
Číslo smlouvy objednatele: SML/0530/2019/OI 
Číslo smlouvy poskytovatele: 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ KLUZIŠTĚ 
Uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů ( dále jen smlouva)  

Objednatel:                           Město Hranice 
Se sídlem:                              Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
Zastoupený :                         Jiřím Kudláčkem, starostou města 
IČO:                                         00301311 
Bankovní spojení:                 1320831/0100 
Osoba oprávněná k jednání 
 ve věcech technických:        Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová, Ing. Naděžda Jandová 
 
(dále jen „objednatel“)  
  
Poskytovatel: CONSULTEST s.r.o. 
Se sídlem: Veveří 331/95, Veveří, 602  
Zastoupený: Ing. Květoslavem Urbancem, jednatelem 
IČO: 253 46 784 
DIČ: CZ25346784 
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27619 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Poskytovatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí poskytnout objednateli služby: “ 
Otevřené kluziště na Masarykově náměstí v Hranicích“ na základě výběrového řízení. 

2. Kluziště se pro účely této smlouvy rozumí mobilní plastové kluziště o výměře 200 m² ( 
rozměry 10 m x 20 m ) polymerové plochy, s podestou, rekreačními mantinely a 
příslušenstvím, kterým se rozum čistící stroj, 2 x lavička, folie a gumové koberce.  

3. Předmětem smlouvy se rozumí: 
 Dovoz, instalace a montáž mobilního plastového kluziště určeného pro veřejné 

bruslení po dobu stanovenou touto smlouvou na místo určené objednatelem a po 
uplynutí této doby demontáž včetně odvozu kluziště a uvedení místa určení do stavu 
před montáží 

 kluziště musí být samomazné, trvale nasycené, s rovnoměrným rozptýlením složek 
pro samomaznou funkci po celou dobu životnosti, bez možnosti difúze látek z hmoty 
kluziště 

 K provozu kluziště nesmí být využívány žádné chemické přípravky pro čištění, pro 
skluz, ani pro impregnaci 

 kluziště musí být 100% recyklovatelné 
 kluziště musí zaručovat funkčnost v rozsahu teplot od -60°C do +60°C 
 kluziště musí být možno provozovat po celou dobu, aniž by došlo ke snížení 

funkčnosti povrchu 



 U hmoty kluziště musí být zahrnuta dostatečná ochrana před UV zářením po dobu 
životnosti kluziště 

 montáž a demontáž plochy kluziště musí být schopna obsluhovat 1 osoba 
 montáž a demontáž plochy kluziště musí být možné provést bez použití dalších 

nástrojů, nářadí a dodatečné fixace 
 Kluziště musí být tedy jednoduše demontovatelné a smontovatelné pro případ 

přesunu kluziště v průběhu pronájmu vlastní obsluhou provozovatele (nájemce) 
 Kluziště musí působit jako celek a nesmí tedy ve spojích vykazovat nižší pevnost a 

odolnost proti dilataci 
 kluziště musí být schváleno k používání některou z profesních mezinárodních 

sportovních organizací 
 kluziště musí umožňovat stejný pohyb bruslařů jako na ledu vč. pozice brždění 
 Umožnění užívání kluziště veřejnosti 
 Proškolení obsluhy kluziště  

4. Objednatel je oprávněn na základě této smlouvy užívat kluziště po dobu stanovenou v této 
smlouvě a zaplatit poskytovateli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel 
je oprávněn umožnit užívání kluziště veřejnosti. 

5.  
II. Lhůta a místo plnění 

 
1. Lhůta plnění:  4. prosince 2019 až 30. prosince 2019 

              Montáž kluziště proběhne dne: 4. prosince 2019 
              Doba užívání kluziště: od 5. Prosince do 29. prosince 2019 
              Termín demontáže kluziště, úklidu a odvozu všech součástí a příslušenství: 30. prosince 2019 

2. Místem plnění (umístění kluziště) je Masarykovo náměstí v Hranicích, přesná poloha bude 
určena nejpozději v den montáže kluziště. 

 
III. Cena a platební podmínky 

 
1. Celková cena bez DPH:                           298.000,00 Kč 

DPH 21 %:                                                   62.580,00 Kč 
Celková cena včetně DPH:                     360.580,00 Kč 

2. Cena bude uhrazena na účet uvedený poskytovatelem ve faktuře takto: 
100.000 Kč bude uhrazeno na základě předávacího protokolu o předání kluziště k užívání. 
Zbytek ceny bude uhrazen na základě faktury vystavené poskytovatelem po demontáži 
kluziště, úklidu a odvozu se splatností 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

3. Cena za poskytnutí kluziště je úplná, konečná pro rozsah stanovený touto smlouvou. V ceně 
je zahrnuto zejména: 

 Pronájem kluziště 
 Montáž a demontáž kluziště 
 Spotřeba emulze 
 Doprava kluziště 
 bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí dodávky, 
 odstranění nečistot způsobených dodávkou zakázky, 
 všechny revizní zkoušky potřebné pro uvedení kluziště do užívání,  
 pokud si stavba vyžádá povolení zvláštního užívání komunikace 
 všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné zajištění mobilního 

kluziště pro veřejnost. 
 

 
             V ceně není zahrnuto: půjčování bruslí a bruska, které zajistí objednatel na své náklady. 



4. U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e ze 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
není při realizaci této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu 
bude odvedena z plnění dle této smlouvy poskytovatelem. 

 
IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Objednatel je povinen zajistit přístup k el. energii do 40 m od nevzdálenějšího bodu kluziště, 

tekoucí vodu a uzamykatelný přístřešek pro údržbu v bezprostřední blízkosti kluziště 
přístřešek pro uskladnění čistícího stroje. Spotřebu médií ( el. energie a vodu) hradí 
objednatel. 

2. Objednatel není oprávněn po dobu trvání této smlouvy přemísťovat kluziště nebo s ním nějak 
nakládat bez souhlasu poskytovatele. 

3.   Objednatel je oprávněn po dobu užívání kluziště si na plochu kluziště, či příslušenství umístit 
svoji reklamu, případně reklamu partnera a z této mít prospěch. Plochu a příslušenství je však 
povinen vrátit poskytovateli bez této reklamy. 

4. Pro případ prodlení se zaplacení ceny předmětu smlouvy dle č. III této smlouvy, se objednatel 
zavazuje platit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody v plné výši. 

5. V případě prodlení poskytovatele s provedením montáže v sjednaném termínu v této 
smlouvě uhradí poskytovatel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč a o 
dobu prodlení se posune termín demontáže, tak aby bylo zachováno právo objednatele 
užívání kluziště po dobu alespoň 25 dní. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od 
této smlouvy a požadovat náhradu škody v plné výši. 

6. Objednatel se zavazuje kluziště užívat šetrně a přiměřeně jeho účelu a technickému určení a 
chránit jej před poškozením, zneužitím nebo zničením. 

7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě 
a) Prodlení objednatele s plněním jeho uhrazovacích povinností podle této smlouvy o 

víc než 14 dní,  
b) Porušení povinnosti objednatele podle odst. 1,2 tohoto článku   

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) Poskytovatel neprovede montáž k datu sjednanému v čl. II této smlouvy. Tím není 

dotčeno jeho právo vyplývající z odst. 5 tohoto článku, 
b) Poskytovatel nezajistí údržbu, přípravu a úklid kluziště v souladu s podmínkami 

sjednanými v této smlouvě. Za každý den, kdy nebude možné kluziště užívat 
z důvodu porušení povinností poskytovatele má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč denně. 

9. Pokud dojde činností poskytovatele k poškození místa plnění či stávajících konstrukcí nebo 
prvků, které nejsou předmětem smlouvy je poskytovatel povinen na vlastní náklady uvést 
poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků 

podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů 

uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě 
vyhotovení. 



4. Poskytovatel prohlašuje, že v plném rozsahu seznámil s předmětem smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
smlouvy, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádné a 
včasné realizaci předmětu smlouvy nezbytné.  

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí. 

 
 

 

V Hranicích  dne 11. 9. 2019                                       V Brně dne 5. 9. 2019 

 

 
 
 
 
 
 
……………………………….. …………………………………… 
Město Hranice                                                                                 CONSULTEST s.r.o. 
Objednatel                                                                                        poskytovatel 


