
SMLOUVA O dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/2021/254

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
pro projekt:

„ Modulárnípumptrocková dráho ‘



smluvní strany

OBJEDNATEL
v

Město Čelákovice
se sídlem náměstí 5. května 1/11
Zastoupená Ing. Josefem Pátkem, staiostoii města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu : 19-4127201/0100

ZHOTO\^TEL 

Way to Nature, s.r.o.
se sídlem Svatoplukova 1222/24. Ostrava-Vítkovice 703 00 <
Zapsaná v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 
61186C
Zastoupená Mgi'. Jaioslavem Vašutem, iednatelem společnosti 
IČO: 292 46 954 '
DIČ: CZ292 46 954
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8558450277/0100

ZAKLADNIUSTANOWNI

2.3

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.
Smluvní strany prolilašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.



ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOITV^

3.1.

3.2

Předmětem této smlouvy je závazek zliotovitele dodat a instalovat Modulární 
pumptrackovou sestavu WORLD CUP + XI, certifíkovanou dle ČSN EN 14974:2020 
na připravenou plochu, dle rozpisu piTků a jejich uspořádání v technickém listu, 
který je nedílnou přílohou Č.l této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo ,J)rália“)
Pilo zalimuje:
- dodávku, dopravu a montáž sestavy WORLD CLÍP + XI s pojízdnou plochou v šedém 

barevném provedení RAL 7024 "Grafitová šedá", viz piiloha č. 1.
- provozní dokumentaci:,,Návrh provozního řádu”, „Pok\m> o poučením k modulární 

dráze", „Doporučené pokym k údržbě", „Kontroly prvků sestavy^ modulární dráhy",
- certifikát výiobce dle ČSN EN 14974:2020 (prostá kopie),
- proškolení objednatele pro běžnou údi^žbu, kontroly a používání Dráliy.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotovitelem vyžádanou potřebnou součimiost pro 
zhotovení Díla (zejména přípravu prostoru pro vykládku kamiorru a techiriky pro jeho 
vyložení), řádrrě provedetré a dokorrčené Dílo převzít a zaplatit sjednairoir cerru Díla. 
Předmětem Díla rrejsou zejména přípravrré a dokončovací práce ira podkladní ploše, lučerré 
pro mstalaci modulární dráliy, zhotovení přístupových a jiných ploch, povr chů, 
bezpečnostních konstrukcí, pódií, ramp apod.

rv^
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel zahájí práce na provádění Díla specifikovaném v článku III. a přílohou č. 1 
smlouvy bez zb>4ečného odkladu po podpisu této smlouvy o dílo.

4.2 Dílo bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději ke dui 30.08.2021 do
17.00hod. '

4.3 V případě, že zhotovitel neobdrží od objednatele podepsanoii smlouvu o dílo do 01.08.2021, 
přesouvá se termm dokončeni a předání díla o 30 kalendářních dnů,

4.4 Místem phiění je prostor sportoviště v k. ú. Čelákovice, p. Č. 1556/3; 1556/1 dle zákresu, 
který je přílohou Č.2 této smlouvy.

4.5 Morrtážní práce na předmětu plnění nebudou po převzetí ručené plochy probíhat za 
nepříznivých klimatických podmínek (déšť, rmáz, podmáčený terén...). O tuto dobu se 
prodhržuje v pracovních dnech doba phiění.

4.6 Doba plnění Díla se rovněž prodlužuje o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti 
objednatele při realizaci Díla tj. zejména nepřipravení plochy pro vyložení kamionu
a instalaci Dráhy, nepředání a nepřevzetí určené plochy mezi objednatelem a zhotovitelem 
atd.

V.
CENA A platební PODMÍNKY

5.1 Cena Díla v r ozsahu phiění dle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran a činí celkem;



Cena bez DPH 999 870,00 Kč
(devět set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát konm Českých)

DPH 209 972,70 Kč
(dvě stě devět tisíc devět set sedmdesát dva konm českých a sedmdesát haléřů)

Cena včetně DPH 1 209 842,70 Kč
(jeden milion dvě stě devět tisíc osm set Čtyřicet dva konm českých a sedmdesát haléřů)

5.2 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro realizaci předmětu Díla, tj. 
ceny veškerých prací, úkonů, služeb, phiění i čimiostí vynaložených či poskytnutých 
zhotovitelem při a pro splnění závazků, jak jsou specifikovány touto smlouvou. Cena 
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby splnění předmětu této smlouvy.

5.3 Objednatel prohlašuje, že plnění nebude ani z části využito k jeho ekonomické Čimiosti a 
pořizuje jej pro potřeby, které souvisí s jeho činnosti při výkonu veřejné správy.

5.4 Po ukončení realizace Díla uhiadí objednatel celkovou cenu Díla na základě faktiuy
vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v zálilaví této 
smlouvy. ^

5.5 Splatnost celkové ceny díla je stanovena na 14 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání díla zliotovitelem objednateli.

5.6 Úlirady dle tohoto článku jsou sphiěny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na
účet zhotovitele. '

ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
zejména v čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy.

6.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateh a dále za vady, 
které se vyskytly na Díle v zámční době.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybným zadáním, pokyny 
objednatele, nesprávnou údižbou, nebo užíváním modulární dráhy.

6.4 Zhotovitel prolrlašuje, že Dílo irenrá žádné skryté vady a jeho vlastnosti jsou dostatečné pro 
řádrré phrěrrí účelu, pro který byla sestava modulární drálry touto smloirvou objednána.

VIL
ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zárnčrrí doba rra přednrět Díla je 24 měsíců ode drre jeho protokolárrrílro převzetí 
objednatelem.

7.2 Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokrtd byly zpitsobeny 
porušením jeho povinností. Práva a povimrosti surluvrrích stran z vad díla se řídí 
ustanovením § 2615 občanského zákorríku.



7.5

7.7

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat ii zliotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle doporučenou poštou na adresu zhotovitele 
uvedenou v Článku I. této sniiom^y nebo prostřednictvím datové scluánky. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamací objednatel uvede, jakými 
způsobem požaduje sjednat nápravu.
Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů naiilášené vady posoudit a následně zahájit práce 
na odshanění oprávněně reklamované vady objednatelem, které provede nejpozději do 30 
pracovních dnů od domčení oprávněné reklamace zhotoviteli. V případě prodlení se 
zajištěním opravy uznané vady je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.
Objednatel je povinen množnit zhotoviteli nalilášené vady posoudit a v případě uznání 
reklamace je odstranit.
Pokud zliotovitel neodshaní řádně nahlášené a uznané vady Díla, na které se vztahuje 
zánika nejpozději do 30ti pracovních dnů, má objednatel právo dát vady odborně odstranit 
třetí osobě na náklady zhotovitele.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu oprávněné 
reklamace vady Díla.

VIII.
r jr v r r ■*

odevzdaní a převzetí děla

8.1 Dílo je zhotovitelem řádně sphiěno posledním duem jeho dokončení a předání objednateli, 
nebo jeho pověřenému zástupci.

8.2 O předání díla budou vyhotoveny zápisy, kteiý zpracuje zhotovitel.
8.3 Objednatel převezme předmět Díla v dohodnutém temimu, místě a čase, ke kterému byl 

zliotovitelem vyzván na elektionícké adrese; ivana.sniaha@celakovice.cz nebo tel. Čísle: 
739 321 617. ^

8.4 V případě, že se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce nedostaví v uvedený den a čas na 
stanovené místo k převzetí předmětu Díla má se za to, že Dílo je uvedeným dnem 
dodavatelem řádně a včas předáno a objednatelem převzato.

ZAJIŠTĚNI ZAVAZKU

9.1 Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení teniiíuu dokončení díla dle článku IV. této 
smlouvy, z důvodů na jeho shaně uluadit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení.

Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu úlirady doplatku celkové ceny díla dle 
článku V. této siiilouv>' uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den 
prodlení.
Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvnílio úroku z prodlení je faktura, na 
základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení 
smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena 
požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvnílio ůioku z prodlení. Strany se dohodly, 
že splatnost těchto faktur je 14 dnů od domčení dmlié straně.

mailto:ivana.sniaha@celakovice.cz


zvláštní ujednám

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

Smluvní stiaiiy se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které 
stanoví tato smlouva nebo zákon.
Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zliotoveném díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání Díla.
Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele po zaplacení celé ceny díla.
Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písenmě. Smluvní 
strany se zavazují vyjádřit ke změnám písenmě ve lhůtě do 3 dnů od obdržení 
píseimiého návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající str ana.
Objednatel prolrlašuje, že je oprávněn nakládat s pozemkem v prostorách sportoviště 

, ve smyslu instalace modulárních Dráliy pmnptrack v provedení: WORLD CUP + XI, 
viz příloha č. 1 smlouvy.
Objednatel prohlaširje, že pro zhotovitele zajistil nebo zajistí do doby instalace Drali, 
nejpozději však do dne 15.08.2021 veškerá oprávnění instalovat modulární Dráhu 
purnptrack na mčenérn místě ve městě Čelákovice v souladu s právem platným v daném 
místě a čase. Bude-li třeba, aby takové oprávnění bylo uděleno, předá objednatel jeho 
písenmé vyhotovení zhotoviteli. Pokud jej prokazatelně nepředá, má se za to, že sdělil, že jej 
není třeba.
Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známé žádné právní ani faktické překážky, které by 
bránily rozmístění Dráhy purnptrack v určeném prostoru sportoviště k. li. Čelákovice, p. Č. 
1556/3; 1556/1.
Pokud se dané prohlášeni ukáže jako nepravdivé a existence jakýchkoliv skutečností bude 
bránit sjednanému rozmístění Drah v příloze č.l této smlouvy, určí objednatel 
bezodkladně nové vhodné umístěni. Nepravdivost prohlášení jde ve všech směrech, kde 
se její důsledky projeví, na vrub objednatele.
Objedrratel se zavazitje pro zhotovitele zabezpečit po dobu realizace předmětu Díla možrrost 
vhodného příjezdu pro nákladní vozidlo, manipirlační techrriku, osobní vozidla a vstirp 
pracovníků zhotovitele do prostor sportoviště k. ú. Čelákovice, p. Č. 1556/3; 1556/do 
doby předání předmětu Díla a zaplacení, 
celkové cerry Díla.
Zhotovitel je oprávněn opatřit jedrrotlivé moduly Dráliy pmnptrack v>Tobním štítkem, 
značením a polepy s infonnaceini o zhotoviteli, dodavateli a třetích stranách.
Drobné konstnikční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností modulárních Drah 
pmnptrack a obsali provozní dokumentace může zliotovitel po dohodě s objednatelem 
realizovat bez nutnosti sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo.
Yzliledem k přeti^vávající situaci „COVID 19", má Zhotovitel možnost jednostiamiélio 
prodloužení sjednaného tennínu pro plnění předmětu díla v případě, že budou 
přijata/\^'dána mimořádná opatření, rozhodnutí, doporučení státních orgánů a samosprávy 
v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 způsobeným koronaviiem Sais-CoV-2 a jeho 
mutací (dále též jen "onemocnění Covid 19") či vzniknou j akékoliv nové skutečnosti nebo 
okohiosti v souvislosti s onemocněním Covid 19, v jejicliž důsledku nebude možné splnit 
sjednaný termín pro předání předmětu plnění (zejména bude-li omezena či zcela zastavena 
vjíoba jeho subdodavatelů, bude \^dáno rozliodriutí státních orgánů a samospráv^' 
znemožňující cestu do místa předárú předmětir koupě, bude nařízena karanténa osob 
znemožňující předání předmětu phiění ve sjednaném místě apod.), a to i opakovaně.

V rámci plnění této smlouvy je zliotovitel, a zejména osoby zajišťující phiění v souvislosti



s Dílem povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele.

ZA\^RECNA USTANO\^NI

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nicliž tři obdiží 
objednatel a jedno zhotovitel.

11.2 Veškerá práva a povimrosti vyplý\fající z této smlom^ se řídí právním řádem 
České republiky - zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

11.3 Pokud je v této smlouvě použit teiinín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
11.4 Za objednatele je oprá\měn jednat ve věcech

teclniických: Ivana Snialia, referentka OSMI, email: ivana.smaha@celakovice.cz. 739 321 617 
smluMiích: hig. Josef Pátek, starosta města

11.5 Za zhotovitele j e oprávněn j ednat ve věcech

teclniických: Mgr. Jaroslav Vašut, email: vasut@w2natiue.cz, *
tel. číslo: +420 776 713 302

smluvních: Mgi'. Jaroslav Vašut

11.6 Tato smlouva má 7 stran, 1 přílohu a nabýwá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.

Piiloha č. 1: Technický list sestav}' s kusovníkem jednotlivých dílů se zákr es polohy 
riiodulámích dráliy do situace sportoviště

11.7 Tato smlouva byla schválena usneserimi Rady města Čelákovice č. 14/2021/4.3 ze dne 
13.7.2021 ^

Za objednatele: hig. Josef Pátek Za zliotovitele: Mgi'. Jaroslav Vašut

mailto:ivana.smaha@celakovice.cz
mailto:vasut@w2natiue.cz
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way Co naCupo cesta k úspěšnému projektu

w ^ __

modulární pumptrack

CENOVÁ KALKUUCE

číslo dokumentu: W2N21026CC

Lokalita instalace: Město Čelákovice

Kontaktní osoba: Ing. Josef Pátek, starosta města
[M] +420 602 460 155 [E] josef.patek@celakovice.cz

Podklady vypracoval: Mgr. Jaroslav Vašut
[M] +420 776 713 302 [E] vasut@w2nature.cz

Platnost dokumentu: 30.07.2021

Way to Nature, s.r.o.
Sídlo společnosti - Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojeni - Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

mailto:josef.patek@celakovice.cz
mailto:vasut@w2nature.cz
http://www.w2nature.cz


wSn
way to nacura cesta k úspěšnému projektu

MODULAR
U PUMPTItACK

AUernative Layouts

Doprava (nákladní - osobní) 16.800,- CZK

Cena celkem bez DPH 999.870,- CZK

Cena celkem s DPH 1.209.842,70 CZK

Way to Nature, s.r.o.
Sídlo společnosti - Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojeni - Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

http://www.w2nature.cz
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way to nacura cesta k úspěšnému projektu

Doplňkový nájezdový a sjezdový modul XI

Way to Nature, s.r.o.
Sidio společnosti - Svatoplukova 1222/24 Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojení - Komerční banka, a.s,, pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

www.w2nature.cz

http://www.w2nature.cz


wSn
way Bo natupa cesta k úspěšnému projektu

Poznámky:

* Produkt umožňuje volnočasové i profesionální využití.

* Víceúčelové modulární dráhy umožňují pozdější změnu tvaru sestavení.

* Instalace dráhy je obvykle prováděna na rovném terénu s různým druhem podkladu.

* Unikátní modulární dráhy jsou vyráběny v České republice s celosvětovou patentní ochranou.

* Pro instalaci není obvykle nutné zhotovovat projektovou dokumentaci a řešit stavební povolení.

* Pro případné partnery projektu je k dispozici několik reklamních ploch na modulech T3 (80 x 90cm).

* Modulární pumptrack je vyráběn ve standardu ISO a certífikován dle platných norem ČSN EN.

* Při realizaci dostáváte vždy originál, který při jízdě a provozování dráhy spolehlivě poznáte.

* Sestava modulárních dílů World Cup umožňuje vytvořit 3 tvarová provedení! ^

V Ostravě dne 29.06.2021

Tento dokument

Way to Nature s.r.o. je výhradním partnerem pro prodej a servis modulárních drah 
PARKITECT pro Českou a Slovenskou republiku.

PARKITECT®

Way to Nature, s.r.o.
Sídlo společnosti - Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Bankovní spojeni - Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / Ič 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka O 61186

www.w2nature.cz

http://www.w2nature.cz

