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VZOR 7e) 

RÁMCOVÁ SMLOUVA �. ……… 
na ……………………………………………………………………….. 

uzav�ená dle ustanovení § 1746 odst. 2 ob�anského zákoníku, mezi  

Smluvní strany 

1. Objednatelem:  Stavební bytové družstvo Haví�ov 
 se sídlem:    Hornosušská 1041/2, Prost�ední Suchá, 735 64 Haví�ov 

I�:    004 15 227 
zastoupeno  

 …………………………………………………………………………………. 
zapsáno: v obchodním rejst�íku u Krajského soudu v Ostrav�, sp. 

zn. DrXXII 393 
a 

2. Zhotovitelem:  …………………………………………………… 
 se sídlem:    ……………………………………. 
 I�:     ……………………………………………….. 
 Zastoupen:    ………………………………….. 

Zapsán: v obchodním rejst�íku u …………… soudu v ………… 
,sp. zn. ……………… 

  

A. Obecná �ást rámcové smlouvy 

I. 
Ú�el smlouvy a povaha ú�astník�

1.1 Ú�elem této smlouvy je oboustrann� efektivní úprava smluvních vztah� vzniklých 
v pr�b�hu doby ú�innosti této smlouvy tak, aby byla zabezpe�ena jejich �ádná 
realizace. 

1.2 Tato smlouva je uzavírána jako smlouva rámcová, proto z ní smluvním stranám 
nevznikají p�ímé závazky a pohledávky. Smluvní strany si vymezují prost�ednictvím 
této rámcové smlouvy obecné podmínky, na n�ž budou navazovat konkrétní podmínky 
v realiza�ních smlouvách uzav�ených na jejím základ�. 

1.3 Objednatel prohlašuje, že je bytovým družstvem ve smyslu ustanovení § 727 a 
následujících zákona o obchodních korporacích a sv�j ú�el zabezpe�uje správou 
družstevních bytových dom�, byt� a ostatního družstevního majetku. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem, který je oprávn�n a odborn� kvalifikován 
k provád�ní sjednaného p�edm�tu díla pro zhotovitele. 

1.5  Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu 
insolven�ního zákona, a ani nejsou dány zákonné podmínky pro to, aby byl podán 
návrh na zahájení takového �ízení, což se vztahuje na celou dobu platnosti této 
smlouvy.  
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1.6  Zhotovitel dále prohlašuje, že v��i n�mu není vedeno exeku�ní �ízení ani �ízení o 
soudní výkon rozhodnutí, a že neexistují žádné skute�nosti, které by zahájení 
exeku�ního �ízení �i �ízení o soudním výkonu rozhodnutí od�vod�ovaly. 

II. 
Uzav�ení realiza�ních smluv (objednávek) 

2.1 Objednavatel a zhotovitel (vít�z výb�rového �ízení o uzav�ení této rámcové smlouvy) 
se dohodli, že po dobu platnosti této smlouvy budou uzavírat tzv. realiza�ní smlouvy 
(v podob� smlouvy nebo objednávky) na konkrétní zhotovení díla, a to 
na:….……………………………………… 

III. 
Zp�sob uzavírání realiza�ních smluv  

3.1 Strany budou v rámci této smlouvy uzavírat tzv. realiza�ní smlouvy �i objednávky, 
jako dvoustranná písemná právní jednání s podpisy obou stran, v podob� vzoru �. 7a) 
platné vnitrodružstevní sm�rnice o výb�ru dodavatel�, služeb a prací pro družstvo.   

3.2 Smluvní strany mohou v rámci podmínek této smlouvy uzavírat realiza�ní smlouvy 
také doru�ením potvrzení (akceptace) objednávky objednatele. Pokud objednatel hodlá 
uzav�ít realiza�ní smlouvu tímto zp�sobem, zašle zhotoviteli na základ� cenové 
nabídky �i jiného podkladu objednávku na zhotovení díla v podob� vzoru �. 6 platné 
vnitrodružstevní sm�rnice o výb�ru dodavatel� služeb a prací pro družstvo.  

3.3 Pokud má zhotovitel zájem objednávku potvrdit, doplní do jejího textu podpis anebo 
vyhotoví a podepíše písemné potvrzení a doru�í ji/ jej zp�t objednateli (poštou �i 
emailem) do … pracovních dn�.  

3.4  Jestliže zhotovitel objednateli nedoru�í potvrzenou objednávku, písemné potvrzení, �i 
návrh smlouvy do … pracovních dn�, má se za to, že návrh na uzav�ení realiza�ní 
smlouvy neakceptoval. 

3.5 Pokud bude v potvrzené objednávce �i návrhu smlouvy zhotovitele provedeno 
dopln�ní nebo jiná zm�na textu, údaj� �i dat, má se za to, že se jedná o zhotovitel�v 
návrh na uzav�ení smlouvy, a proto jeho akceptace m�že nastat, pokud takový návrh 
písemn� potvrdí objednatel.  

IV. 
Priorita realiza�ní smlouvy 

4. Pro p�ípad, že bude kterékoli ujednání realiza�ní smlouvy (potvrzené objednávky) 
upraveno odlišn� od ujednání této rámcové smlouvy, mají ujednání obsažená v 
realiza�ní smlouv� (potvrzené objednávce) p�ednost p�ed ujednáními obsaženými 
v této rámcové smlouv�. 

V. 
Forma právních jednání  

5. Veškerá právní jednání sm��ující ke vzniku, zm�n� nebo zániku této rámcové 
smlouvy, stejn� jako jednotlivých realiza�ních smluv, musí být vždy u�in�na 
písemnou formou a musí být doru�ena druhé smluvní stran�. 
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VI. 
Doba trvání smlouvy a zp�sob jejího ukon�ení 

6.1 Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu 1 roku od jejího uzav�ení, tj. do 
dne:……………... Uplynutím uvedené doby tato smlouva zaniká. 

6.2 Smluvní strany si mohou skon�ení této smlouvy ujednat písemnou dohodou. 

6.3 Kterákoli ze stran je oprávn�na tuto smlouvu vypov�d�t, a to i bez udání d�vodu. 
Výpov�dní doba �iní 3 m�síce a po�íná b�žet prvním dnem kalendá�ního m�síce 
následujícího po m�síci, v n�mž bude výpov�	 doru�ena druhé smluvní stran�. 

6.4 Ukon�ení této rámcové smlouvy nemá žádný vliv na povinnost spln�ní kterékoli 
realiza�ní smlouvy uzav�ené p�ed ukon�ením této rámcové smlouvy.  

B. Práva a povinnosti stran plynoucí z uzav�ených realiza�ních smluv 

VII. 
Projevy v�le 

7. Uzav�ením realiza�ní smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na sv�j náklad a 
nebezpe�í 
pro objednatele ur�ené dílo a objednatel se zavazuje dílo p�evzít a zaplatit sjednanou 
cenu.  

VIII. 
Provedení díla 

8.1 Zhotovitel provede dílo (vykoná práci) osobn�. Provedení konkrétní �ásti díla 
prost�ednictvím jmenovit� uvedeného subdodavatele je možné pouze po p�edchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

8.2 Zhotovitel provede dílo �ádn� s odbornou pé�í, v nejlepší jakosti, ve sjednaném �ase a 
obstará vše, co je k provedení díla pot�eba. Dílo (p�edm�t díla/výsledek práce) musí 
odpovídat realiza�ní smlouv�, této rámcové smlouv�, p�íslušným právním p�edpis�m, 
jakož i technickým a hygienickým normám. 

8.3 Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávn�n požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a provád�l dílo �ádným zp�sobem. Neu�iní-li tak zhotovitel ani v p�im��ené 
dob�, m�že objednatel od realiza�ní smlouvy odstoupit. 

8.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte�ného odkladu na nevhodnou 
povahu v�ci, kterou mu p�edal objednatel k provedení díla, nebo p�íkazu, který mu dal 
objednatel. 

8.5 Každé dílo je provedeno, je-li dokon�eno a písemn� p�edáno. Dokon�ením díla se 
rozumí p�edvedení jeho zp�sobilosti sloužit svému ú�elu. 

8.6 Jestliže je k dokon�ení díla zapot�ebí provést sjednanou zkoušku, je dílo dokon�eno 
teprve úsp�šným provedením takové zkoušky za p�ítomnosti oprávn�ného zástupce 
objednatele. 



�

�

�

IX. 
Cena za dílo 

9.1 Vysout�žená cena za provedení díla ve výši:……………..K� bez DPH již zahrnuje 
veškeré náklady související s provedením díla. Cena je sjednána jako pevná a 
nep�ekro�itelná. K její zm�n� m�že dojít pouze s p�edchozím písemným souhlasem 
objednatele (uzav�ením dodatku smlouvy/objednávky). 

9.2 K cen� bude p�ipo�tena DPH, a to v p�íslušné zákonné sazb�, jež je platná ke dni 
uskute�n�ní zdanitelného pln�ní.  

9.3 Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla vzniká provedením a p�edáním díla. Zálohu 
lze objednateli proplatit na základ� schválení p�edstavenstvem družstva.  

X. 
Platební podmínky 

10.1 Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla na základ� da�ového dokladu, který bude 
obsahovat zákonem požadované náležitosti.  

10.2 Cena uvedená na da�ovém dokladu je splatná ve lh�t� mt�iceti dn� od jeho doru�ení 
objednateli. 

10.3 Pokud da�ový doklad nebude obsahovat n�kterou zákonnou náležitost, vrátí jej 
objednatel zhotoviteli. Splatnost pohledávky vyú�tované vadným da�ovým dokladem 
se posouvá o dobu, než bude objednateli doru�en �ádný da�ový doklad. 

XI. 
Odpov�dnost za vady a záruka za jakost

11.1 Odpov�dnost zhotovitele za vady se �ídí p�íslušnými ustanoveními ob�anského 
zákoníku. 

11.2 Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2619, ve spojení s ustanovením § 2113 a 
následujícími ob�anského zákoníku, zavazuje, že dílo bude po dobu 36 m�síc� od 
p�evzetí objednatelem zp�sobilé k použití pro obvyklý ú�el a že si zachová obvyklé 
vlastnosti. 

11.3 Zhotovitel je povinen splnit nárok objednatele z titulu odpov�dnosti za vady (v�etn�
vad, na n�ž dopadá záruka za jakost), nejpozd�ji do jednoho týdne ode dne oznámení 
vady.  

11.4 Pro p�ípad, že by se na díle vyskytla vada (v�etn� vady, která by se vyskytla v záru�ní 
dob�), strany nad rámec práv p�íslušejících podle ob�anského zákoníku sjednávají, že 
pokud by zhotovitel právo objednatele neuspokojil ani do t�iceti dn� ode dne 
oznámení vady, je objednatel oprávn�n nechat vadu odstranit t�etí osobou a náhradu 
náklad� s tím spojených má nárok požadovat po zhotoviteli.

XII. 
Sank�ní ujednání 

12.1 Pokud by se zhotovitel ocitl v prodlení s �ádným provedením díla, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý den prodlení. 
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12.2 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se spln�ním povinnosti odstranit oznámenou 
vadu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý 
den prodlení. 

12.3 Pro p�ípad, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny díla (�i její �ásti), 
sjednávají si smluvní strany, že úrok z prodlení bude odpovídat výši stanovené 
zákonem v dob� vzniku povinnosti hradit úrok z prodlení.  

12.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 14 dn� od doru�ení výzvy k úhrad�
povinné smluvní stran�. 

12.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu podle této smlouvy se nedotýká povinnosti nahradit 
vzniklou škodu. 

C. Záv�re�ná ujednání 

XIII. 
Záv�re�ná ujednání 

13.1 Smluvní strany tímto vylu�ují odpov�dnost za újmu vzniklou druhé smluvní stran�
v souvislosti s vyjednáváním obsahu této Smlouvy.  

13.2 Smluvní strany výslovn� sjednávají, že jejich ujednání v této rámcové smlouv� mají 
p�ednost p�ed dispozitivní úpravou obsaženou v obecn� závazných právních 
p�edpisech a dále, že dispozitivní úprava v obecn� závazných právních p�edpisech má 
p�ednost p�ed obchodními zvyklostmi.  

13.3 Jestliže n�které ustanovení této rámcové smlouvy je, nebo se stane neplatným, nebo se 
stane ve vztahu smluvních stran neú�inným, neznamená neplatnost ani neú�innost 
tohoto ustanovení neplatnost ani neú�innost této smlouvy jako celku ani jednotlivých 
jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné �i neú�inné ustanovení odd�lit od 
ostatního obsahu této smlouvy.  
Smluvní strany se zavazují, že bez zbyte�ného odkladu poté, co zjistí d�vod 
neplatnosti �i neú�innosti, nahradí na základ� vzájemných jednání takové neplatné 
nebo neú�inné ustanovení jiným platným a ú�inným ustanovením, které bude 
odpovídat ú�elu p�vodního neplatného �i neú�inného ustanovení.  

13.4 Tato smlouva byla sepsána ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom výtisku. 

13.5 Ob� smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají vážn�, že považují obsah této 
smlouvy za ur�itý a srozumitelný, a na d�kaz toho p�ipojují své podpisy. 

V Haví�ov�, ……………   V Haví�ov�, …………… 

…………………………………   Stavební bytové družstvo Haví�ov  
…………………………………          
                                                                        ………………………………………………… 
                                  �len                        místop�edseda  
                                                                             p�edstavenstva  p�edstavenstva
  


