
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 

 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a dle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

Název:   Městská část Praha – Dolní Chabry 

Sídlo:   Hrušovanské náměstí 253/5, Praha – Dolní Chabry, 184 00 

IČO:    00231274 

DIČ:   CZ00231274 

zastoupena Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou 

dále jen jako „Převodce“ 

a 

Název:   Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace 

Sídlo:   Spořická 34/400, Praha-Dolní Chabry, 184 00 

IČO:    70970190 

zastoupena Zdenkou Chaloupeckou, ředitelkou 

dále jen jako „Nabyvatel“ 

(Převodce a Nabyvatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako 

„Smluvní strany") 

I. 

Úvodní ustanovení 

1) Podle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle článku V. Zřizovací listiny 

Nabyvatele může Nabyvatel bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k 

výkonu činnosti, pro kterou byl zřízen. 

2) Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí, uvedených v příloze č. 

1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a že vlastnické právo k těmto movitým 

věcem nepozbyl převodem na jinou osobu. 

II. 

Předmět Smlouvy 

Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí movité věci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

v celkové hodnotě: 



drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40.000,- Kč) 3.665.912,72 Kč 

dlouhodobý hmotný majetek (nad 40.000,- Kč)  3.499.120,54 Kč 

do výlučného vlastnictví Nabyvatele a ten je do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

III. 

Prohlášení smluvních stran 

1) Převodce prohlašuje, že na převáděných movitých věcech nevážnou žádné závazky, 

dluhy, věcná práva ani jiné právní vady. 

2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděné movité věci měly vady, které 

by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost Nabyvatele 

upozornit. 

3) Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných věcí a v tomto stavu 

je současně s podpisem Smlouvy přebírá. 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Nabyvatel je povinen využívat movité věci s péčí řádného hospodáře k účelu, pro který 

byl zřízen. Při porušení této povinnosti je Převodce oprávněn domáhat se vrácení 

movitých věcí nebo jejich neoprávněně využívané části a Nabyvatel je povinen vrátit 

movité věci nebo jejich neoprávněně využívanou část určenou Převodcem neprodleně 

po doručení písemné výzvy Převodce k vrácení movitých věcí nebo jejich neoprávněně 

využívané části. 

2) Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě, 

že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této Smlouvy, pro něj 

trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně Převodci. Nepřijme-li 

Převodce písemnou nabídku, může Nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu 

majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených Převodcem. 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dne DOPLNIT 2021. 

2) Tato Smlouva bude uveřejněna vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Převodce. 

Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, 

včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu 

zákona o registru smluv. 

3) Vlastnické právo k movitým věcem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy nabude 

Nabyvatel okamžikem účinnosti této smlouvy. 

4) Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou od sebe pro případ neplatnosti či 

nevykonatelnosti některého ustanovení oddělitelná. Smluvní strany se zavazují pro 



případ neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení této Smlouvy, nahradit takové 

ustanovené ustanovením platným, které bude co nejvíce odpovídat smyslu a účelu 

ustanovení původního. 

5) Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisů a 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

6) Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

7) Obě Smluvní strany, mezi nimiž je tato Smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 

Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Každá Smluvní strana potvrzuje autentičnost této 

Smlouvy svým podpisem. 

8) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Seznam převáděného majetku. 

 

V Praze dne … 2021 

 

 

 

……………………………… 

Městská část Praha – Dolní Chabry 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

V Praze dne … 2021 

 

 

 

……………………………… 

Základní škola Praha - Dolní Chabry, 

příspěvková organizace 

Zdenka Chaloupecká, ředitelka 

 

Doložka podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku bylo schváleno Zastupitelstvem 

Městské část Praha – Dolní Chabry na zasedání č. ______ dne ______ usnesením č. _______ 

V Praze dne … 2021 

 

……………………………… 

Městská část Praha – Dolní Chabry 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

  



PŘÍLOHA Č. 1 

nábytek šatny 

   

Název 
  

ks 
Cena 

jednotky bez 
DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

Cena celkem s 
DPH 

1 K TC002 D+M Šatní skříňka kovová, v. 1200 x š. 600 x hl. 500 mm, se zámkem kus 138,000 5 512,40 760 711,20            920 460,55  

2 K TC102 D+M Šatní skříňka kovová, v. 1800 x š. 600 x hl. 500 mm, se zámkem kus 138,000 6 516,94 899 337,72         1 088 198,64  

3 K TC103 
D+M Šatní lavice z robustních ocelových profilů, sedací plocha osazena laminovanou 
deskou s 2 mm ABS hranou, nohy s plastovými kluzáky, v. 450 x š. 1200 x hl. 350 mm 

kus 60,000 4 749,92 284 994,92            344 843,85  

4 K TC104 
D+M Šatní lavice s opěrkou, háčky a úložným prostorem, z robustních ocelových profilů, 
sedací plocha, opěrka a věšáková deska osazena laminovanou deskou s 2 mm ABS 
hranou, nohy s plastovými kluzáky, v. 450 x š. 2000 x hl. 350 mm 

kus 8,000 15 367,37 122 938,99            148 756,18  

          2 067 982,83 Kč  
    2 502 259,22 

Kč  

  



nábytek kuchyňky 

      
Název 

  
ks 

Cena 
jednotky bez 

DPH 
Cena celkem 
bez DPH 

Cena celkem s 
DPH 

1 K TC006 D+M Kuchyňská linka v denní místnosti, dřevotříska s povrchovou úpravou melamin kus 1,000 91 738,56 91 738,56            111 003,66  

  PP   
D+M Kuchyňská linka v denní místnosti, dřevotříska s povrchovou úpravou melamin, tl. desek 18 mm, hrany 
postforming, pracovní deska postforming 32 mm, zadní plocha nad prac. deskou kalené sklo 8 mm, dřez nerez s 
okapní plochou, vč. kování, součástí spotřebiče, délka 2300 mm 

          

2 K TA106 D+M Kuchyňská linka ve sborovně kpl 1,000 104 777,54 104 777,54            126 780,82  

  PP   
D+M Kuchyňská linka ve sborovně, dřevotříska s povrchovou úpravou melamin, tl. desky 18 mm, hrany 
postforming, pracovní deska postforming 32 mm, zadní plocha nad prac. deskou kalené sklo 8 mm, dřez nerez s 
okapní plochou, vč. kování, součástí spotřebiče, délka 3,00 m 

          

             196 516,10 Kč  
       237 784,48 

Kč  

  



   

Název 
  

ks 
Cena 

jednotky bez 
DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

Cena celkem s 
DPH 

1 K 14 
Vnitřní vozík ke konvektomatu - "klec" se vsuny pro GN nádoby - pojezd pro vnitřní vozík 
- klec kompatibilní se stávajícím konvektomatem rozměry dle typu 

ks 2,000 15 308,77 30 617,53 
          37 047,21 

Kč  

2 K 16 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - police 

ks 1,000 5 798,03 5 798,03 
            7 015,62 

Kč  

3 K 19 
Pracovní stůl nerezový s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 
150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x lisovaný dřez 400x400x250 vpravo - z 

ks 1,000 11 707,28 11 707,28 
          14 165,81 

Kč  

4 K 21 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska- použitý materiál : žula - celková tl.desky 30mm bez lemu - plná police ve 
výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňo 

ks 1,000 13 053,34 13 053,34 
          15 794,54 

Kč  

5 K 23 
Pracovní stůl nerezový s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 
150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásu 

ks 1,000 17 466,06 17 466,06 
          21 133,93 

Kč  

6 K 26 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - spo 

ks 1,000 6 446,53 6 446,53 
            7 800,30 

Kč  

7 K 27 
Mycí stůl s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - zvýšený zadní lem v=300mm - roštová police ve výšce 150mm  
- max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x lisovaný dřez 800x500x375 mm - zadní no 

ks 2,000 19 585,73 39 171,47 
          47 397,48 

Kč  

8 K 28 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - spo 

ks 1,000 7 703,45 7 703,45 
            9 321,17 

Kč  



9 K 31 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - spo 

ks 1,000 7 015,70 7 015,70 
            8 489,00 

Kč  

10 K 32 

Regál na nádobí nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite  
- základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - 
max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - 
n 

ks 2,000 11 231,34 22 462,67 
          27 179,83 

Kč  

11 K 34 
Pracovní stůl nerezový s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 
150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásu 

ks 1,000 15 295,68 15 295,68 
          18 507,77 

Kč  

12 K 35 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - police 

ks 1,000 6 583,91 6 583,91 
            7 966,53 

Kč  

13 K 35.1 Krájecí deska - bílá - materiál polyethylen - deska s drážkou ca 600 x 400 mm ks 1,000 731,91 731,91 
               885,61 

Kč  

14 K 35.2 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 1900 x 300 mm 

ks 1,000 2 907,19 2 907,19 
            3 517,70 

Kč  

15 K 36.1 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 1900 x 300 mm 

ks 1,000 2 907,19 2 907,19 
            3 517,70 

Kč  

16 K 38 

Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg - 
za 

ks 1,000 12 335,33 12 335,33 
          14 925,75 

Kč  



17 K 39 
Stolní robot - 10 rychlostí - planetové uložení nástavců - dokonalé promísení nádoby bez 
její rotace - odnímatelná nerezová nádoba - snadno vyměnitelné nástroje - bezpečnostní 
mikrospínače - objem nádoby 5 l - ve výbavě: metla, hák, míchač, polykarbonátov 

ks 1,000 13 167,01 13 167,01 
          15 932,08 

Kč  

18 K 41 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost 
zásuvky 45kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby  - zásuvka se pohybuje na sp 

ks 1,000 9 383,16 9 383,16 
          11 353,62 

Kč  

19 K 41.1 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 1650 x 300 mm 

ks 1,000 2 834,41 2 834,41 
            3 429,64 

Kč  

20 K 42 

Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg - 
za 

ks 1,000 10 707,96 10 707,96 
          12 956,63 

Kč  

21 K 42.1 Krájecí deska - žlutá - materiál polyethylen - deska s drážkou ca 600 x 400 mm ks 1,000 731,91 731,91 
               885,61 

Kč  

22 K 42.2 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 1650 x 300 mm 

ks 1,000 2 834,41 2 834,41 
            3 429,64 

Kč  

23 K 42005 
Podlahový rošt s nerezovou vanou - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z 
nerezového plechu tl.1,25 mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm - výška 
roštu 30 mm - protizápachová uzávěra ca 400 x 600 mm 

ks 1,000 6 893,03 6 893,03 
            8 340,57 

Kč  

24 K 42006 
Podlahový rošt s nerezovou vanou - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z 
nerezového plechu tl.1,25 mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm - výška 
roštu 30 mm - protizápachová uzávěra ca 400 x 600 mm 

ks 1,000 6 893,03 6 893,03 
            8 340,57 

Kč  



25 K 42024 Krájecí deska - červená - materiál polyethylen - deska s drážkou ca 600 x 400 mm ks 1,000 731,91 731,91 
               885,61 

Kč  

26 K 42027 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 2200 x 300 mm 

ks 1,000 3 475,55 3 475,55 
            4 205,42 

Kč  

27 K 42029 Krájecí deska - červená - materiál polyethylen - deska s drážkou ca 600 x 400 mm ks 1,000 731,91 731,91 
               885,61 

Kč  

28 K 42055 
Chladící skříň podstolová - obsah 130 l - digitální ukazatel teploty - vnější plášť nerez - 
samozavírací dveře - optický a akustický alarm ca 600 x 600 x 820 mm příkon elektro ca 
0,2 kW 

ks 1,000 22 896,91 22 896,91 
          27 705,26 

Kč  

29 K 43 

Manipulační vozík svařovaný - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - základní výška vozíku 1000mm - výška horní police vozíku 850mm - 3x 
prolamovaná police - max.celoplošné zatížení police 80kg - kostra vozíku ze svařovaných 
a ohýb 

ks 1,000 6 308,32 6 308,32 
            7 633,07 

Kč  

30 K 45 
Pracovní stůl nerezový uzavřený - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - spodní pevná police 
ve výšce 150mm - nastavitelná výška druhé police - max.celoplošné zatížení police 80k 

ks 1,000 13 011,63 13 011,63 
          15 744,07 

Kč  

31 K 47 
Pracovní stůl nerezový uzavřený - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - spodní pevná police 
ve výšce 150mm - nastavitelná výška druhé police - max.celoplošné zatížení police 80k 

ks 1,000 16 356,34 16 356,34 
          19 791,17 

Kč  

32 K 49 

El. pojízdná ohřívací vana pro 3 x GN 1/1 - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 
povrch scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - plná police ve výšce 150mm - 
max.celoplošné zatížení police 80kg - 3x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo - samostatné 
ovlá 

ks 2,000 21 266,26 42 532,52 
          51 464,35 

Kč  



33 K 5 
Podlahový rošt s nerezovou vanou - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z 
nerezového plechu tl.1,25 mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm - výška 
roštu 30 mm - protizápachová uzávěra ca 1600 x 400 mm 

ks 1,000 11 236,24 11 236,24 
          13 595,85 

Kč  

34 K 50 
El. pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 
povrch scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - kapacita ohřívacího prostoru 100 
talířů o průměru 270mm (315mm) - 2x plastové víko, 1x madlo - 2x pevné kolečko s loži 

ks 3,000 14 865,53 44 596,59 
          53 961,88 

Kč  

35 K 51 
Nerezová maska výdejní - úprava čelní stěny dle projektu interieru ca 4600 x 450 x 900 
mm 

ks 1,000 26 136,12 26 136,12 
          31 624,71 

Kč  

36 K 53 
Nerezový podstavec pod vitrinu uzavřený - prostor pro agregát - úprava čelní stěny dle 
projektu interieru ca 2200 x 700 x 900 mm 

ks 1,000 19 593,91 19 593,91 
          23 708,63 

Kč  

37 K 55 

Výdejní pult nerezový uzavřený - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - plná police ve výšce 150mm - 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní opláštění - čelní sokl - zadní nohy opatřeny 
uzemňov 

ks 1,000 32 163,13 32 163,13 
          38 917,39 

Kč  

38 K 56 
Termos na mléko - kapacita 20 litrů - izolované provedení - dno termosů je opatřeno 
odolným gumovým návlekem pro náročnější provozy rozměry dle typu příkon elektro ca 1 
kW 

ks 1,000 18 808,85 18 808,85 
          22 758,71 

Kč  

39 K 57 
Vířič nápojů - počet zásobníků 2 - pracovní teplota +2 až +8°C - vhodné pro běžné štávy 
a nápoje s menším i větším podílem dužiny - lopatkový systém víření (míchání)  - 
samoobslužné dávkování nápoje rozměry dle typu příkon elektro ca 1 kW 

ks 1,000 13 002,64 13 002,64 
          15 733,19 

Kč  

40 K 58 
Výdejní zásobník na čaj (kompatibilní k pol. 46) - objem 20 l - čas přípravy: 100 šálků / 80 
min. - nerez 18/10 - speciální konstrukce filtrační nádoby, snadná odnímatelnost - 
překapávání probíhá při teplotě 95°C, poté se  termos přepne do udržovacího rež 

ks 2,000 23 429,28 46 858,56 
          56 698,86 

Kč  



41 K 59 
Pojezd na podnosy nerezový - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - uzavřený 
profil 25x25x1,5mm - š=330mm - včetně konzol délka ca 11100 mm 

ks 1,000 24 705,83 24 705,83 
          29 894,05 

Kč  

42 K 6 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - police 

ks 1,000 6 019,65 6 019,65 
            7 283,78 

Kč  

43 K 60 

Pojízdný zásobník na koše (sklenice) - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky 
d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm - včetně 6 košů na sklenice 
ca 

ks 2,000 17 663,96 35 327,92 
          42 746,78 

Kč  

44 K 61 

Pojízdný zásobník na podnosy a příbory - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 
povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1200mm - 1x plná police - max.celoplošné 
zatížení police 80kg - 4x GN 1/3-150 - kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 
25x2 

ks 2,000 6 509,50 13 018,99 
          15 752,98 

Kč  

45 K 61.1 
Ohřívací vodní lázeň pro 2 x GN 1/1 - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - základní výška stolu 850mm - výšková stavitelnost +45mm - plná police ve 
výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní opláštění - 2x lisovaná 

ks 1,000 28 591,08 28 591,08 
          34 595,21 

Kč  

46 K 62 

Stojanový vozík na použité nádobí - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - 
základní výška vozíku 1600mm - 8 párů vsunů pro podnosy - 2 podnosy za sebou - 
rozteč vsunů 160mm - šířka vsunů 30mm, nosnost jednoho páru vsunů 10kg - kostra 
vozíku z ohýban 

ks 5,000 8 472,16 42 360,79 
          51 256,56 

Kč  

47 K 63 
Třídící stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police ve výšce 150mm  - 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - sp 

ks 1,000 8 557,21 8 557,21 
          10 354,22 

Kč  

48 K 64 

Vstupní stůl k mycímu stroji - použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - zadní lem v=300mm - 2x lisovaný dřez 
500x400x250 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby  - pracovní deska vyztužená s 
úpravou pro  

ks 1,000 18 097,38 18 097,38 
          21 897,83 

Kč  



49 K 69 

Výstupní stůl k mycímu stroji - použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police ve 
výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny 
uzemňovacími šr 

ks 1,000 7 826,12 7 826,12 
            9 469,61 

Kč  

50 K 70 
Pracovní stůl nerezový s dvěmy dřezy - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, 
povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - roštová police 
ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - 2x lisovaný dřez 500x500x30 

ks 1,000 18 232,31 18 232,31 
          22 061,10 

Kč  

51 K 71 

Regál na nádobí nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite  
- základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - 
max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - 
n 

ks 1,000 6 504,59 6 504,59 
            7 870,55 

Kč  

52 K 72 
El. pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 
povrch scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - kapacita ohřívacího prostoru 100 
talířů o průměru 270mm (315mm) - 2x plastové víko, 1x madlo - 2x pevné kolečko s loži 

ks 2,000 14 865,53 29 731,06 
          35 974,58 

Kč  

53 K 73 
Podlahový rošt s nerezovou vanou - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z 
nerezového plechu tl.1,25 mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm - výška 
roštu 30 mm - protizápachová uzávěra ca 500 x 300 mm 

ks 1,000 6 428,54 6 428,54 
            7 778,53 

Kč  

54 K 76 
Regál na čistící prostředky - kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg 
police - barva bílá ca 1000 x 400 x 1600 mm 

ks 1,000 3 778,12 3 778,12 
            4 571,53 

Kč  

55 K 78 

Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg - 
za 

ks 1,000 10 896,05 10 896,05 
          13 184,22 

Kč  

56 K 78.1 Krájecí deska - zelená - materiál polyethylen - deska s drážkou ca 600 x 400 mm ks 1,000 731,91 731,91 
               885,61 

Kč  



57 K 78.2 
Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní 
výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení 
police 40kg ca 1800 x 300 mm 

ks 1,000 1 627,37 1 627,37 
            1 969,12 

Kč  

58 K 8 
Pracovní stůl nerezový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 
pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm, 
max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - police 

ks 1,000 5 627,93 5 627,93 
            6 809,80 

Kč  

59 K 81 
Pracovní stůl nerezový s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm  - dvojitý zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 
150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg - 1x lisovaný dřez 400x400x250 mm vle 

ks 1,000 10 843,71 10 843,71 
          13 120,89 

Kč  

60 K 83.1 

Regál skladový čtyřpolicový - provedení z válcovaných eloxovaných duralových plastů - 
plastové roštové police - rozteč polic umožňuje umístění gastronádob - výška regálu 
regulovatelná pomocí nožiček - možnost montáže koleček s brzdou nebo bez  brzdy ca 
24 

ks 2,000 14 683,17 29 366,33 
          35 533,26 

Kč  

61 K 84 
Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police - barva 
bílá ca 1000 x 500 x 1800 mm 

ks 14,000 4 047,99 56 671,87 
          68 572,96 

Kč  

62 K 85 
Chladící skříň - bílá, plné dveře - objem brutto  365 l, užitný objem 346 l  - teplotní rozsah: 
+1°C až +15°C  - systém chlazení v chladicí části: dynamický - mechanické ovládání - 
ukazatel teploty - 6 odkládacích ploch (roštů), z toho 5 výškově nastavite 

ks 1,000 16 354,70 16 354,70 
          19 789,19 

Kč  

63 K 9 

Manipulační vozík svařovaný - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - základní výška vozíku 1000mm - výška horní police vozíku 850mm - 3x 
prolamovaná police - max.celoplošné zatížení police 80kg - kostra vozíku ze svařovaných 
a ohýb 

ks 1,000 6 308,32 6 308,32 
            7 633,07 

Kč  

64 
    

Celkem DDHM do 40.000,- Kč 
      961 697,11 

   1 163 653,50 
Kč  

  



            
Cena za 
jednotku 

Cena 
celkem bez 
DPH 

Cena celkem s 
DPH 

1 K 1 
Multifunkční varné zařízení 150 lt. - specifikace viz příloha 1 ca 1550 x 900 x 1100 
mm příkon elektro ca 45 kW 

ks 1,000 462 942,97 462 942,97 
     560 160,99 

Kč  

2 K 11 
El. parní konvektomat 10 x GN 1/1 - specifikace viz příloha 3 - vč. podstavce, GN 
nádoba příslušenství, změkčovač vody ca 1000 x 800 x 1050 mm příkon elektro ca 
18 kW 

ks 1,000 284 021,77 284 021,77 
     343 666,34 

Kč  

3 K 13 
Zavážecí vozík ke konvektomatu - pro GN, příčné vsuny - kolejnice pro zavážecí klec 
rozměry dle typu 

ks 2,000 34 223,92 68 447,85 
       82 821,90 

Kč  

4 K 18 

Chladící skříň - chladící systém dynamický - proces odmrazování automatický - 
rozsah teplot -2°C až + 15°C, pro GN 2/1  - povrchová úprava vnějšího pláště nerez - 
povrchová úprava dveří nerez  - přestavitelné odkládací plochy 5 - optický a 
akustický alarm 

ks 1,000 40 887,98 40 887,98 
       49 474,46 

Kč  

5 K 2 
Multifunkční varné zařízení 100 lt. - specifikace viz příloha 2 ca 1150 x 900 x 1100 
mm příkon elektro ca 28 kW 

ks 1,000 363 112,15 363 112,15 
     439 365,70 

Kč  

6 K 22 

Univerzální stroj - robot - časovač - volitelné 3 rychlosti - planetové uložení nástavců 
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace - odnímatelná nerezová nádoba 
o objemu 60 l - total stop - bezpečnostní mikrospínače - ve výbavě: metla, hák, 
mícha 

ks 1,000 149 385,59 149 385,59 
     180 756,56 

Kč  

7 K 25 

Chladící stůl zásuvkový dvousekcový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 
povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - 4x zásuvka GN1/2 - plně 
automatické odtávání s automatickým  odpařením - chladící agregát vpravo - 
dvouplášťová skříň vy 

ks 1,000 42 651,92 42 651,92 
       51 608,82 

Kč  

8 K 29 Mycí stroj na provozní nádobí - specifikace viz příloha 4 příkon elektro ca 15 kW ks 1,000 210 495,53 210 495,53 
     254 699,59 

Kč  



9 K 3 
Vozík k multifunkčnímu varnému zařízení - nerezový manipulační vozík pro snadné 
vyjímání a pohodlné porcování většího množství pokrmů 

ks 1,000 38 860,71 38 860,71 
       47 021,46 

Kč  

10 K 36 

Chladící stůl zásuvkový třísekcový - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - 6x zásuvka GN1/2 - plně 
automatické odtávání s automatickým  odpařením - chladící agregát vlevo - 
dvouplášťová skříň vyso 

ks 1,000 54 328,13 54 328,13 
       65 737,04 

Kč  

11 K 4 

Elektrický varný kotel 150 lt. - nepřímý ohřev - bezpečnostní tlaková armatura - 
poloautomatické dopouštění duplikátoru  -možno volit plný nebo poloviční výkon  
topných těles - nosný jeklový rám - dno z AISI 316 - baterie na teplou i studenou 
vodu, pro  s 

ks 2,000 121 432,37 242 864,74 
     293 866,34 

Kč  

12 K 40 

Chladící skříň - chladící systém dynamický - proces odmrazování automatický - 
rozsah teplot -2°C až + 15°C, pro GN 2/1  - povrchová úprava vnějšího pláště nerez - 
povrchová úprava dveří nerez - přestavitelné odkládací plochy 5 - optický a akustický 
alarm  

ks 1,000 40 887,98 40 887,98 
       49 474,46 

Kč  

13 K 44 

Chladící skříň prosklená - chladící systém dynamický - proces odmrazování 
automatický - rozsah teplot -2°C až + 15°C, pro GN 2/1  - povrchová úprava vnějšího 
pláště nerez - povrchová úprava dveří nerez - přestavitelné odkládací plochy 5 - 
optický a akusti 

ks 2,000 40 070,20 80 140,41 
       96 969,90 

Kč  

14 K 52 

Chladící vitrina samoobslužná -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch 
scotchbrite - základní výška vitríny 800mm - 2x vyjímatelná roštová police - 9x dvířka 
z organického skla - osvětlení - skleněná výplň, izolační dvojsklo - chladící agregát 
vp 

ks 1,000 81 666,38 81 666,38 
       98 816,32 

Kč  

15 K 65 Mycí stroj podstolový - specifikace viz příloha 5 pčíkon elektro ca 6 kW ks 1,000 97 887,78 97 887,78 
     118 444,21 

Kč  

16 K 67 Mycí stroje průchozí - propojené - specifikace viz příloha 6 příkon elektro ca 25 kW komplet 1,000 176 455,60 176 455,60 
     213 511,28 

Kč  



17 K 7 
Plynový sporák 4-hořákový - 1x tálový hořák 7,0 kW - deska 370x730 mm - 1x hořák 
7,0 kW, 1x hořák 10,0 kW - podestavba otevřená ca 800 x 900 x 900 mm příkon 
plynu ca 25 kW 

ks 1,000 49 746,13 49 746,13 
       60 192,82 

Kč  

18 K 75 

Chladící skříň - chladící systém dynamický - proces odmrazování automatický - 
rozsah teplot -2°C až + 15°C, pro GN 2/1  - povrchová úprava vnějšího pláště nerez - 
povrchová úprava dveří nerez - přestavitelné odkládací plochy 5 - optický a akustický 
alarm  

ks 2,000 40 887,98 81 775,96 
       98 948,91 

Kč  

19 K 80 

Chladící skříň - chladící systém dynamický - proces odmrazování automatický - 
rozsah teplot -2°C až + 15°C, pro GN 2/1  - povrchová úprava vnějšího pláště nerez - 
povrchová úprava dveří nerez - přestavitelné odkládací plochy 5 - optický a akustický 
alarm  

ks 1,000 40 887,98 40 887,98 
       49 474,46 

Kč  

20 - - 

Kutr stolní G12 - kapacita 12 litrů, počet otáček 1400ot/min, vyrobeno z nerezové 
oceli AISI 304, čepele jsou poháněny silným asynchronním motorem s větráním, 
nerezová mísa, odnímatelné uzamykací víko pro snadné čištění a dezinfekci, 
ovládací prvky (tlačítka) z nerez oceli pro snadné čištění a dezinfekci, vyjímatelní 
nožová hlava s noži - 3 nožová, pro zpracování masa a zeleniny atp., příkon 400V: 
1,1kW 

ks 1,000 87 871,50 87 871,50  
     106 324,52 

Kč  

      Celkem DHM nad 40.000,- Kč       2 695 319,06 
  3 261 336,06 

Kč  

 


