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                          VZOR 7d 

SMLOUVA  
o provedení kontroly  

uzav�ená v souladu s ust. § 2652 a násl. ob�anského zákoníku mezi: 

Smluvní strany  
1. Objednatel:   
Stavební bytové družstvo Haví�ov 
sídlo:  
zastoupené:    
funkce: 
I�: / DI�:    
zapsané v OR u:   
bank. spojení:   
�íslo ú�tu:     
pov��. osoba:   
funkce: technický dozor      
email:     
tel.: 
�len samospr./SVJ: 

2. Vykonavatel kontroly:  
Název: 
sídlo:      
zastoupen:    
funkce: 
I�:/DI�:    
zapsán v OR/ŽR:   
sp.zn.:    
bank.spojení:   
�íslo ú�tu:   
pov��. osoba:     
funkce    
email    
tel.

I. P�edm�t a ú�el smlouvy 
1.1. Vykonavatel kontroly je podnikatelem v oboru: ……………………………….  

Tuto podnikatelskou �innost je oprávn�n vykonávat na základ� p�íslušného 
živnostenského oprávn�ní registrovaného, jak je uvedeno výše. 

1.2. Vykonavatel kontroly prohlašuje, že v dob� uzav�ení této smlouvy na n�j není vydáno 
žádné soudní, správní, da�ové, insolven�ní, exeku�ní nebo jiné rozhodnutí státního 
orgánu, které by mu jakkoliv znemož�ovalo �ádn� splnit povinnosti, k nimž se zavázal 
uzav�ením této smlouvy.  

1.3. Pokud se prohlášení vykonavatele kontroly uvedené v p�edcházejícím odstavci ukáže 
jako nepravdivé, má objednatel kontroly nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané 
úplaty a náhradu škody. 

1.4. P�edm�tem této smlouvy je závazek vykonavatele kontroly provést nestrann� zjišt�ní 
stavu …….. v bytovém dom� na adrese: 
a vydat o tom kontrolní osv�d�ení (protokol o kontrole) a závazek objednatele kontroly 
zaplatit mu za to úplatu.  

II. Doba pln�ní smlouvy 
2.1. Vykonavatel kontroly provede kontrolu v dob� od:            do:                 .  
2.2. Závazek vykonavatele kontroly je spln�n p�edáním 2 výtisk� kontrolního osv�d�ení 

v�etn� fotodokumentace k rukám pov��ené osoby objednatele nejpozd�ji dne:……… 
v sídle objednatele.                           

III.Úplata za provedení kontroly a kontrolního osv�d�ení 
3.1. Za spln�ní p�edm�tu smlouvy se sjednává úplata ve výši …………….,- K� (bez DPH). 

K cen� se p�ipo�ítá DPH ve výši odpovídající aktuální sazb� DPH v dob� pln�ní 
smlouvy.  
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3.2. V úplat� jsou zahrnuty i nutné a ú�eln� vynaložené náklady vzniklé vykonavateli 
kontroly v souvislosti s provedením kontroly v�etn� cestovních náklad� a zpracování 
kontrolního osv�d�ení. 

3.3. Úplata za provedení kontroly je splatná ve lh�t� 30 kalendá�ních dn� ode dne p�edání 
kontrolního osv�d�ení v�etn� da�ového dokladu (dále též faktura) pov��ené osob�
objednatele.  

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
4.1. Vykonavatel kontroly je povinen provést kontrolu nestrann�, s odbornou pé�í, zp�sobem 

obvyklým p�i kontrolách. Vykonavatel je povinen zajistit p�íslušenství kontroly v�etn�
fotodokumentace vad a vyhotovit kontrolní osv�d�ení, to vše v termínech uvedených 
v �l. II této smlouvy.  

4.2. Vykonavatel kontroly je oprávn�n provád�t kontrolu pouze po dobu nep�etržité 
p�ítomnosti pov��ené osoby objednatele (p�íp. �l. samosprávy). 

4.3 Pov��ená osoba objednatele (p�íp. �l. samosprávy) je povinna p�ed zahájením kontroly 
prokazateln� p�edat vykonavateli kontroly prostory a dokumentaci pot�ebnou pro 
provedení kontroly, setrvat nep�etržit� po dobu kontroly v míst� jejího provád�ní a svým 
podpisem potvrdit rozsah a dobu provedení kontroly.

4.4. Pov��ená osoba objednatele (p�íp. �l. samosprávy) není oprávn�na požadovat po 
vykonavateli spln�ní povinností, jež by mohly ovlivnit nestrannost provád�né kontroly 
nebo vydaného kontrolního osv�d�ení.

V. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
5.1. V p�ípad�, že objednatel kontroly bude v prodlení se zaplacením úplaty, je povinen 

zaplatit vykonavateli kontroly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý 
den prodlení.

5.2. V p�ípad�, že vykonavatel kontroly bude v prodlení s provedením kontroly a p�edáním 
osv�d�ení, je povinen zaplatit objednateli kontroly smluvní pokutu ve výši 1 % z úplaty, 
nejmén� však 500,- K�, za každý den prodlení. 

5.3. V p�ípad�, že vykonavatel kontroly nep�edá �ádn� a v�as v souladu s �l. 2.2. této smlouvy 
objednateli kontroly kontrolní osv�d�ení, je objednatel kontroly oprávn�n od této 
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

VI. Záv�re�ná ustanovení 
6.1. Závazky stran touto smlouvou výslovn� neupravené se �ídí p�íslušnými ustanoveními 

ob�anského zákoníku a dalšími souvisejícími platnými právními p�edpisy v�etn�
p�íslušných technických norem a zásadami BEZPE�NOSTI PRÁCE. 

6.2. Tuto smlouvu lze m�nit nebo dopl�ovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávn�nými zástupci obou smluvních stran. Práce provedené p�ed podpisem dodatku �i 
bez dodatku, jsou zahrnuty v úplat�. 

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními 
stranami. P�ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je vylou�eno. 

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

6.5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy, což dokládají 
svými podpisy. 

V Haví�ov�, ……………...          V Haví�ov�  ……………... 
  
……………………………………                  …………………………………………                      
       objednatel kontroly             vykonavatel kontroly 


