
                                      Dohoda o narovnání 

                       k objednávce č. 15/2018 z 19.6.2018 

 

Střední průmyslová škola polytechnická  

Centrum odborné přípravy Zlín 

Nad Ovčírnou IV 2528 

760 01 Zlín 

IČ: 14450500 

DIČ: CZ14450500 

dále jen „příkazce“ 

 

a  

 

W-Technika group s.r.o. 

Libocká 653/51b 

161 00 Praha 614 – Liboc 

IČ: 03758826 

DIČ: CZ03758826 

dále jen „příkazník“ 

 

 

 

                                                             Předmět narovnání 

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže 

uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky  15/2018 ze dne 19.6.2018. 

2. Objednávka na robotickou sestavu byla mylně vložena do registru smluv pod názvem firmy 

Workswell s.r.o., Libocká 653/51b, 161 00 Praha 6,  IČ: 290485575 na místo firmy Workstool 

s.r.o.,  Libocká 653/51b, 161 00 Praha 6, IČ: 03758826.  

3. Firma Workstool s.r.o. byla přejmenována v září 2018 na firmu W-Technika group s.r.o.  

 

 

 



 

                                                                   Narovnání  

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání. 

2. Smluvní strany se shodly na tom, že název firmy na objednávce, který byl uveden Workswell 

s.r.o., Libocká 653/51b, 161 00 Praha 6,  IČ: 290485575 měl být ve skutečnosti Workstool s.r.o., 

Libocká 653/51b, 161 00 Praha 6, IČ: 03758826. 

 

 

                                              Závěrečná stanovení 

 

1. Ostatní ustanovení objednávky touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden obdrží 

příkazník. 

3. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv 

příkazcem zveřejněna. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje  

za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. 

 

 

Ve Zlíně dne  23.10.2018                                                            V Praze dne  23.10.2018 

 

 

 

 

…………………………………………                                                        ……………………………………………….. 

Ing.Bc. Jiří Charvát                                                                        Lucie Barabášová 

 

 

 

 

 

 


