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                                                                                                                                     VZOR 7b 

SMLOUVA O DÍLO 
 (HS 0000)  adresa…………………..Haví�ov 

uzav�ená dle zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku v platném zn�ní 
       

I. Smluvní strany 

Objednatel: Stavební bytové družstvo Haví�ov 
Se sídlem:  
Zastoupen:  
Pov��ená osoba-technické v�ci:                                                           , technický dozor  
Bankovní spojení :      …………………………………………….. 
�.ú.: ……………………………… 
I� : …………………… 
DI� :    ………………….. 
Zapsán u:                  KS v …………., OR oddíl …, vložka ………… 

a 

Zhotovitel: ………………………………………
Se sídlem: ……………………………………………… 
Zastoupen:   ……………………………………………… 
Pov��ená osoba-technické v�ci: 
Bankovní spojení :      …………………………………………….. 
�.ú.: ……………………………… 
I� : …………………… 
DI� :    ………………….. 
Zapsán u:                  KS v …………., OR oddíl …, vložka ………… 

II. Základní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v �l. I. této smlouvy a taktéž oprávn�ní k podnikání 

jsou v souladu s právní skute�ností v dob� uzav�ení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
zm�ny dot�ených údaj� oznámí bez prodlení druhé smluvní stran�. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn�ny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že v dob� uzav�ení této smlouvy není na jeho osobu ani firmu vydáno 
žádné soudní, správní, da�ové, insolven�ní, exeku�ní nebo jiné rozhodnutí státního nebo jiného 
orgánu, které by mu jakkoliv znemožnilo �ádn� splnit povinnosti, k nimž se zavázal podpisem této 
smlouvy.  

3. Pokud se prohlášení zhotovitele v této �ásti smlouvy ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny a náhradu škody. 

III. Ú�el a p�edm�t smlouvy 
1. Tato smlouva je uzav�ena za ú�elem zvýšení kvality stavebn� technických vlastností budovy 

v�etn�..….viz text Projektové dokumentace (dále jen PD). 

2. P�edm�tem smlouvy je závazek zhotovitele p�edat objednateli �ádn� ukon�ené dílo pod 
názvem:
Revitalizace - zateplení domu systémem ………………………., vým�na všech vstupních dve�í, 
rekonstrukce balkón� (podlahy, zábradlí), okapový chodník, nové zateplení st�echy: ……………. 
a hydroizola�ní folií, oprava hydroizolace podzemních st�n injektáží, úprava klempí�ských 
konstrukcí souvisejících se stavbou a další související práce; a závazek objednatele zaplatit za 
p�edané a �ádn� ukon�ené dílo (dodané dílo) sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v této 
smlouv� a jejích p�ílohách sjednanou sou�innost.   
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3. P�edm�t díla bude zhotoven v rozsahu a zp�sobem uvedeným v PD zpracované:………………z 
………. a aktualizací PD …………….………... a v cenové nabídce ze dne……………… zahrnující 
soupis prací, dodávek a služeb v�etn� výkazu vým�r. Souhrn uvedených dokument� tvo�í p�ílohu 
�. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho �ádným p�edáním �ádn� ukon�eného p�edm�tu 
díla v míst� pln�ní: (HS 0000), ul. ……………, Haví�ov – ……………..

IV. Doba pln�ní 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na sv�j náklad a na své nebezpe�í v míst� pln�ní a v dob�: 

ode dne:…………(p�evzetí staveništ�),  
do dne:………….(podpis protokolu o p�edání a p�evzetí díla), což �iní rozsah:       m�síc�.   

2. Zhotovitel je oprávn�n p�erušit provád�ní díla ve dnech p�sobení nep�íznivých klimatických 
podmínek, pokud nelze vykonávat jiné práce související s pln�ním díla. D�vody omezení pln�ní 
díla vlivem klimatických podmínek musí být popsány ve stavebním deníku a potvrzeny podpisem 
TD. 

3. Zhotovitel je zavázán provád�t dílo, s výjimkou vlivu klimatických podmínek, pr�b�žn� podle 
�asového harmonogramu prací, který tvo�í p�ílohu �. 2 této smlouvy. 

V. Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo podle této smlouvy �iní: 

Cena bez DPH:  K�
Sazba DPH …  %:  K�
Cena s DPH:  K�

2. Platební podmínky, podle nichž bude zhotovitel ú�tovat objednateli cenu za provedené práce, 
dodávky �i služby a objednatel hradit vyú�tovanou cenu, jsou upraveny ve všeobecných 
obchodních podmínkách (dále jen VOP), které jsou p�ílohou �. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uvád�t v da�ových dokladech (fakturách), krom� zákonných náležitostí, 
také tyto údaje:  
a) �íslo smlouvy a datum jejího uzav�ení, 
b) p�esnou specifikaci p�edm�tu pln�ní slovním vyjád�ením, nevyplývá-li tato specifikace z textu  

neodd�liteln� p�ipojených p�íloh faktury (nesta�í pouze odkaz na �íslo smlouvy), 
c) obchodní jméno, místo podnikání, bankovní spojení, VS, I� a DI� zhotovitele a objednatele,  
d) vlastnoru�ní podpis v�etn� kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

4. Zhotovitel bude doru�ovat faktury tímto zp�sobem: osobn� proti podpisu zmocn�né osoby 
objednatele*, doporu�en� poštou*, datovou schránku (pdf)*, a to ekonomickému úseku 
objednatele. 

          VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provád�ní díla nebude narušovat �ádný pr�b�h prací sám ani 
zásahy t�etích osob.  

2. Na pracovišt� mohou vstupovat pouze osoby pov��ené objednatelem v�etn� zástupce družstevní 
samosprávy a výboru Spole�enství vlastník�. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit ozna�ení od�v� svých zam�stnanc� a od�v� podzhotovitel�
viditelným logem nebo názvem své firmy po celou dobu jejich pohybu po staveništi. 

4. Zhotovitel bude mít zajišt�n odb�r elektrické energie staveništním rozvad��em s vlastním jišt�ním. 
5. Místo a zp�sob napojení elektrické energie ur�í zhotoviteli zástupce objednatele.

                                          VII. P�edávání a p�ejímání díla 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude p�edáno: vcelku* / po �ástech** které jsou samy o sob�

schopny užívání. Ostatní ujednání upravuje p�íloha �. 1 této smlouvy. 
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VIII. Odpov�dnost za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu … m�síc� ode dne p�edání a p�evzetí díla. Zhotovitel 

neru�í za vady zp�sobené cizím zavin�ním. Ostatní ujednání o záru�ní dob� a �ešení vad 
upravuje p�íloha �.1 této smlouvy. 

IX. Záv�re�ná ustanovení 
1. Zm�nit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatk�. P�ijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou je vylou�eno. 
2. Ostatní ujednání neuvedená v textu smlouvy jsou zakotvena v p�iložených VOP, které tvo�í její 

nedílnou sou�ást jako p�íloha �.1.  
3. Vše, co bylo dohodnuto p�ed uzav�ením smlouvy, je právn� neú�inné. 
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a ú�innosti dnem p�evzetí 

staveništ�, tj. dnem uvedeným v �l. IV odst.1 této smlouvy. 
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 výtisk. 
7. P�ílohy této smlouvy, bez jejichž p�ipojení k této smlouv� je smlouva neplatná:
 P�íloha �. 1 Všeobecné obchodní podmínky objednatele 
 P�íloha �. 2 Harmonogram prací 
 P�íloha �. 3 Projektová a související dokumentace v�etn� výkazu vým�r a položkový rozpo�et. 

Haví�ov,………….2017             Haví�ov,…..………….2017 

………………………………….… 
p�edseda samosprávy  

..…………………………………..                                  ……..…………………………… 
Ing. Simona Kozlová Marti�áková                           
�editelka Správy družstva        jednatel                                                                                 
  

  


