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                                                           VZOR 7a 

Smlouva o dílo 
(nap�.) na odstran�ní vad  

(HS ……..)  na adrese:……………………………………………………. 
uzav�ená podle § 2586 a násl. ob�anského zákoníku, mezi 

Smluvními stranami 

Objednatel :      Zhotovitel : 
Název: Stavební bytové družstvo Haví�ov  Název:  
sídlo:       sídlo: 

Zastoupeno:       zastoupen:    
Bankovní spojení :         Bankovní spojení :  
�íslo ú�tu :                    �íslo ú�tu :   
I�O :                              I�O      :   
DI� :                              DI�     :    
Zapsán u KS v ,      Zapsán u KS /ŽÚ v 
Pov��ená osoba:    ,   Pov��ená osoba: 
funkce:  technický dozor     funkce: technický dozor 
tel.:        @   tel.:                             email:  
�l. samosprávy:                       ,  tel.:   

I. Úvodní ustanovení 
1.1. Zhotovitel závazn� prohlašuje, že p�ekontroloval k datu uzav�ení této smlouvy následující 

podklady a dokumenty p�edané objednatelem: 
a) Kontrolní osv�d�ení (dále též protokol o kontrole)  �.          ze dne:          
b) Projektovou a související dokumentaci budovy – �ást…………, která zahrnuje naposledy 
provedenou revitalizaci / zateplení / opravu z roku….….. ,  
a že podle t�chto dokument� je p�edm�t díla splnitelný beze zm�n a dopl�k�. Dokumenty 
uvedené pod písm. a) a b) tvo�í p�ílohu �.1 a �. 2 této smlouvy. 

II. P�edm�t a ú�el smlouvy 
2.1. P�edm�tem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat �ádn� provedené dílo a závazek   
        objednatele zaplatit za dodané dílo cenu dohodnutou v této smlouv�.   
2.2. P�edm�t díla je podrobn� specifikován v dokumentaci uvedené v odst. 1.1. písm. a) a b) této 

smlouvy za ú�elem kvalifikovaného provedení prací nezbytných k �ádnému odstran�ní 
zjišt�ných vad ……….. bytového domu v míst� pln�ní této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel zabezpe�í na sv�j náklad a své nebezpe�í i všechna související pln�ní a práce. 
Sou�ástí pln�ní zhotovitele je také provedení všech p�edepsaných a pot�ebných zkoušek, a to 
v�etn� p�edání výsledk� revizí a atest� ve smyslu technických norem vztahujících se na �ásti 
díla.  

2.4. Zhotovitel zpracuje a p�edá p�i dodání díla také fotodokumentaci p�vodního stavu a stavu po 
provedení díla. 

III. Doba a místo pln�ní
3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v období od ……..do………….  
3.2.  P�edání zhotoveného díla v�etn� veškeré a úplné dokumentace se uskute�ní dne:………..   
3.3. Místem pln�ní díla (staveništ�m) je …………bytového domu na adrese:……………… 

IV. Cena a platební podmínky
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena p�edm�tu díla podle �l. II �iní …………… K� bez 

DPH. (slovy: …………………… korun �eských). Objednatel neposkytuje na provedení díla 
zálohu. Zhotovitel p�ipo�ítá k této cen� díla da� z p�idané hodnoty v aktuální zákonné sazb�.  

4.2. Dohodnutá cena v p�edchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla, které zhotovitel v pr�b�hu provád�ní díla bude povinen pro jeho zdárné 
provedení a dokon�ení vynaložit. 
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4.3. Jestliže zhotovitel provede dílo v rozporu s touto smlouvou �i její dokumentací, jako d�sledek 
nekvalitního �i nestandardního provád�ní prací, nemá právo na zaplacení prací provedených 
dodate�n� (vícepráce) za ú�elem odstran�ní vadného stavu. 

4.4. Do 5 dn� po dokon�ení a p�edání díla p�edá zhotovitel objednateli vyú�tování ceny da�ovým 
dokladem (dále též „faktura“). Faktura je splatná do 14 dn� od doru�ení objednateli. 

4.5. Podkladem pro vystavení faktury je p�edávací protokol, který musí tvo�it její p�ílohu. Objednatel je 
oprávn�n zadržet 20 % z fakturované �ástky ur�ené k placení, a to v p�ípad�, kdy v zápisu o 
p�edání a p�evzetí díla budou objednatelem uvedeny jakékoli vady �i nedod�lky. Uvedenou 
pozastávku je objednatel oprávn�n zadržet a neproplatit do doby, než zhotovitel uvedené vady a 
nedod�lky díla odstraní a dílo p�edá �ádn� s p�edávacím protokolem. Objednatel je v takovém 
p�ípad� povinen zaplatit zhotoviteli pozastávku do 14 dn� od p�edání díla bez vad nebo 
nedod�lk� sníženou o smluvní pokutu za každou vadu �i den prodlení s termínem p�edání díla. 
V p�ípad� neodstran�ní vad �i nedod�lk� ve lh�t� 30 dn� od p�edání díla, náleží pozastávka 
objednateli a smluvní strany postupují p�i odstra�ování vad podle záru�ních podmínek. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
5.1. Objednatel je oprávn�n kontrolovat dílo po celou dobu jeho provád�ní a po�izovat o pr�b�hu 

pln�ní záznamy a fotodokumentaci.  
5.2. Zhotovitel je povinen:  

a) v�as písemn� vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
b) zabezpe�it na sv�j náklad povolení užívání ve�ejných ploch dot�ených pln�ním díla,  
c) udržovat v prostoru pln�ní díla na staveništi vzorný po�ádek a �istotu, 
d) odstra�ovat odpady vzniklé p�i provád�ní díla v souladu s právními p�edpisy,  
e) vybavit osoby na staveništi ochrannými pracovními pom�ckami dle normy, 
f)  prostor staveništ� i prostor zvýšeného rizika úrazu vymezit páskou �i oplotit, 
g) vést stavební deník, i když to podle právního p�edpisu nebude t�eba. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništ�.  

VI. P�edávání a p�ebírání díla 
6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je spln�n jeho �ádným dodáním objednateli.  
6.2. Dílo je p�evzato zápisem podepsaným ob�ma smluvními stranami.  
6.3. Zhotovitel je povinen do termínu p�edání a p�evzetí díla vyklidit a vy�istit staveništ�. Za vyklizené 

a vy�išt�né staveništ� se pokládá staveništ� upravené zhotovitelem nejmén� do stavu p�ed 
zahájením pln�ní díla.  

VII.  Odpov�dnost smluvních stran 
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 60 m�síc� od p�edání díla objednateli. 
7.2. Vady zjišt�né po p�edání a p�evzetí díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbyte�ného odkladu 

po jejich zjišt�ní písemnou formou: emailem nebo osobn�. 
  V listin� nazvané Uplatn�ní práva z vad (nebo „reklamace“) je objednatel povinen vadu popsat, 

uvést, jak se projevuje a ur�it lh�tu k jejímu odstran�ní.   
7.3. V p�ípad� porušení povinností uvedených v  �ásti V. této smlouvy uhradí porušující smluvní 

strana druhé smluvní stran� smluvní pokutu ve výši 1 000,- K� za každý p�ípad �i den trvání 
porušení povinnosti.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: 
a) 1 % z dohodnuté ceny díla za každý zapo�atý den prodlení s dokon�ením díla. 
b) 1 000,- K� za každý den prodlení s odstran�ním vady oznámené v záru�ní dob�. 

7.5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok ve výši: 
a) 0,02 % za každý den prodlení se zaplacením ceny dle podmínek této smlouvy,  
�i smluvní pokutu ve výši: 
b) 1 000,- K� za každý den prodlení s p�edáním staveništ�. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo oprávn�né smluvní strany na náhradu škody. 
Smluvní pokuta je splatná do 5 dn� po doru�ení jejího vyú�tování. 

VIII. Záv�re�ná ustanovení 
8.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu skon�it písemnou dohodou nebo výpov�dí bez uvedení 

d�vodu. Výpov�dní doba �iní 15 dn� po doru�ení druhé smluvní stran�. 
8.2. Zm�ny �i dopl�ky této smlouvy jsou platné, pokud jsou vyhotoveny písemn� a podepsány ob�ma 

smluvními stranami. Vícepráce provedené p�ed podpisem dodatku objednatelem, se považují za 
práce placené v rámci ceny díla dle �ásti IV této smlouvy. 
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8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a ú�innosti dnem p�edání 
staveništ�. 

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 
P�ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je vylou�eno. 

8.5. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem této smlouvy a na d�kaz toho p�ipojují své podpisy. 
8.6. P�ílohy:  
  �.1 Kontrolní osv�d�ení (dále též protokol o kontrole), �.          ze dne:          

�.2 Projektová a související dokumentace domu – �ást ………….  

Haví�ov, ……………     Haví�ov,…..……… 

………………………………    ……………………………… 
  objednatel      zhotovitel 


