
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA, ÚDRŽBA A PROVOZOVÁNÍ PARKU 
MICHALOV A REKREAČNÍHO AREÁLU 

LAGUNA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem je správa, údržba a provozování parku Michalov, sbírkového skleníku, sportovně 

rekreačního areálu Laguna.  
 
 

1.1. UPŘESNUJICÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE: 

 

Předmět je dále vymezen následujícími podmínkami: 

 park je významným krajinným prvkem a nemovitou kulturní památkou, 

 údržba kosení trávníků je dána přesným vymezením ploch, 

 sortiment a výsadba letniček podléhá návrhu výsadeb zpracované projektantem, 

 údržba a výsadba trvalkových záhonů 

 údržba a výsadba přenosných nádob, 

 údržba komunikací s pískovým (dle PD) a asfaltovým povrchem, 

 údržba mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, pergola v rozáriu, hudební altán, oplocení, informační tabule 
s provozním řádem, krmítka, mobilní nádoby, mostky), 

 správa, údržba a provoz fontány, a závlahového zařízení, 

 údržba zeleně bude zajišťována dle   ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy 

 plán údržby na příslušný rok bude předkládán k projednání předběžně v termínu do 30.09. předchozího 
roku  

 součástí údržby je odstraňování náletových dřevin ze všech udržovaných ploch souběžně s prováděnou 
pravidelnou údržbou ploch, 

 odpad vznikající při činnostech na údržbě zeleně bude likvidován dle platných zákonů a dalších předpisů 
(včetně sběru odpadků a vyvážení odpadkových košů), 

 pracovní úkony budou realizovány tak, aby se minimalizovalo zatížení okolního prostředí hlukem a 
prachem, zápachem odpadů apod., 

 zhotovitel průběžně sleduje stav dřevin a neprodleně upozorní vlastníka na špatný stav,  

 zhotovitel protokolárně předává a přebírá dotčené plochy pro stavbu či jinou činnost organizacím a firmám 
(podklad pro vydání závazného stanoviska ke zvláštnímu užívání zeleně) 

 objednatel pravidelně informuje o stavu mostků 
 součástí ročního plánu jsou návrhy na revitalizaci podle projektové dokumentace 

 zhotovitel informuje o rozsahu provedených prací způsobem uvedeným ve smlouvě  
 

 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

ČINNOSTÍ 

 
2.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA PARKU MICHALOV 
 

Park Michalov je velmi důležitým celkem zeleně ve městě a údržba parku má zvýšenou intenzitu 
údržby. Má status významného krajinného prvku a kulturní památky. Centrální část parku je oplocena. Část 
komunikací je s asfaltovým povrchem, část s pískovým povrchem se zvýšenými nároky na údržbu. V parku se 
každoročně vysazují záhony letniček dle stanovených návrhů. Plánu údržby podléhají také různé intenzity 
údržby travnatých ploch s přesně vymezenými lokalitami a četnostmi kosení. K parku přiléhá technické zázemí 
pro údržbu zeleně (šatny, garáže, kancelář, skladovací prostory). Práva a povinnosti správce parku a veřejnosti 
v souvislosti s užíváním parku Michalov jsou stanovena mimo jiné v aktuálně platném Provozním řádu parku 
Michalov.  

 
 

 



 
 
2.1.1. TRAVNATÉ PLOCHY 

 
 

 Jarní úklid před zahájením sečí  
- ruční úklid a kontrola ploch před sečí (sběr kamenů, větví apod.) vč. zasypání děr po potkanech a 

urovnání terénu po krtcích 
 

 Pokosení trávníku (kobercového, parkového, lučního) se sběrem – INTENZIVNĚ udržované plochy: 
- rozumí se pokosení plochy strojovou nebo ruční sekačkou se sběrem pokosené hmoty a 

křovinořezem (obsečení prvků a hůře přístupných míst) a to v intervalech dle zařazení plochy do 
intenzitních tříd viz GIS objednatele 

- Provedení vizuální kontroly ploch před samotnou sečí a ruční úklid   
Ruční sekačku lze použít při sečení ploch, kde nelze použít křovinořez z důvodu nebezpečí odletu 
cizích předmětů nebo z důvodu údržby menší plochy. Křovinořez se používá na dosečení hůře 
přístupných ploch (značky, stromy, keře, obruby atp.) 

- závěrečný úklid po sečení – rozumí se úklid formou vyfoukání travní hmoty z komunikací a jiných 
zpevněných ploch po provedené seči do ploch trávníku 
 

 Pokosení trávníku (kobercového, parkového, lučního) beze sběru – mulčování - INTENZIVNĚ 
udržované plochy: 
- rozumí se pokosení plochy strojovou nebo ruční sekačkou a křovinořezem, s ponecháním 

pokosené hmoty na místě a to v rozsahu a intervalech dle zařazení plochy do intenzitních tříd viz 
GIS objednatele 

- lze zařadit v případě tzv. mezisečí nebo vyšší frekvence údržby ploch, či malého vzrůstu trávníků 
v letních měsících 

- nebude realizováno v případě prvních a posledních sečí 
 

  Pokosení trávníku se sběrem – EXTENZIVNĚ udržované plochy: 
- rozumí se pokosení plochy strojovou nebo ruční sekačkou a křovinořezem, s ručním výhrabem 

travní hmoty a to v intervalech dle zařazení plochy do intenzitních tříd viz GIS objednatele 
- Provedení ručního výhrabu pokosené hmoty a její likvidace 

 

 Pokosení trávníku beze sběru – EXTENZIVNĚ udržované plochy: 

- rozumí se pokosení plochy strojovou nebo ruční sekačkou a křovinořezem, s ponecháním 
pokosené hmoty na místě a to v intervalech dle zařazení plochy do intenzitních tříd viz GIS 
objednatele 

 

 Poslední podzimní seč se sběrem listí: 
- rozumí se sečení se strojním podzimním sběrem listí  
- vyfoukání listí fukarem z keřových skupin a z nedostupných míst do plochy trávníku 
- závěrečný úklid po sečení – rozumí se úklid formou vyfoukání travní hmoty z komunikací a jiných 
zpevněných ploch po provedené seči 
 

 Revitalizace trávníku  
Revitalizace trávníku se provádí na jaře a na podzim. 
Rozumí se tím: 
- sejmutí svrchní vrstvy (drnu) 
- navezení nové zeminy 
- urovnání zakladačem 
- uhrabání 2x 
- výsev travním osivem 
- uválení 
- následná péče – dosev trávníku travním osivem, zálivka v případě potřeby, hnojení, případně 

chemické odplevelení 
 

 Hnojení trávníku 

V rámci finanční rezervy lze uskutečnit na plochy ve vyšší intenzitě sečení  



Rozumí se: 
-  hnojení trávníku umělými hnojivy na široko v pravidelných intervalech (co 5 týdnů) 
 

 Ošetření trávníku 
              Na travních plochách s vyšší intenzitou sečení se může provádět: 

- postřik proti plevelům selektivním herbicidem 
- vertikutace 
- dosypání substrátem či pískem 
- uhrabání 
- podsev travním osivem 

 
2.1.2. LETNIČKOVÉ ZÁHONY 

 
 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 
doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, 2x uhrabání povrchu. Pískováním 
naznačení ornamentů dle zvoleného plánu 

 Výsadba – rozumí se vyjmutí rostlin (předpěstované sadby) z obalu, ošetření rostlin od suchých a 
polámaných částí, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba. Likvidace 
obalů. Termín dokončení výsadeb do 1. 6. příslušného roku. 

 Zálivka – rozumí se zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace. V místech, kde není vyveden 
závlahový systém se musí zalévat ručně (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, doplňování rostlin, hnojení, odstraňování 

odumřelých částí rostlin 

 Zrušení záhonu – odstranění rostlin, ruční případně strojní rytí záhonů 
 

2.1.3. TRVALKOVÉ ZÁHONY 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 
doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, 2x uhrabání povrchu. 

 Výsadba – rozumí se vyjmutí rostlin z plastového obalu, ošetření rostlin od suchých a polámaných 
částí, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba. Likvidace obalů. 

 Zálivka – rozumí se zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace. V místech, kde není vyveden 

závlahový systém se musí zalévat ručně (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, doplňování rostlin, hnojení, odstraňování 
odumřelých částí rostlin. 

 Zazimování – překrytí chvojím 

 Zrušení záhonu – odstranění rostlin, ruční případně strojní rytí záhonů 

 Jarní péče o záhon – odpichnutí okrajů, odstranění odumřelých částí rostlin, doplnění substrátu, 
hnojení, zkypření půdy 
 

2.1.4. DVOULETKOVÉ ZÁHONY 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 
doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, 2x uhrabání povrchu. Provádí se na 
podzim po zrušení letničkových záhonů. 

 Výsadba – rozumí se vyjmutí rostlin (předpěstované sadby) z plastového obalu, ošetření rostlin od 
suchých a polámaných částí, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba. 
Likvidace obalů. 

 Zálivka – rozumí se zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace. V místech, kde není  vyveden 
závlahový systém se musí zalévat ručně (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, doplňování rostlin, hnojení, odstraňování 

odumřelých částí rostlin 

 Zrušení záhonu – odstranění rostlin, ruční případně strojní rytí záhonů, před výsadbou letniček 

 

 

 



2.1.5. CIBULOVÉ ZÁHONY 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 

doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, 2x uhrabání povrchu. Provádí se na 
podzim. 

 Výsadba – ošetření rostlin proti plísním, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek dle druhu 

cibuloviny a samotná výsadba.  

 Ošetřování během vegetace – hnojení a odstranění odumřelých částí rostlin 

 Zrušení záhonu – odstranění rostlin, ruční případně strojní rytí záhonů 

 
2.1.6. ZÁHONY RŮŽÍ 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 
doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, 2x uhrabání povrchu.  

 Výsadba – rozumí se vyjmutí rostlin z obalu, povolení úvazků svazku a rozvolnění jednotlivých 
sazenic, odstranění polámaných, ošetření rostlin od suchých a polámaných, či jinak 
poškozených částí, úprava sazenic, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek a 
samotná výsadba. Likvidace obalů. 

 Zálivka – rozumí se zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace. V místech, kde není vyveden 
závlahový systém se musí zalévat ručně (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, hnojení, odstraňování odkvetlých částí 
rostlin, chemické ošetření proti chorobám a škůdcům 

 Ošetření na podzim – rozumí se přihrnutí kompostu a zakrytí chvojím, Provedení podzimního řezu 

 Ošetření na jaře – odstranění chvojí, rozhrab kompostu, ošetření řezem, hnojení 

 Zrušení záhonu – odstranění rostlin, ruční případně strojní rytí záhonů.  

 
2.1.7. ROSTLINY V MOBILNÍCH NÁDOBÁCH  

 

 Příprava nádoby pro výsadbu – vyplnění substrátem a drenážní vrstvy 

 Výsadba – rozumí se vyjmutí rostlin (předpěstované sadby) z obalu, ošetření rostlin od suchých a 
polámaných částí, rozmístění na vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba. Likvidace 
obalů.  

 Zálivka – rozumí se ruční zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – pletí, doplňování rostlin, hnojení, odstraňování odumřelých částí rostlin 

 Zrušení  – odstranění rostlin, odstranění substrátu  
 

2.1.8. ŽIVÉ PLOTY STÁLE ZELENÉ 

 
 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 

doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, uhrabání povrchu.  

 Výsadba – ošetření keřů od suchých a polámaných, či jinak poškozených částí, rozmístění na 

vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba úprava záhonu hrabáním, obsypání mulčovací 
kúrou.  Výsadba na jaře či podzim příslušného roku 

 Zálivka – rozumí se ruční zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, doplňování uhynulých jedinců, 
hnojení, tvarovací řez (2x ročně - v letních měsících a na podzim), chemické ošetření proti 
škůdcům, odstraňování náletových dřevin, vyhrabání listí 

 Zrušení záhonu – odstranění keřů sestřihem a vyrytím, nebo vytržením, ruční případně strojní rytí 
záhonů 

 
 
 
 
 
 



2.1.9. KEŘOVÉ SKUPINY: 
 

 Příprava záhonu pro výsadbu – rozumí se odplevelení (chemické dle TP), ruční případně strojní rytí, 

doplnění substrátu, zapravení hnojiva do půdy, odpíchnutí okrajů, uhrabání povrchu.  

 Výsadba – ošetření keřů od suchých a polámaných, či jinak poškozených částí, rozmístění na 
vyznačenou plochu, hloubení jamek a samotná výsadba. Výsadba na jaře či podzim příslušného roku. 

 Zálivka – rozumí se ruční zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetřování během vegetace – okopávání, pletí, odpichování, doplňování uhynulých jedinců, hnojení, 

průklest a ořez větví, chemické ošetření proti škůdcům, odstraňování náletových dřevin, vyhrabání listí 
ze skupin 

 Zrušení záhonu – odstranění keřů sestřihem a vyrytím, ruční případně strojní rytí záhonů 

 

2.1.10. PÉČE O STROMY 

 
 Příprava plochy pro výsadbu – rozumí se vytyčení dle mapových podkladů, hloubení jamky 

s výměnou nebo bez výměny půdy 

 Výsadba, přesadba – rozumí se výsadba stromů s balem, či prostokořenné, ukotvení ke kůlům vč. 
úvazků, s možnou omotávkou kmene proti poškození a výparům 

 Zálivka – rozumí se zálivka po výsadbě a dle potřeby během vegetace (načerpání a dovoz vody). 

 Ošetření během vegetace – u nově vysazených jedinců se provádí tvarovací a udržovací řez, kontrola 
kotvení a úvazků, kontrola úhynu. 

 Kontrola stavu – u vzrostlých jedinců, předpokládá se 1/5 ročně, se záznamem prověření stavu v GIS, 
včetně kontroly a doplnění pasportu, V případě špatného zdravotního stavu jedince bude upozorněn 
vlastník a v případě havarijního stavu budou ihned provedena opatření k eliminaci nebezpečí. 

 Ukončení údržby - kácení suchých jedinců, kácení dle rozhodnutí, včetně frézování pařezů 10cm pod 
úroveň terénu, doplnění zeminou a osev travním semenem se záznamem v GIS objednatele 

 
 
 

2.1.11. MOBILIÁŘ 
 
MOBILIÁŘ, KTERÝ JE UMÍSTĚN V PARKU JE MAJETKEM OBJEDNATELE A JEHO OBNOVU HRADÍ 
OBJEDNATEL.  

 Drobné stavby – hudební altán umístěný na hlavní ose parku v blízkosti restaurace a kovová pergola 

v rozáriu.. Správou a údržbou se rozumí oprava a nátěr dřevěných a kovových konstrukcí. 

 Lavičky v počtu  viz. GIS - správou a údržbou se rozumí nátěr kovových konstrukcí, výroba a nátěr 
desek, výměna poškozených částí. 

 Odpadkové koše v počtu  viz.GIS- opravy, nátěry a vymytí  

 Informační tabule jsou umístěny u vstupů do parku. Správou a údržbou se rozumí případný nátěr 
stojanu, drobné opravy 

 Oplocení parku v délce 1.850m se 6ti kovanými branami. Správou a údržbou se rozumí nátěr 

kovaných částí, údržba (promazaní) bran a případná oprava poškozených částí. 

 Dřevěné krmítko pro ptáky – údržbou se rozumí nátěr dřevěných částí, drobné opravy 

 Mostky – správou a údržbou se rozumí drobné opravy lanek a dřevěných konstrukcí vč. nátěru 

 Nádoby u květnice – jedná se  o 4 ks ozdobných váz na schodišti v květnici správou a údržbou se 
rozumí nátěr a čištění nádob 

 Mobilní nádoby - správou a údržbou se rozumí nátěr a čištění nádob, manipulace, úklid na zimoviště 

 Pítko – údržbou se rozumí jarní zprovoznění, průběžná kontrola, případné odstranění závad a 

zazimování pítka 
 
 

2.1.12. KOMUNIKACE S PÍSKOVANÝM POVRCHEM: 

Údržbou komunikací s pískovaným povrchem se rozumí údržbou dle doporučeného plánu technologie údržby. 
Jarní údržba – po rozmrznutí podkladů komunikací je ručně doplněn písek z lomu Žlutava, uhrabán a 



zaválcován vibračním válcem, musí být dodržen sklon komunikací (odtokové poměry). Úprava povrchu po 
velkých deštích a při odkrytí podkladů. V průběhu roku zametání povrchu od smetí a odfouknutí listí a drobných 
větví dle počasí, rozrušení povrchu s mechem. V zimě se komunikace udržují pluhováním při zamrznutí 
povrchu. 
 

2.1.13. KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM POVRCHEM: 

Údržbou komunikaci s asfaltovým povrchem se rozumí strojní kartáčové zametání povrchu. Zimní údržbou se 
zajišťuje pluhováním a posypem (inertní materiál). V jarním období bude odstraněna posypová hmota 
z komunikací.  
 
 

2.1.14. FONTÁNA, ZÁVLAHA: 

Správou a údržbou fontány se rozumí jarní příprava (instalace zařízení do nádoby, revize zařízení, instalace 
vodních rostlin a živočichů, napuštění vody). Dále celoroční provoz (dopouštění vody, čištění vody, čištění stěn 
bazénu, krmení  vodních živočichů). Správou a údržbou závlahy se rozumí jarní revize a uvedení do provozu, 
letní provozování a podzimní zazimování. Závlahový systém se nalézá na hlavní ose parku a v květnici. 
 

2.1.15. CELOROČNÍ OSTRAHA PARKU: 

Ostrahou parku se rozumí - zavírání a otevírání bran parku dle provozního řádu. Ostraha parku zahrnuje i 
kontrolní činnosti v rozsahu běžné obhlídky stavu majetku. Vzhledem ke statutu kulturní památky, v případě 
zjištění vandalismu, nedovoleného vniknutí do objektu či vzniku sporných situací, je pracovník vykonávající 
činnost ostrahy parku povinen kontaktovat Městskou policii Přerov, se kterou spolupracuje do vyřešení vzniklé 
situace. O těchto incidentech vede zhotovitel záznamy, které jsou průběžně elektronicky zasílány zástupci 
objednatele. 

 

2.1.16. SBĚR ODPADKŮ 

 
Rozumí se sběr odpadků na travnatých plochách, cestách, záhonech apod., včetně odvozu. Sběr odpadků se 
zajišťuje celoročně. 
 

2.1.17. VYPRAZDŇOVÁNÍ ODPAKOVÝCH KOŠŮ  
 
Rozumí se vysypání a naložení odpadu na dopravní prostředek, včetně odvozu. Sběr odpadkových košů se 
zajišťuje celoročně.  
 

 

 

2.2. SPRÁVA SBÍRKOVÉHO SKLENÍKU 
 
 
Předmětem plnění této dílčí činnosti je správa, provoz a údržba sbírkového skleníku, správa a údržba expozice 
rostlin, vč. veškerých pěstebních opatření na instalovaných rostlinách, a zajištění provozu expozice rostlin ve 
stanoveném návštěvním režimu pro veřejnost, kdy provozní doba skleníku vyžaduje stálou přítomnost osoby 
dohlížející nad návštěvníky. 
 

2.3. SPRÁVA A ÚDRŽBA  REKREAČNÍHO AREÁLU LAGUNA 

 
Správou a údržbou sportovně rekreačního areálu je péče o zeleň - travnaté plochy (kosení trávníků, 

sběr odpadků, sběr listí, péče o stromy. Dále je to údržba laviček (nátěr, výměna desek), vyvážení odpadkových 
košů a údržba komunikací (čištění, zametání..) 
 
 
Výklad pojmů a činností jako jsou travnaté plochy, živé ploty stálezelené, keřové skupiny, stromy, komunikace 
s asfaltovým povrchem, sběr odpadků, vyprazdňování odpadkových košů je shodný s ustanovením v bodě 2.1. 



 
 

2.3.1. MOBILIÁŘ: 
 
MOBILIÁŘ, KTERÝ JE UMÍSTĚN V ARÁLU LAGUNA JE MAJETKEM OBJEDNATELE A JEHO OBNOVU 
HRADÍ OBJEDNATEL.  

 Lavičky v počtu  viz. GIS - správou a údržbou se rozumí výroba, nátěr a oprava desek a kovových 
konstrukcí, výměna poškozených částí. 

 Odpadkové koše v počtu  viz. GIS- opravy, nátěry a vymytí  

 Informační tabule - správou a údržbou se rozumí případný nátěr stojanu, drobné opravy 

 Oplocení - opravami se rozumí průběžně odstraňovat zjištěné závady (dotažení šroubů, přivaření 
odtržených kovových částí oplocení apod.) 

 
 

 
 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

Odvoz odpadu – rozumí se odvoz do zařízení k tomu určenému a je součástí ceny služby.  
 

Likvidace odpadu - odpad vzniklý činností zhotovitele, tj. zejména odpad z výměny písku, zametání, sečení 
trávníků apod., likviduje zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy. Náklady na jeho likvidaci hradí 
objednatel podle skutečného objemu ( v t). a jsou součástí sjednané ceny uvedené v čl. III.  smlouvy, 
 
 
 

3.2. MATERIÁL PRO ÚDRŽBU MOBILIÁŘE A ZELENĚ 

 

Zhotovitel plánuje spotřebu provozních materiálu každoročně souhrnně na základě plánovaného rozsahu 
oprav a údržby pro daný kalendářní rok. V průběhu roku vyúčtuje objednateli skutečnou spotřebu dle výdejů ze 
skladu jako součást dodávané služby (vč. chemických prostředků na ošetření zeleně, nátěrových hmot a všech 
provozních materiálů při opravách). Materiály související s provozem pracovní techniky a spotřebou 
zaměstnanců jsou součástí ceny (PHM, nářadí, náhradní díly, OPP, čistící prostředky, aj) 

 

3.3. JINÉ NÁKLADY 

 

V rámci provozní doby skleníku je vyžadována stálá přítomnost osoby dohlížející nad návštěvníky. Cena za 
správu a provoz skleníku je vyúčtována jako skutečně odvedená práce, která akceptuje i odlišnou otevírací 
dobu v průběhu roku. Náklady na energie nezbytné pro otop, osvětlení a provoz skleníku nejsou součástí 
plánované ceny. Tyto náklady hradí objednatel na základě přefakturace skutečně spotřebovaných nákladů po 
vyúčtování zaslaného poskytovatelem energií. (elektřina, plyn, voda). 
 

 


