Přestavlky
Objekt: Areál školicího střediska NKÚ Přestavlky
Objednatel: NKÚ, Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 
Zhotovitel:
Datum: Termín plnění 15. 6. - 20. 8. 2021_______________________

MJ Množství
Cena/MJ
DODÁVKA

Cena/MJ
MONTÁŽ

Cena DODÁVKA
bez DPH

Cena MONTÁŽ
bez DPH

Cena Celkem bez
DPH DPH 21%

Cena Celkem s
DPH

Přípravné práce, zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, 
doprava kpt 1,00 600,00 Kč 7 500,00 Kč 600,00 Kč 7 500,00 Kč 8 100,00 Kč 1 701,00 Kč 9 801,00 Kč
Ekologická likvidace odpadů včetně pronájmu kontejnerů, dopravy 
apod. kpt 1,00 0,00 Kč 7 245,00 Kč 0,00 Kč 7 245,00 Kč 7 245,00 Kč 1 521,45 Kč 8 766,45 Kč
Demontáž a zpětná montáž schodišťového zábradlí včetně 
montážního materiálu a případné úpravy kpt 1,00 1 000,00 Kč 3 500,00 Kč 1 000,00 Kč 3 500,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč

Montáž nového zábradlí na schodiště (zábradlí dodává objednatel) bm 8,00 179,00 Kč 465,00 Kč 1 432,00 Kč 3 720,00 Kč 5 152,00 Kč 1081,92 Kč 6 233,92 Kč
Vybourání ocelových profilů ks 17,00 138,00 Kč 246,00 Kč 2 346,00 Kč 4 182,00 Kč 6 528,00 Kč 1 370,88 Kč 7 898,88 Kč
Odstranění plastových lišta zaříznutí přívodu el. energie k 
osvětlovacím tělesům do betonové konstrukce schodiště ks 3,00 0,00 Kč 600,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 378,00 Kč 2 178,00 Kč
Demontáž stávající dlažby včetně nového položení

m2 4,50 0,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč 1 228,50 Kč 7 078,50 Kč
Broušení betonových povrchů

m2 41,80 27,00 Kč 270,00 Kč 1 128,60 Kč 11286,00 Kč 12 414,60 Kč 2 607,07 Kč 15 021,67 Kč
Vysátí povrchů před pokládkou dlažby

m2 41,80 6,00 Kč 10,00 Kč 250,80 Kč 418,00 Kč 668,80 Kč 140,45 Kč 809,25 Kč
Vyspravení poškozených hran spárovací maltou MVC

mb 25,50 25,00 Kč 136,00 Kč 637,50 Kč 3 468,00 Kč 4 105,50 Kč 862,16 Kč 4 967,66 Kč
Oprava betonových konstrukcí včetně materiálu

ks 24,00 55,00 Kč 140,00 Kč 1 320,00 Kč 3 360,00 Kč 4 680,00 Kč 982,80 Kč 5 662,80 Kč
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr

m2 41,80 34,00 Kč 55,00 Kč 1421,20 Kč 2 299,00 Kč 3 720,20 Kč 781,24 Kč 4 501,44 Kč
Stěrka hydroizolační těsnící hmotou

m2 41,80 223,00 Kč 190,00 Kč 9 321,40 Kč 7 942,00 Kč 17 263,40 Kč 3 625,31 Kč 20 888,71 Kč

Těsnící pás do spoje rohu (např. Mapeband š. 100 mm - fa Mapei) mb 75,50 76,00 Kč 98,00 Kč 5 738,00 Kč 7 399,00 Kč 13 137,00 Kč 2 758,77 Kč 15 895,77 Kč
Penetrace podkladu pod dlažby

m2 41,80 20,00 Kč 22,00 Kč 836,00 Kč 919,60 Kč 1 755,60 Kč 368,68 Kč 2 124,28 Kč
Dlažba do tmele pravoúhlá (podesty) - např.: 30,5x61 cm Granit 
žíhaná a kartáčovaná, HORNBACH m2 24,90 860,00 Kč 614,00 Kč 21 414,00 Kč 15 288,60 Kč 36 702,60 Kč 7 707,55 Kč 44 410,15 Kč
Obklad schodů mrazuvzdornými deskami - např.: 30,5x61 cm Granit 
žíhaná a kartáčovaná, HORNBACH mb 36,00 729,00 Kč 677,00 Kč 26 244,00 Kč 24 372,00 Kč 50 616,00 Kč 10 629,36 Kč 61 245,36 Kč
Řezání dlaždic diamantovým kotoučem

mb 129,70 242,00 Kč 130,00 Kč 31 387,40 Kč 16 861,00 Kč 48 248,40 Kč 10 132,16 Kč 58 380,56 Kč
Obklad vnější keramický režný hladký do MC, 25 x 6,5 cm

m2 3,50 699,00 Kč 785,00 Kč 2 446,50 Kč 2 747,50 Kč 5 194,00 Kč 1 090,74 Kč 6 284,74 Kč



  
 

 

Lišta hliníková schodová ukončovací
mb 36,00 250,00 Kč

Lišta hliníková krycí (L) mb 54,20 260,00 Kč

Příplatek za přesuny hmot - dlažby, suť.... t 4,23

CELKEM

Zadavatel připouští i použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V Praze dne 29.6.2021



  
 

 

70,00 Kč 9 000,00 Kč 2 520,00 Kč 11 520,00 Kč 2 419,20 Kč 13 939,20 Kč

60,00 Kč 14 092,00 Kč 3 252,00 Kč 17 344,00 Kč 3 642,24 Kč 20 986,24 Kč

570,00 Kč 0,00 Kč 2 411,10 Kč 2 411,10 Kč 506,33 Kč 2 917,43 Kč

130 615,40 Kč 138 340,80 KČ 268 956,20 Kč 56 480,80 Kč 325 437,00 Kč

Ing. Ivan Hrubý
Jednatel společnosti

Ing. Ivan 
Hrubý

Digitally signed by 
Ing. Ivan Hrubý 
Date: 2021.06.29 
09:17:56+02'00'



 

 

 

 

 

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 28.6.2021 v 23:16:08. 
EPVid:l/s7RQ3ndcbCv6AWW9dNpw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 211815

Datum vzniku a zápisu:: 13. července 2013
Spisová značka: C 211815 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: MAGTRADE, s.r.o.
Sídlo: Dreyerova 640/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Identifikační číslo: 018 00 710
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrikých zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Statutární orgán:
jednatel:

IVAN HRUBÝ, dat. nar. 22. ledna 1958
Dreyerova 640/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 13. července 2013

jednatel:
Ing. JAN GRYM, dat. nar. 11. ledna 1988
Jakutská 1200/11, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 30. dubna 2019

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek ve všech věcech 

samostatně.
Společníci:

Společník: IVAN HRUBÝ, dat. nar. 22. ledna 1958
Dreyerova 640/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Podíl: Vklad: 120 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 60%
Druh podílu: základní

Společník: JAN GRYM, dat. nar. 11. ledna 1988
Jakutská 1200/11, Vršovice, 100 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 60 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30%
Druh podílu: základní

Společník: KAREL SCHMIEDBERGER, dat. nar. 2. března 1983
U Šalamounky 2304/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 28. června 2021 03:41 1/2



 

oddíl C, vložka 211815

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 

5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 28. června 2021 03:41 2/2
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 28.06.2021 23:18:21

Obchodní firma: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa sídla: Dreyerova 640/13,152 00, Praha 5 - Hlubočepy
Identifikační číslo osoby: 01800710
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 22.05.2013 
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: 
Vznik funkce: 
Jméno a příjmení: 
Vznik funkce:

Jan Grym (1) 
30.04.2019
Ing. Ivan HRUBÝ (2) 
13.07.2013

Živnostenské oprávnění č. I
Předmět podnikání: 
Obory činnosti:

Druh živnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Poskytování technických služeb
Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 13.07.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 13.07.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Grym (1)

Živnostenské oprávněni č. 3
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických

a telekomunikačních zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 13.07.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Grym (1)

ZVW 2.8 WEB 0041/032



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živnostenské oprávnění č. 4
Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Podmínky provozování živnosti: bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají 

(§ 6 odst. 2 zák.ě. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 03.11.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Grym (1)

Provozovny k předmětu podnikám číslo
l. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 03.03.2020

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, 
přístrojů a elektronických zařízeni pracujících na malém napětí

Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály

Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

-2- ZVW 2.8 WEB 0041/032



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věci movitých 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Testováni, měření, analýzy a kontroly 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

Obor činnosti: Poskytování technických služeb 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

2. Montáž, opravy revize a zkoušky elektrických zařízení 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

3. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 13.07.2013

4. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
Název: MAGTRADE, s.r.o.
Adresa: Šlikova 287/20,169 00, Praha 6 - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1009964577 
Zahájení provozování dne: 03.11.2014

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: Jan Grym (1)
Datum narození: 11.01.1988
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Ivan HRUBÝ (2)
Datum narození: 22.01.1958

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku.
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