
Objednatel:

Vyřizuje:

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 

IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení:

Pavel Bořek
Poděbradova 2014
54401 Dvůr Králové nad Labem
Mob.:

IČO: 11112166 DIČ: CZ5409260109

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky
1. Demolice objektu trafostanice TS3 dle přiložené nabídky. Předpokládaný termín je cca přelom

dubna a května. Zhotovitel bude o možnosti zahájení demolice informován minimálně 14 dní
dopředu.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí 320 644,00 Kč bez DPH a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání
1. Dílo bude zhotoveno do 27. 05. 2022
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny

žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a
nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.
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IV. Závazky dodavatele, sankce
1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v

termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými
právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a
normy na pracovištích v areálu objednatele.

3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými
při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a
stanovisky příslušných správních orgánů.

 Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných
subdodavatelů.
Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů
od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na
smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní
pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody
vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce
uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených
povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 200,00 Kč/den.

V. Záruka, odstranění vad
1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí díla bez

všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k

jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od
jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad.
Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením
všech reklamovaných vad.

4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a

havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo
havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje
svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve
výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu
uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu
odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší

tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.



2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
a) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž

dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo

zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na
prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky
1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy,

skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem
č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany
pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
oběma smluvními stranami.

2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží objednatel i dodavatel.

3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim

nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto
objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu
s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně
uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky
jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 31. 01. 2022

Požaduje: Schválil:

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: ……………………………………………….

……………………………………………….
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

……………………………………………….
Dodavatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
ZOO Dvůr Králové nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Komžáková Monika DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 320 643,64
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 320 643,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 643,60 21,00% 67 335,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 978,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO Dvůr Králové nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA Zpracovatel: á

on a

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 320 643,64
HSV - Práce a dodávky HSV 300 643,64
    1 - Zemní práce 39 299,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 205,70

    997 - Přesun sutě 110 138,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 320 643,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA Zpracovatel: on a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 643,64

D HSV Práce a dodávky HSV 300 643,64

D 1 Zemní práce 39 299,39
1 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm

strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 100,00 167,00 16 700,00

18 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,86 160,00 5 737,60

3 M 58981119 recyklát cihelný frakce 0/63 t 50,20 175,00 8 785,00
VV 35,860*1,4 50,20

4 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
bez zhutnění m3 35,86 85,80 3 076,79

VV "po základech cihelným recyklátem" 21,984 21,98
VV "olejová jímka" 3,5*4,08*0,7 10,00
VV "elektrokanál" 6,46*0,6*1,0 3,88
VV Součet 35,86

5 K 18481824R Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru
kmene při výšce bednění přes 5 do 6 m kus 2,00 2 500,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 205,70
6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 21,98 3 020,00 66 379,60

VV (9,08*2+7,06*3+6,46)*0,3*1,6 21,98

7 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes
4 m2

m3 13,74 2 250,00 30 915,00

VV 8,48*6,48*0,25 13,74

8 K 981013313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do
20 % těžkou mechanizací m3 336,55 122,00 41 059,10

VV "op" 9,08*7,06*5,25 336,55

9 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového
těžkou mechanizací m3 5,10 2 520,00 12 852,00

VV "ELEKTROKANÁLY" (2*4,08*0,7+2*6,46*1,1)*0,15 2,99
VV "rampa se schodištěm" (3,0+2*2,0+1,8)*0,8*0,3 2,11
VV Součet 5,10

D 997 Přesun sutě 110 138,55
10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením t 236,77 163,80 38 782,93

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 947,12 10,20 9 660,62

VV 236,78*4 947,12

12 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 118,99 250,00 29 747,50

13 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 117,79 250,00 29 447,50

14 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 1,00 2 500,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
15 K 001 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
16 K 002 Zařízení staveniště kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

17 K 003 Rozbory znečištění (obsah škodlivin) bouraných
konstrukcí kpl 1,00 17 000,00 17 000,00
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