
OBJEDNÁVKA Č. 28/2016/RR/FolP
Objednatel 
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1

Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky

74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: ..................................

VÁŠ DOPIS ZN.
ZE DNE:
NAŠE ZN: MBC/25343/16/RR/FolP 2823/2016/2 
VYŘIZUJE: ....................... 
TEL.: ................... 
E-MAIL: .................................

Datum: 15.09.2016

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a.s.
Dělnická 41/884 
735 64 Havířov 4 
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175 
......................_______________

Termín plnění: 15.10.2016
Místo plnění: Bílovec, pare. č. 2203, 2204

Objednáváme u Vás:
Předmětem objednávky je provedení kácení dřevin na pare. č. 2203 a 2204 v k.ú. Bílovec-město. 
Součástí díla je i zpracování dřevin, likvidace vzniklého odpadu, úklid staveniště a uvedení 
dotčených travnatých ploch do původního stavu. Práce i sou specifikovány cenovou nabídkou ze 
dne 30. 8.2016.

Celková hodnota objednávky (s DPH): 90 854,06 Kč

Nedílnou součástí objednávky jsou všeobecné podmínky na druhé straně této objednávky. 
Zhotovitel akceptoval tuto objednávku a zavazuje se k plnění díla dle podmínek v nich 
stanovených.

Za objednatele:
...................................
..........................................................
............................
.......................................................

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

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

Za zhotovitele:
....................................................... 
.........................................................................
............................ 
...............................

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



Všeobecné podmínky k objednávce č. 28/2016/RR/FolP
I. Cena plnění

Smluvní strany se dohodly na cenách jednotlivých položek předmětu plnění, v ceně je zahrnuto vše, co je zapotřebí 
k řádnému provedení díla.

II. Všeobecné dodací podmínky
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nezatíží právy třetích osob.
2. Vznikne-ii ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn ji postoupit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 10% nominální výše u postoupené pohledávky. Smluvní pokuta neuhrazuje škodu, která porušením tohoto 
závazku objednateli vznikla.
3. Zhotovitel dodá spolu s dílem všechny doklady nutné k převzetí a řádnému používání díla, odpovídajícímu jeho 
charakteru a účelu.
4. Objednatel se stává vlastníkem provedeného díla okamžikem jeho převzetí. Dokladem o převzetí díla je podpis 
oprávněné osoby objednatele na dodacím listě resp. protokol o předání a převzetí díla.
5. Placení a fakturace:
Objednatel zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu díla na základě faktury, která musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu. Prodávající je oprávněn fakturovat smluvenou cenu díla po jeho řádném předání a 
převzetí Faktura musí být zaslána objednateli ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat zejména číslo 
objednávky, IČO a DIČ zhotovitele a IČO objednatele, bankovní spojení zhotovitele, ostatní náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění a ze strany objednatele podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Splatnost 
faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti 
vrátit zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z uvedených náležitostí. Lhůta 
splatnosti poté začíná běžet až od data vystavení opravené faktury objednateli.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení:

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli níže uvedené smluvní pokuty:
a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedodělků ve lhůtě 100,-Kč/ za každý den prodlení
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 50,-Kč/ za každý den prodlení
c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 50,-Kč/ za každý den prodlení
d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 50,-Kč/ za každý den prodlení

Nárok na náhradu škody způsobené objednateli porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím 
není dotčen, přičemž se smluvní pokuta na náhradu škody nezapočítává.
Dostane-li se objednatel do prodlení splacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Podstatné porušení smlouvy:
Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení s dodáním smluveného předmětu 
plnění nebo jeho části delší než 10 dnů, provedení vadného díla a nedodržení smluvní ceny.
8. Dodání předmětu plnění a nabytí vlastnického práva:
K převodu vlastnického práva dochází převzetím díla.
9. Záruka za jakost:
Dílo bude přejímáno na vyzvání zhotovitele zmocněným pracovníkem objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že 
dodané dílo bude způsobilé ke smluvenému účelu a přijímá záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne 
převzetí díla objednatelem. Záruce nepodléhá přiměřené opotřebení.
10. Reklamace:
Objednatel je povinen reklamovat u zhotovitele vady množství do 10 dnů, vady ostatní do 30 dnů ode dne zjištění, 
nejpozději však v záruční lhůtě.
11. Veškeré změny výše uvedených ustanovení musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
12. Ostatní nepopsané náležitosti se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Datum: 15.09.2016
.

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

......

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



Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky AWT Rekultivace, a.s.

1. Odběratel je povinen se právně identifikovat předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo 
živnostenského oprávnění.

2. Právní vztahy odběratele a dodavatele se řídí uzavřenou obchodní smlouvou (potvrzenou objednávkou) a 
těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek nebo dodatky k nim 
jsou platné pouze, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Potvrzením písemné 
objednávky pozbývají jakákoliv předchozí ujednání a vzájemná korespondence právní důležitost. Dodatky 
a změny jsou platné jen v písemné formě.

3. Předmět dodávky, místo a doba plnění jsou specifikovány v objednávce.
4. Částečné plnění je přípustné, není-li dohodnuto jinak. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se 

ke zboží vztahují.
5. Pokud nastanou okolnosti vyšší moci, které znemožňují plnění smluvní povinnosti ve sjednané lhůtě, má 

dodavatel právo přiměřeně upravit dodací lhůtu, a to aniž by byl v prodlení se splněním dodávky.
6. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění smluvní povinnosti, které nastaly až po 

uzavření smlouvy a které nemohly být příslušnou smluvní stranou odvráceny. Okolnosti tohoto druhu 
vylučují odpovědnost za nesplnění smluvních povinností.

7. V případě nedodržení termínu plnění dodávky dodavatelem z důvodů na straně odběratele (např. 
neposkytnutí nutné součinnosti) není dodavatel v prodlení po dobu trvání těchto důvodů na straně odběratele 
a termín pro splnění dodávky se úměrně tomuto posouvá.

8. Odpovědnost za vady dodávky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku. Vady dodávky, včetně chybějícího množství, zjištěné při kontrole dodávky, provedené po jejím 
převzetí, musí být dodavateli oznámeny písemně nejpozději do 3 dnů od převzetí dodávky. Jiné vady 
dodávky musí být písemně reklamovány ihned po jejich zjištění.

9. Podkladem pro placení dodávek je faktura. Plátcem faktury se rozumí odběratel. Náležitosti faktury jsou : 
číslo faktury, název, sídlo a IČ odběratele, název, sídlo a IČ dodavatele, číslo objednávky, předmět dodávky 
a den jejího plnění, potvrzení o převzetí dodávky odběratelem, den odeslání faktury, den splatnosti faktury, 
označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, celková fakturovaná částka a náležitost 
daně z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.

10. Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,04 % z nezaplacené ceny dodávky za každý započatý den prodlení.

11. Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením smluvní ceny nebo i její části delším než 14 dnů nebo bude-li 
vůči odběrateli zahájeno insolvenční řízení, je dodavatel bez dalšího oprávněn přerušit plnění smlouvy až do 
úplného zaplacení smluvní ceny, případně je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Přerušení plnění 
dle předchozí věty není porušením smlouvy a dodavatel není odpovědný za případné, tím způsobené, škody. 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy odběrateli.

12. Dodavatel se zavazuje dodat dodávku v jakosti stanovené platnou technickou normou pro danou dodávku, 
není-li v objednávce stanoveno jinak. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění dodávky dodržovat veškerou 
platnou legislativu z oblasti ochrany životního prostření.

13. Odběratel se zavazuje dodanou dodávku převzít, a to nejpozději do tří dnů od doručení výzvy dodavatele 
k převzetí dodávky. V případě, že odběratel ve výše uvedené lhůtě dodávku řádně nepřevezme, má se za to, 
že dodávka byla řádně dodána.

14. Není-li v objednávce nebo ve všeobecných dodacích podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

15. Osoby podepisující objednávku stvrzují svým podpisem platnost svých jednatelských oprávnění.



Objednávka - rozpočet
Název stavby: Kácení dřevin na parcele číslo 2203 a číslo 2204 v k.ú. Bílovec - město Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám 1,743 01, Bílovec

Lokalita: Bílovec Zpracováno 30.8.2016 Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Pr Suchá

e. Kód Položka MJ Množství Kč / MJ Celkem KČ

1 111251111ROO Drceni ořezaných větví průměru do 10 cm m3 13,20 2 100,00 27 720,00

0,5+6,3+6,1+0,3

2 222040711R00 Odvoz větvi a ostatního ořezu do 1 km m3 13,20 120,00 1 584,00

0,5+6,3+6,1+0,3

3 222040712R00 Odvoz větvi za každý další km m3 132,00 8,00 1 056,00

13.20 * 10

4 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 50,00 36,00 1 800,00

50 m2 (dle inventarizace 90 m2 včetně průměrů 10-20 a 20-30)

5 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 56,00 170,00 9 520,00

56 kusu dle inventarizace průměr 10-20

6 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 5,00 334,00 1 670,00

5 kusu dle invantarizace průměr 20-30

7 112151118 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 900 mm (pahýl) kus 1,00 2 060,00 2 060,00

1 kus dle inventarizace průměr 80-90

8 162201411 Vodorovné pfemístěnl kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 61,00 165,00 10 065,00

61 kusu stromu dle inventarizace (10-20=56ks, 20-30=5 ks)

9 162201414 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1,00 2 538,00 2 538,00

1 kus dle inventarizace průměr 80-90

10 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 122,00 11,50 1 403,00

2*5 km = 2*61 ks

11 162301914 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km kus 2,00 361,00 722,00

2*5 km = 2*1 ks

12 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 61,00 113,00 6 893,00

61 kusů stromů dle inventarizace (10-20=56ks. 20-30-5 ks)

13 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,00, 450,00 450,00

1 kus dle inventarizace průměr 80-90

14 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 4,00 700,00 2 800,00

4 kusy dle inventarizace průměr 100-120

15 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 61,00 35,00 2 135,00

61 kusů stromu dle inventarizace (10-20=56ks. 20-30-5 ks)

16 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 5,00 220,00 1 100,00

5 kusů dle inventarizace průměr 80-90 1 kus, 100-120 4 kusy

17 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 122,00 10,00 1 220,00

2*5 km = 2*61 ks

18 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 10,00 35,00 350,00

Cena celkem bez DPH 75 086,00

DPH 21 % 15 768,06

Cena celkem včetně DPH 90 854,06


