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         V Praze dne 13. června 2016 

Č.j. 569/2016 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Výměna oken v ZŠ včetně souvisejících prací“ 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele  

název:    Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

se sídlem:  U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany 

zastoupena: Mgr. Bělou Outratovou – ředitelkou školy  

IČO: 60437073 

DIČ: CZ60437073 

kategorie zadavatele:  veřejný dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

II. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

druh veřejné zakázky: stavební práce 

předpokládaná hodnota: 1.300.000,- Kč včetně DPH 

druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona – 

mimo režim zákona  

smluvní vztah: smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy 

III. Předmět veřejné zakázky a obchodní podmínky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně oken v objektu 

zadavatele a stavební práce s touto výměnou související. Jedná se zejména o: 

 

Pavilon I. st.  
Demontáž, odvoz a likvidace všech vyměňovaných oken a stávajících parapetů, 

zasanování proti průniku azbestu do vnitřních prostor, práce musí probíhat 

v souladu s platnými předpisy ČR (k tomu viz. příloha č. 5 této výzvy), osazení nových 

oken včetně výměny stávajících parapetů a osazení nových žaluzií, začišťovací práce 

(zednické a jiné) a malířské úpravy okolo nových oken, úklid.  

 

Po osazení nových oken je nutno provést zhotovitelem (v rámci ceny díla) kontrolní 

měření, které prokáže po provedených pracích nezávadnost prostředí pro pobyt dětí (dle 

platných ČSN). Toto je nezbytná podmínka pro převzetí díla zadavatelem/objednatelem.  

 

Bližší specifikace: 

 počet oken 18: rozměr 2040 x 1820 mm (včetně osazení žaluzií) 

 osadit stávající okna a balkonové dveře žaluziemi (10 ks okna, 5 ks balk. dveře) 

 počet oken 4: rozměr 1220 x 1830 mm (1 ks ornamentální sklo) 
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 počet oken 20: rozměr 930 x 930 mm (8 ks bezpečnostní sklo proti rozbití míčem) 

 počet balk. dveří 6: rozměr 1530 x 2530 mm - výplně z bezpečnostního skla, klika 

se zámkem, madlo + šnepr, v dolní 1/3 plná výplň 

 počet vstupních dveří 2 (ubourat schůdek u vstupu - bezbariérový vstup): 1550 x 

2550 mm – materiál hliník, bezpečnostní sklo, zavírač dveří, tříbodový zamykací 

systém dveří, přídavný horní zámek, elektrický zámek 

 barva vstupních dveří - hnědá 

 okno tělocvična 1: rozměr 12500 x 2400 mm – ornamentální + bezpečnostní sklo, 

min. 3 otvíravá okna na el. pohon 

 barva oken bílá 

 vnější parapety – materiál hliník, barva bílá 

 profil - minimální požadavek 5ti komorový systém 

 kování – se stálou ventilací okna a mechanickou mikroventilací - 4 polohy kliky, 

kování s 1. stupněm bezpečnosti při vloupání a s pojistkou proti chybné manipulaci 

 izolační dvojsklo 4-16-4, tepelný odpor min. Ug 1,1 

 materiál musí splňovat platné normy ČSN 

 

 

Jedná se pouze o rozměry orientační a je nutné provést osobní zaměření při prohlídce 

místa plnění!!! 

 

Obchodní podmínky zadavatele jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který je jako 

příloha č. 3 této výzvy její nedílnou součástí. Dodavatel je povinen při zpracování nabídky 

vzít v úvahu a při samotné realizaci plnění díla využít věci poskytnuté mu k plnění díla 

zadavatelem/objednatelem, seznam se specifikací věcí je přílohou č. 4 této výzvy. 

Stavebnětechnický průzkum místa plnění pak tvoří přílohu č. 6 této výzvy. 

IV. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

předpokládané zahájení: ihned po podpisu smlouvy  

požadované dokončení plnění: do 30. 8. 2016  

místo plnění: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany  

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče o veřejnou zakázku 

Uchazeč musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 

a) základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona 

formou podepsaného čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů formou stanovenou § 54 zákona: 

 prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  

 prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím 

druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky. 

c) technických kvalifikačních předpokladů formou 

seznamu alespoň tří obdobných zakázek úspěšně realizovaných uchazečem v období tří 

let před zveřejněním výzvy k předložení nabídek, v hodnotě min. 700.000,- Kč bez 

DPH za jednu každou. Seznam musí mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby 
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oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče a musí v něm být uveden objednatel, druh 

prováděných prací, hodnota uchazečem realizovaných prací, doba realizace a kontaktní 

osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, 

u které lze tuto referenci ověřit. Za obdobnou zakázku považuje zadavatel realizaci 

výměn oken ve školských či veřejně prospěšných zařízeních; nejméně jedna z takových 

obdobných zakázek musí být spojena s pracemi s azbestem tj. zasanování proti průniku 
azbestu do vnitřních prostor. 

VI. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 

1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 

2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém 

jazyce. 

3. Nabídka musí obsahovat a být seřazena následovně: 

a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu 

v rozsahu uvedeném v článku VII. této výzvy – viz příloha č. 1 této výzvy, 

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku V. této výzvy, 

c) doplněný a statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat 

za uchazeče (pozn. kopie plné moci či pověření k jednání takové osoby pak musí 

být součástí nabídky!!!) podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3 této 

výzvy, 

4. Nabídka, včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 

jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku. 

5. Statutární orgán uchazeče nebo osoba oprávněná jednat za uchazeče podepíše 

v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán,  

a) krycí list nabídky, 

b) poslední stranu nabídky, 

c) poslední stranu návrhu smlouvy o dílo, 

d) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – výkaz výměr 

e) čestné prohlášení. 

6. Obálka s vloženou nabídkou musí být: 

a) označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem uchazeče, 

b) označena nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Výměna oken v ZŠ včetně 

souvisejících prací“ – NEOTVÍRAT“ 

c) na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního 

orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

VII. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny  

1. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle 

podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy o dílo v členění: 

a) cena bez DPH, 
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b) DPH dle platných právních předpisů, 

c) celková cena včetně DPH. 

2. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady uchazeče 

spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. 

VIII. Dotazy uchazečů k poptávkovým podmínkám 

1. Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je: 

Mgr. Běla Outratová, e-mail:  reditel@zskdolum.cz  

2. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22.6.2016 ve 12:00 hod., sraz účastníků na 

adrese U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany. V případě, že se prohlídky 

bude účastnit osoba, která nebude současně statutárním orgánem uchazeče, musí být 

tato osoba vybavena plnou mocí k účasti na prohlídce místa plnění podepsanou 

statutárním orgánem uchazeče. 

3. Uchazeč je oprávněn v průběhu lhůty pro podání nabídek se písemně dotázat 

u kontaktní osoby zadavatele na upřesnění nebo doplnění zadání. Zadavatel je povinen 

tyto upřesňující, či doplňující informace poskytnout všem známým uchazečům 

a uveřejnit je shodným způsobem jako výzvu k podání nabídek. V případě, že některý 

z dotazů bude mít vliv na rozsah zadávací dokumentace, zveřejní odpověď na 

http://www.zskdolum.cz; sekce „Aktuality“ s případným prodloužením lhůty pro 

podání nabídek. Uchazeč je povinen před podáním nabídky si ověřit, zda nedošlo ke 

zveřejnění doplňující informace. 

IX. Místo a lhůta podání nabídky 

Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena 

do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 29. 6. 2016 

do 12:00 hod. 

X. Zadávací lhůta 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne 

následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky. 

XI. Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek 

1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, která je 

rovněž jediným hodnotícím kritériem. 

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. 

3. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti 

nabídek tak, že nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

XII. Oznámení výsledků 

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení 

veřejné zakázky budou uchazeči informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou 

v krycím listu nabídky uchazeče. 

mailto:reditel@zskdolum.cz
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XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 18 odst. 5 

zákona, tj. mimo jeho režim, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v jeho § 6. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo 

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy, 

b) změnit termín plnění veřejné zakázky, 

c) ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, 

d) na úpravu konečného znění smlouvy, 

e) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě uchazeče vyloučit z další účasti 

v poptávkovém řízení, 

f) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 

g) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy. 

3. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 

4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. 

5. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije 

svá práva výše uvedená. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Běla Outratová  

               ředitelka školy 
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Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

" Výměna oken v ZŠ včetně souvisejících prací " 

 
Identifikační údaje zadavatele: 

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

se sídlem U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany 

IČO:  60437073 

 

Údaje o uchazeči: 

obchodní firma (právnická osoba) 

jméno a příjmení (fyzická osoba)  

sídlo (právnická osoba) 

sídlo/bydliště (fyzická osoba) 
 

IČO  

zastoupena 

(jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče) 
 

telefon  

fax  

e-mail  

kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky  

nabídková cena 

(nejvýše přípustná) 

 

bez DPH  

…% DPH 
 

 

včetně DPH  

 

 

V . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . 

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

k nabídce v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

s názvem " Výměna oken v ZŠ včetně souvisejících prací " 

 

 
Identifikační údaje uchazeče: 

obchodní firma (právnická osoba) 

jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba) 
 

sídlo/bydliště  

IČO  

zastoupený/á 
(jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče) 
 

 

Uchazeč čestně prohlašuje, 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, 
podplácení, 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 (dále jen „PO“), musí tento předpoklad splňovat jak tato PO, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele PO, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato PO, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této PO; 

podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční PO 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 ČR, 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 PO 

, musí tuto podmínku splňovat jak tato PO, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele PO, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
PO, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této PO, podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční PO 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 ČR, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

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

pr. předpisu, 

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 pr. předpisů, 

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

podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

a to jak v ČR, 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 požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvl. pr. předpisů 

a dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
zvláštního pr. předpisu. 
 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
podpis 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky 
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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

se sídlem: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany  

zastoupena: Mgr. Bělou Outratovou, ředitelkou 

IČO: 60437073 

DIČ: …………………….. 

bankovní spojení: …………………… 

č.ú.: …………………………………. 

(dále jen „objednatel“) 

a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

zastoupena:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IČO:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIČ:   . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

bankovní spojení:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

č.ú.:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

oddíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., vložka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně 

provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne . . . . . .  2016 podanou v rámci poptávkového 

řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna oken v ZŠ včetně 

souvisejících prací". 

II. Předmět a účel díla 

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací v rozsahu: 

Pavilon I. st.  
Demontáž, odvoz a likvidace všech vyměňovaných oken a stávajících parapetů, zasanování 

proti průniku azbestu do vnitřních prostor postupem podle platných právních předpisů, 

standardy v této oblasti a přílohou č. (bude doplněno – viz. příloha č. 5 výzvy) této 

smlouvy, dále osazení nových oken včetně výměny stávajících parapetů a osazení nových 

žaluzií, začišťovací práce (zednické a jiné) a malířské úpravy okolo nových oken, úklid. Po 

osazení nových oken bude provedeno zhotovitelem (v rámci ceny díla) kontrolní měření, 

které prokáže po provedených pracích nezávadnost prostředí pro pobyt dětí (dle platných 

ČSN). Toto je nezbytná podmínka pro převzetí díla objednatelem. 

Příloha č. 3. výzvy k podání nabídky 
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Bližší specifikace: 

 počet oken 18: rozměr 2040 x 1820 mm (včetně osazení žaluzií) 

 osadit stávající okna a balkonové dveře žaluziemi (10 ks okna, 5 ks balk. dveře) 

 počet oken 4: rozměr 1220 x 1830 mm (1 ks ornamentální sklo) 

 počet oken 20: rozměr 930 x 930 mm (8 ks bezpečnostní sklo proti rozbití míčem) 

 počet balk. dveří 6: rozměr 1530 x 2530 mm - výplně z bezpečnostního skla, klika 

se zámkem, madlo + šnepr, v dolní 1/3 plná výplň 

 počet vstupních dveří 2 (ubourat schůdek u vstupu - bezbariérový vstup): 1550 x 

2550 mm – materiál hliník, bezpečnostní sklo, zavírač dveří, tříbodový zamykací 

systém dveří, přídavný horní zámek, elektrický zámek 

 barva vstupních dveří - hnědá 

 okno tělocvična 1: rozměr 12500 x 2400 mm – ornamentální + bezpečnostní sklo, 

min. 3 otvíravá okna na el. pohon 

 barva oken bílá 

 vnější parapety – materiál hliník, barva bílá 

 profil - minimální požadavek 5ti komorový systém 

 kování – se stálou ventilací okna a mechanickou mikroventilací - 4 polohy kliky, 

kování s 1. stupněm bezpečnosti při vloupání a s pojistkou proti chybné manipulaci 

 izolační dvojsklo 4-16-4, tepelný odpor min. Ug 1,1 

 materiál musí splňovat platné normy ČSN 

 

2. Předmětem Díla dále je: 

- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý 

materiál atd. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, 

v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše 

uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu 

smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších 

výhrad nebo doplnění. V průběhu poptávkového řízení byla umožněna zhotoviteli 

možnost podání dodatečných informací. 

4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, 

doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení 

kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné 

práce“), které zhotovitel nemohl ani při řádné péči předpokládat, je zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení 

prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, 

provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce 

podané zhotovitelem v poptávkovém řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny 

smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle Cenové soustavy ÚRS - ceníku ÚRS 

PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec 

zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického 

řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo 

zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu 

ušlého zisku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 

podmínky nezbytné k realizaci Díla. 
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6. Objednatel poskytne zhotoviteli současně s předáním staveniště k provedení díla věci, jejichž 

specifikace tvoří přílohu č. (bude doplněno viz. příloha č. 4 výzvy) této smlouvy. 

III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo 

a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:  

celkem bez DPH .................................................................................. . . . . . . . . . . . . . Kč 

…% sazba DPH činí ........................................................................... . . . . . . . . . . . . . Kč 

Celková cena vč. DPH činí................................................................   . . . . . . . . . . . . . Kč 

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné 

k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele. 

3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů 

upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených. 

IV. Platební podmínky 

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení Díla fakturu za skutečně provedené 

práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem 

objednatele.  

2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí 

obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení 

zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení 

faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem "Výměna oken v ZŠ včetně 

souvisejících prací". 

3. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora 

uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu 

s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či 

formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli. 

 

V. Doba plnění 

1. Příprava prací bude zahájena obratem po podpisu smlouvy. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 08. 2016  

3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění 

zhotovitele je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to 

zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly 

přerušeny, se pak prodlouží doba plnění. 

VI. Základní podmínky provádění díla 

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání 

staveniště bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.  



Strana 4 (celkem 7) 

2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště 

a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při 

pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních 

svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 

hod. 

3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle článku VIII. této smlouvy 

zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození 

nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve 

výši minimálně 5.000.000,- Kč. 

5. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům 

obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma 

smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným 

zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou 

mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, 

popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

6. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou 

kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky 

v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i 

prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je 

povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického 

dozoru objednatele, stavbu zastavit. 

7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v 

seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí 

subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo 

prováděl sám.  

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.  

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem 

chráněných autorských a průmyslových práv. 

VII. Kontrola prací 

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím 

pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací 

realizovat funkci technického dozoru ………………..(bude doplněno). Kontrolu realizace 

díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez 

souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit 

osobu další, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. 

zápisem do stavebního deníku.  

2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací 

závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě 

hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či 

majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit. 
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3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele 

nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede 

a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.  

VIII. Předání a převzetí Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho 

úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 

2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé 

k předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma 

smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou 

objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou 

se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a  po jejich odstranění bude 

sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními 

stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost 

za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla 

objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, 

zejména: 

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů,  

- revizní protokol, 

- dokumentace skutečného provedení, 

IX. Záruka na Dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je 

provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání 

36 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle článku VIII. smlouvy. 

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených 

touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich 

písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na 

charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je 

zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po 

oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto 

článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající 

lhůta. 

4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním 

vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění 

reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele. 

5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu 

škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti 

druhou smluvní stranou. 
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X. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli 5.000,- Kč denně až do jeho úplného vyklizení.  

3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu 

záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu na 

každou část Díla. 

5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 

škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti 

zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.  

6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 

vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo 

započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. 

2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti 

v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním 

termínu. 

3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti 

v případě, že: 

- je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů, 

- Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, 

- Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s článkem II. této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i 

ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě 

a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v článku XI. odst. 3 

se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů. 

5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran 

formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně 

příslušným soudem obecný soud objednatele.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení 

a zhotovitel vyhotovení jedno. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

6. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude 

probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny 

následující kontakty: 

a) Na straně objednatele ve věcech technických: …………………………  

    tel.: …………, e-mail: ……………………... 

 

b) Na straně zhotovitele ve věcech technických: ................................ 

   tel.: ......................... e-mail: .................... 

 

  

V Praze dne:      V . . . . . . . . . . . . . .   dne: 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

mailto:psibrina@p12.mepnet.cz




VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ Z OBJEKTU ZŠ – PAVILON I. ST. 

 

 

1.1 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

Jako výchozí podklad byl použit stavebně technický průzkum objektu s ohledem na výskyt 
azbestu zpracovaný v roce 2015 společností Removal s.r.o. a obhlídka skutečného stavu 
stavby. 
 

1.2 POUŽITÉ NORMY 

Technologický postup odstranění azbestových materiálů vychází z  legislativy České republiky 
a německých norem TRGS 519, a v oblasti monitoringu ČSN ISO EN 16000-7 pro odběr 
vzorků pro určení koncentrace respirabilních vláken, resp. VDI 3492 pro jejich vyhodnocení. 
Technologický postup výměny okenních výplní pak vychází z platných ČSN. 
 

2 PRÁCE S AZBESTEM 

2.1 CHARAKTERISTIKA VYSKYTUJÍCÍCH SE AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ 

 
Objekt je typová stavba označovaná jako CHANOS. Tento typ stavby má montovaný 
obvodový plášť, který obsahuje desky s přítomností azbestových vláken a to jak na vnitřní a 
vnější straně, tak i v konstrukci samotného obvodového dílu. Desky jsou rozličných tlouštěk a 
to od 8 do 10mm. V minulosti byly z vnitřní strany desky s obsahem azbestu překryty, sádro 
vláknitými deskami.  Při výměně okenních výplní může docházet k narušení azbestových 
materiálů a je potřeba k těmto pracím přistoupit jako k práci s azbestem. Ve zhruba třetině 
objektu již byly okenní výplně takto vyměněny a práce probíhaly v tzv. uzavřeném 
podtlakovém kontrolovaném pásmu. Tento způsob prací předpokládají i současně plánované 
stavební úpravy. Samotné deskové materiály s obsahem azbestových vláken 
nebudou při těchto stavebních úpravách demontovány. 
 

2.2 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ KONTROLOVANÉHO PÁSMA  

  
S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu, je nutno při 
provádění jakýchkoliv prací s azbestem postupovat v souladu s předpisy ČR. 
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 
342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále 
Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování 
ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou 
příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou 
Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
Samotná část objektu, ve kterém bude realizována demontáž okenních výplní bude 
začleněna do prostoru uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma (dále jen KP 
), jehož rozsah bude ohraničený výstražní páskou.  



 

 
Účelem vybudování KP je oddělení pracovního kontaminovaného prostoru, ve kterém bude 
prováděna práce s azbestem, od okolního nekontaminovaného prostředí.   
Po vnějším obvodu hranice KP bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o 
prostor, kde dochází k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu. 
Vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi bude cca 3m nebo bude použita nekonečná výstražná 
páska se zákazovými symboly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K vytvoření uzavřeného KP budou na vnitřní straně použity provizorní stěny, které budou 
pokryty PE folií o minimální síle 0,2mm. Z venkovní strany obvodového pláště bude 
postaveno lešení nebo podpůrná dřevěná konstrukce, které budou zcela pokryty plachtou o 
minimální síle 170gr/m2. Takto spojené a dotěsněné stěny budou hermeticky uzavírat 
prostor KP. Rozsah vytvořeného KP je dán velikostí prostoru, na kterém se nachází azbestový 
materiál. Je potřeba vzít do úvahy, že pro samotnou práci musí být dostatečný prostor. 
V prostoru KP je potřeba počítat s umístěním strojního vybavení a napojení personálních a 
materiálových dekontaminačních komor. Po obvodu KP bude umístěno výstražné značení 
oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem. Toto může být buď 
formou samolepky umístěné na stěně KP nebo například výstražnou páskou. 
 
Uzavřené kontrolované pásmo bude napojeno na odsávací jednotky s HEPA filtry H13 
pomocí, kterých se uvnitř vytvoří podtlak minimálně 20Pa. Tento podtlak musí být během 
celé doby, kdy bude probíhat manipulace s azbestovými materiály, monitorován zařízením 
schopným měřit a současně zaznamenávat podtlak. Požadované zařízení by mělo mít 
možnost kontroly v jakýkoliv moment například tím, že si osoba provádějící dozor vytiskne 
záznam přímo z tohoto zařízení. Zařízení měření podtlaku musí být schopno vyvolat 
dostatečně slyšitelný alarm v případě překročení mezních hodnot podtlaku.  
Ke konstrukci uzavřeného KP bude v každém jednotlivém případě připojena personální a 
materiálová komora. Základním účelem těchto dekontaminačních prostředků je zamezit šíření 
volných azbestových vláken z prostoru KP do okolního prostředí prostřednictvím pohybu osob 
a materiálu. Princip těchto komor je blíže uveden v Bodě 2.3.1  
 
Platí základní pravidlo pro určení správného výkonu odsávacích zařízení: 



 
 

Po zapojení odsávacích jednotek zapojeno monitorování podtlaku, tak aby bylo v průběhu 
sanačních prací umožněno pravidelné sledování a zavedení systému včasného varování 
v případě porušení celistvosti uzavřeného KP nebo pro případ poruchy některého 
z odsávacích zařízení. Samotné sanační práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení 
provedení všech ochranných opatření dozorem investora. O započetí prací s azbestem bude 
proveden zápis do Stavebního deníku, který bude potvrzen dozorem investora. 
 
Je nesmírně důležité, aby byl do prostoru KP přiváděn čerstvý vzduch a to prostřednictvím 
nasávacích otvorů. Tyto tvory je vhodné osadit filtrací, tak aby v době finálního čištění 
nedocházelo k případné kontaminaci z venkovních prostor. Proudění vzduchu je vhodné 
kontrolovat, tak aby docházelo k proudění vzduchu v celém rozsahu KP. 
 

2.3 POUŽITÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

2.3.1 TŘÍKOMOROVÁ DEKONTAMINAČNÍ PERSONÁLNÍ PROPUST (DÁLE JEN DPP) 
 
Jedná se o zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru KP. Pro tento 
účel bude použita jednorázová, rychlesložitelná DPP různých výrobců. Lze také DPP vyrobit 
na místě jako jednoduchou dřevěnou konstrukce, která bude potažena PE folií. Vstup přes PE 
folii bude řešen buď speciálním zipem, nebo systémem překryvných plachet. Systém bude 
rozdělen do tří komor a to čisté šatny, vzduchové sprchy a špinavé šatny. 
Správné používání DPP je důležité z důvodu omezení rizika expozice kontaminovaným 
prachem pracovníků v KP a mimo něj. Je důležité, aby se pracovníkům v rámci odborné 
přípravy správně prezentoval postup dekontaminace a aby si pracovníci měli možnost 
fyzickou dekontaminaci prakticky procvičit.  
 

  

 

Pracovníci, kteří budou mít přístup do KP provedou při vstupu do KP bezpečnostní 
opatření dle níže uvedeného rozsahu: 

Vstup do KP:  
 V čisté šatně si pracovník svleče své nekontaminované pracovní oblečení; 
 převleče se do certifikované pracovní kombinézy určené pro práci s azbestem; 
 nasadí si dýchací polomasku; nebo celoobličejovou masku, která bude osazena 

filtrační vložkou spadající do kategorie FPP3.  
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Výstup z KP 
 Ve špinavé šatně si pracovník vyzuje kontaminovanou obuv, všechny OOPP a 

spodní prádlo. V průběhu těchto činností si pracovník nesmí sundat dýchací 
masku;  

 následně se přesune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem 
vzduchu, přičemž má prostředky na ochranu dýchacích orgánu (dýchací masku) 
neustále nasazené; 

 dále dýchací masku vyčistí pomocí mycí houby, přičemž dbá na to, aby nevnikla 
do otvorů filtrační vložky voda; 

 po očistění ochranných prostředků dýchacích orgánů je sundá a opět důkladně 
vyčistí z vnitřní strany. Následně demontuje filtrační vložku, uloží ji do 
neprodyšného obalu a pečlivě uzavře, přičemž při následné likvidaci dodrží 
všechny zásady v rámci likvidace nebezpečného odpadu; 

 před přechodem do čisté šatny si pracovník vysuší dýchací masku ručníkem, 
přičemž dbá zásady, že všechny použité ručníky zůstávají v prostoru sprchy. 
Znečištěné ručníky budou zlikvidované stejným způsobem jako kontaminované 
filtrační vložky dýchací masky;  

 v čisté šatně se pracovník převleče do nekontaminovaného pracovního oblečení, 
nebo do civilních šatů; 

 následně opustí čistou šatnu dveřmi směrem mimo KP  
 
 

Dále je nutno akceptovat další specifické zásady v rámci používání DPP 
 Kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky, filtrační vložky a další prostředky 

OOPP budou uloženy do neprodyšných uzavíratelných obalů, přičemž budou 
označeny štítkem dle katalogu odpadů;  

 DPP bude udržována v dobrém  technickém stavu, s potřebnými zásobami 
osobních ochranných pracovních prostředků; 

 Všechny poruchy, které by mohly zamezit řádné funkčnosti DPP budou 
neodkladně vyřešeny, případně budou přijata potřebná krizová opatření.   

 

2.3.2 STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ ZVLHČUJÍCÍHO PROSTŘEDKU 
 
Před vlastní demontáží budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím 
prostředkem, který bude aplikován nízkotlakým bez vzduchovým stříkacím zařízením 
respektive mechanickým rozprašovačem. Lze předpokládat, že při demontážní práci se budou 
konce jednotlivých desek lámat. Je potřeba tyto kousky ihned ošetřit výše uvedeným 
postřikem, respektive ihned vysát vysavačem. Drobné úlomky je nutné ihned sbírat a ukládat 
do obalů. Po odstranění veškerých deskových materiálů bude konstrukce také nastříkána 
stabilizačním prostředkem. 
 

2.3.3 VYSAVAČE S FILTRACÍ H14 
 
Vysavače s filtrací H14 budou použity k osátí jednotlivých drolících se částí deskových 
materiálů, vlastní konstrukce obvodového pláště a vyčištění prostoru uzavřeného KP. Po 
ukončení vlastních prací s azbestem je nutné celý prostor KP vysát vysavači, které budou 
opatřeny filtrací H14. Vzhledem k velikosti vláken není možné použít jiné třídy vysavačů, aby 
nedocházelo k zvětšení rozptylu azbestových vláken v prostoru KP.  
 

2.3.4 OBALOVÉ PROSTŘEDKY NEBEZPEČNÉHO ODPADU 



 
Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru KP ošetřen zvlhčujícím prostředkem a 
uložen do obalů PE. Je vhodné použít obaly o minimální síle materiálu 0,2mm, případně mít 
obaly dvouvrstvé. Tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny, v materiálové propusti 
vysáty vysavači a taktéž ošetřeny zvlhčujícím prostředkem. V místě stavby bude zřízena 
dočasná deponie nebezpečného odpadu, kde budou zabalené odpady vkládány do k tomuto 
účelu vhodnému kontejneru, nejlépe s PE vložkou nebo do velkoobjemových vaků. Veškeré 
obaly budou opatřeny samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, že se jedná o Azbest, 
katalogovým číslem odpadu a firmou, která odpad balila. 
 

 
 

2.3.5 ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ  
 

Prostor uzavřeného KP bude před započetím prací s azbestem hermeticky uzavřen, tak aby 
nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo KP. K dosažení správné funkce KP bude 
v každém z těchto odsáván vzduch, tak aby došlo k minimálně 6 - násobné výměně vzduchu 
za hodinu. Množství nasazených odsávacích jednotek závislý na výkonu jednotlivých 
jednotek. V prostoru každého KP tak bude vytvořen podtlak minimálně 20Pa, který bude 
průběžně monitorován zařízením s možností záznamu.  
Každý odsavač musí být osazen HEPA filtrem třídy H13, jehož účinnost bude během 
provádění prací pravidelně kontrolována dozorem stavby. Je vhodné pro zajištění 
ekonomického provozu odsávacích zařízení před filtraci H13 předřadit filtrační médium 
s účinností F5. V mnoha případech se osvědčilo užití vyšších výkonových řad odsávacích 
zařízení a předsazení nejen filtračního média F5, ale i filtračního média G1 až G4. Nesprávná 
funkce odsavačů může mít za následek kontaminování okolních prostor Kontrolovaného 
pásma. O nasazení odsávacích jednotek je nutno vést evidenci, stejně tak o výměnách filtrů. 
Zanešení filtračních médií má vliv na výkon odsávací jednotky a v neposlední řadě může 
v důsledku nadměrné tlakové ztráty na filtru dojít k jeho poškození. V důsledku poškození by 
se mohla dostat respirabilní azbestová vlákna do okolního prostředí. V případě poruchy 
odsávacího zařízení je nutné okamžitě přerušit práce s azbestem, celý prostor vystříkat 
zvlhčujícím prostředkem. V práci s azbestem lze pokračovat až po odstranění závady a 
vizuální kontrole KP. 
 

 

2.4 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI PRÁCI S MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍCMI AZBEST ( ACM ) 

 
Základním pravidlem při práci s ACM je co nejohleduplnější demontáž tak, aby postupem 
prací nedocházelo k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru. 
Z tohoto důvodu je zakázáno použití točivého nářadí jako například okružní pily, vrtačky atd.. 
Přes veškeré úsilí není možné úplně zamezit uvolňování azbestových vláken z ACM, proto je 



nutné přijmout potřebné níže uvedené technologické opatření, která sníží polétavost 
prachové frakce. 
 

 Po vytvoření jednotlivých KP, budou tyto předem vyčištěny pomocí vysavače s filtrací 
H14 

 Před vlastní demontáží původních okenních výplní bude proveden nástřik všech 
přístupných povrchů, chemickým prostředkem, který je schopen zajistit zvlhčení 
volných vláken a samotného materiálu 

 Po demontáži bude proveden opětovný nástřik zvlhčujícím přípravkem neošetřených 
povrchů, které byly před tím nepřístupné 

 Konstrukce, na které byly deskové materiály namontovány budou okamžitě po 
demontáži ošetřeny zvlhčujícím nástřikem 

 pracovní spára pro uložení nové okenní výplně bude upravena, tak aby montáž rámu 
nového okna již nezasahovala do materiálů s možným výskytem azbestu. Toto bude 
provedeno především očištěním špalety od deskových materiálů s přítomností 
azbestu, resp. zapouzdřením nedemontovaných částí desek v bezprostřední blízkosti 
napojovací spáry. 

 
Případně drolící se kousky deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště budou 
vkládány po ošetření nástřikem do připravených obalů a po naplnění budou tyto obaly 
neprodyšně uzavřeny a ošetřeny taktéž zvlhčujícím nástřikem. Obalové prostředky jsou 
specifikovány výše v tomto pracovním postupu. 
 
 
Dále budou přijata následující organizačně bezpečnostní opatření: 
 

a) Vybavení osob pracujících v KP: 
 

1. Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni minimálně filtrační 
polomaskou s filtry FFP3, ochranným overalem Kategorie III., Typ 5 a 6, 
rukavicemi, pracovní obuví. 

2. Použité ochranné pracovní pomůcky (OOPP) budou po každé pracovní směně 
nebo v případě poškození uloženy do PE pytlů umístněných v prostoru KP a 
uzavřeny. Před transportem mimo KP, bude jejich povrch ošetřen zvlhčujícím 
prostředkem a následně s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem.  

 
b) Režimová opatření 

1. Pracovníci budou dále chráněni stanoveným systémem práce. O pracovních 
přestávkách mají pracovníci možnost občerstvení v denní místnosti. 

2. Na pracoviště je vstup povolen pouze oprávněným osobám. Není zde 
povoleno jíst, pít ani kouřit. 

3. Nebudou zde pracovat pracovníci mladší 18 let a těhotné ženy. 
4. Práce smějí provádět pouze pracovníci zařazení ve III. rizikové kategorie. 
5. Práce je placena v hodinové mzdě. 
6. Všichni pracovníci se podrobí vstupní a výstupní lékařské prohlídce. 
7. Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem, BOZP a PO. 
8. Šatna a prostor pro jídlo bude zajištěno v objektu mimo KP. 
9. Po ukončení prací bude provedeno kontrolní měření, kterým se prokáže 

úspěšnost likvidace azbestového nebezpečí. 
 

b) Evidence expozice azbestu 



Docházka pracovníků a jejich pobyt v KP jsou zaznamenávány na příslušném formuláři, 
který je archivován u zhotovitele 40 let v souladu s §40 zákona č. 258/2000 Sb. 

 

2.5 ODVOZ A UKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
Zabalený azbest bude předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné skládce. Po 
dobu prováděných prací bude vedena evidence NO a celkové množství odvezeného odpadu 
bude součástí Závěrečné zprávy. 
 

3 KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

 

3.1 POŽADAVKY NA MONITORING PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

 
Vzhledem k charakteru a nebezpečnosti prováděných sanačních prací je nutné klást co 
největší důraz na monitoring prováděných prací. V průběhu prací v jednotlivých KP bude 
provedeno pracovní měření koncentrace respirabilních azbestových vláken v KP za účelem 
zjištění expozice jednotlivých pracovních úkonů. Tato měření jsou povinností zaměstnavatelů 
pro řádnou evidenci expozice azbestem. Dále budou provedena měření koncentrace 
respirabilních vláken na hranici jednotlivých KP během provádění prací s azbestem. 
 

3.2 POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÝ MONITORING PO UKONČENÍ PRACÍ 

 
Po skončení prací v jednotlivých KP a před jejich samotným zrušením je nutné ověřit, zda je 
prostor KP zbaven azbestových vláken. Limitní počet je určen legislativním opatřením a to 
1000 vláken na 1m3.  
 
Všechny měření a analýzy musí provádět akreditovaná laboratoř dle EN 17025 v souladu 
s ČSN ISO EN 16000-7. Minimální množství odebraných vzorků po skončení sanace 
v jednotlivých KP bude navržen v souladu s výše uvedenou normou ČSN ISO EN 16000-7. 
V případě, že bude měřením prokázáno překročení výše uvedeného limitu, je nutné čištění 
opakovat až do doby, než opakovaná měření prokáží splnění hygienických limitů. V případě 
opakovaných měření je nutné vždy opakovat celou sérii měření v daném KP.  
 
Bezpečnostní a ochranná opatření pro práce s azbestem mohou být zrušena až po předložení 
podlimitních protokolů z jednotlivých měření a po odsouhlasení dozorem investora. Až poté 
mohou do prostoru Kontrolovaného pásma určeného pro práce s azbestem, vstoupit další 
pracovníci. 

 
 

4 MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ 

 
V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Okna budou do stavby 
kotveny turbošrouby po vyndání původních okenních výplní specializovanou firmou pro práce 
s azbestem. Kotvení bude probíhat tak aby nedošlo k mechanickému namáhání materiálů 
s obsahem azbestových vláken.  
 



 
Postup: 
1. Kotvení okenních rámu se provádí prošroubováním z vnitrní strany, z toho důvodu je 
nutné nejprve otvíravá okna vykrídlovat, pevná zasklení je treba vysklít. 
 
 
2. Rámy se předvrtají v roztečích jak ukazuje obrázek, kotvící body jsou vždy min. 150 mm 
od vnitřního rohu rámu na obě strany a dále pak je maximální rozteč mezi šrouby 700 mm 
(tolerance +-50 mm).  

 

 

3. Rám se v otvoru osadí pomocí klínku a podložek tak, aby byl ve vodorovné i svislé rovině. 
Odchylka při osazení musí být menší než dovolená. Maximální dovolená odchylka je dána 
tolerancí bublinky mezi ryskami v bublinkové vodováze (jiné nástroje pro určení vodorovného 
nebo svislého směru se pro tyto úcely neuvažují). Vzhledem k tomuto požadavku je 
stanovena max. dovolená odchylka 3 mm/bm v každém směru. Umístění případných 
podložek podle způsobu otevírání je patrné na obrázku: 

 
 
4. Rám je nyní připraven pro vlastní kotvení. 
 
 
5. V místech předvrtání rámu se předvrtá i dřevěná konstrukce, hloubka předvrtání je závislá 
na síle materiálu. 
 
 
6. Vlastní kotvení se provádí turbošrouby, které se používají bez hmoždin a jsou použitelné 
témer do všech bežne používaných materiálu (cihla, porobeton, beton, drevo, ocel, kámen, 
atd.), v závislosti na materiálu se volí délka šroubu (min. 30 mm do zdiva). 



 
 
7. Po ukotvení šrouby se vytěsní vůle mezi rámem a zdivem (10-30 mm) PUR pěnou a hlavy 
šroubu se osadí krytkami. 
 
 
8. Dalším krokem je zpětné nasazení okenních nebo dveřních křídel, případně zasklení 
izolačních dvojskel (u pevných zasklení) a osazení oken kličkami a krytkami kování. 
 
 
9. Začištení montážní spáry je prováděno zalištováním.  
 
 
10. Montáž parapetu. Kotvení parapetu je možné na silikon, montážní lepidlo nebo PUR 
penu. 
Vnitřní parapety se ukládají do roviny, příp. mírného spádu směrem od okna, venkovní 
parapety jsou již s požadovaným sklonem vyrobeny. Úhlová spojení a průběžná napojení 
jsou možná jen v pudorysné rovině, vnitřní dřevotřískové parapety se žádným způsobem 
nenapojují. 
 
 
11. Poslední fází montáže je seřízení oken, vyzkouší se funkčnost okna a při zjištěných 
nedostatcích (např. drhnutí křídla) se provede seřízení pomocí kování, případně úpravou 
podložek izolačního dvojskla. 
 
 
12. Na závěr se provede montáž doplňků a příslušenství, předání díla a zákazník se seznámí s 
obsluhou a údržbou oken. 
  



 


