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SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE 
ČÁSTKU 50.000 KČ BEZ DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona 340/2015 Sb., o registru

smluv

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 
01 Teplice

Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 
Mgr. Irenou Eisnerovou, ředitelkou 
65650808 
Komerční banka 
27-1417110277/0100

DODAVATEL:

SÍDLO:
ZASTOUPENÝ:
IČ:
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČÍSLO ÚČTU:

Workout Club Parks s.r.o.

SÍDLO:
ZASTOUPENÝ:
IČ:
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČÍSLO ÚČTU:

Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava 
Ing. Janem Kokášem, jednatelem 
03885224 
ČSOB
269454996/0300

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže 
popsanou věc/dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodanou 
věc/dílo převzít a zaplatiti dodavateli sjednanou cenu této věci/díla podle čl. III. 
smlouvy.

2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikovanou věc/dílo: vybudování 
workoutového hřiště.

II.
Doba a místo plnění

1. dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli dodat v termínu do 31. 8.2022 
Místem dodání předmětu smlouvy je Základní škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice



Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají cenu věci/díla ve výši: 199 950,- Kč bez DPH (241 939,50 
Kč s DPH)

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů 
ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/díla).

3. Povinnost zaplatit smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele.

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře 
uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

5. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že 
doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu 
objednateli.

IV.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí věci/díla.
2. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, 

které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné 
účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že 
objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonné lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření 
smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nich dvě obdrží objednatel a jedno 
dodavatel.

5. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 -  Cenová nabídka.

V Teplicích: 11.7. 2022 V Ostravě: 11.7. 2022

Za objednatele

/  17

Mgr. Irena Eisnerová 
ředitelka

Základní skoU 
a rozttfenou výuhau 

vý ohavy,
Toplice Ne 9tín««Wech

Za dodavatele

Ing. Jan Kokáš
Work Club Parks s.r.o., jednatel

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvíkova 1351/16,716 OO Ostrava - Radvanice
tel: +420 725 503 499, +420 773 037 074 
DIČ: CZ03885224 i

info@woclub.cz
www.woclub.cz clubi
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