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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O W E B N A Y I Á
Číslo objednávky: 08PT-001122 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název zakázky:
1/15 OK uL Terezínská v Lovosicích, odstranění a nová výsadba dřevin

Objednatel:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
Správa Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Suchopýr z.ú. 
Adresa: Oldřichov v Hájích 5, 463 31 
IČO: 25419358 
DIČ: CZ25419358
Kontaktní osoba:................................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: 1/15 OK ul. Terezínská, Lovosice

Kontaktní osoba Objednatele: .................................................................................. 
................

Kontaktní osoba ve věcech technických:
....................................................................................................................... 
...................................

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

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

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této
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objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv1"), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás: odstranění původních 7ks stromů, výsadba 7ks Acer platanoides OK 
12-14, ZB, stabilizace, zálivka a následná péče po dobu tří let

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Odstranění původních stromů: nejpozději do 31. 3. 2021

Výsadba dřevin: na základě výzvy investora mimo vegetační období

Fakturace: dílčí, po splnění jednotlivých plnění

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč, DPH: 85 140,00 / 103 019,40

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 
4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 
vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Rozpis ceny služeb

V Chomutově dne: 11 V Oldřichově v Hájích dne 
15.1.2021

Za Objednatele: Za Dodavatele:

Stránka 2 z 2



Příloha č. 1 - Rozpis ceny služeb
1/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích - odstranění a nová výsadba dřevin

Popis položky Charakteristika Název mj Počet mj Cena/ks bez DPH Cena celkem

STROM Y celkem 34 300,00 Kč
Acer platanoides 'Emerald Queen' OK 12 -14, ZB ks 7 4 900,00 Kč 34 300,00 Kč
STABILIZACE 1 ks 15 030,00 Kč

Stabilizace

Kůi - dřevěný soustružený, tlaková 
impregnace, rozměry 6/250; příčky půlkuláč 
6/50, ochrana nátěr Arboflex, vyvázání 
páskou. stabilizace 7 1 800,00 Kč 12 600,00 Kč

Mulčovací kůra Zamulčování do ti. 10 cm 0,8x0,8x0,1 m3 0,5 1 500,00 Kč 750,00 Kč

Hydrogel krystaly (pro alejové stromy)
Efektivita využití zálivky, snížení spotřeby 
vody, zlepšení ujímavosti a přežití nových 
výsadeb v letních měsících kg 3,5 480,00 Kč 1 680,00 Kč

VÝSADBA 16 240,00 Kč

Výsadba stromu + stabilizace

Výsadba do jámy o min. rozměru 1,5 
násobku kořenového bálu (cca 80 x 80 x 50) 
bez výměny půdy, aplikace hydrogelu, nátěr 
Arboflex. 1 strom 7 1 600,00 Kč 11 200,00 Kč

ZÁLIVKA 2 520,00 Kč

Jednorázová zálivka při výsadbě 100 1 / strom, postupně během výsadby do 
jámy 1 strom 7 360,00 Kč 2 520,00 Kč

ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH STROMŮ 8 050,00 Kč

Odstranění původních stromů Vykopání, naložení na dopravní prostředek, 
odvoz z místa, likvidace

1 strom 7 1 150,00 Kč 8 050,00 Kč
NÁSLEDNÁ PÉČE 9 000,00 Kč

Následná péče po dobu tří let

Kontrola výsadeb 2x za rok. Výchovný řez 
dle potřeby ve 3. roce, každoročně kontrola 
upevnění úvazků, dřevěné stabilizace, popř. 
výměna poškozených kůlů.

1 rok 3 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Celkem bez DPH 85 140,00 Kč
DPH 21% 17 879,40 Kč
Cena včetně DPH 103 019,40 Kč

Pozn.: Odstranění dřevin bude provedeno do 31.3.2021.
Výsadba dřevin bude provedena na základě výzvy investora mimo vegetační období.

V Oldřichově v Hájích 15.1.2021


