SMLOUVA O DÍLO č. …….
dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

1.
..........................................................
se sídlem ………………………….,

(dále jen „Objednatel“)
a

2.
..........................................................
se sídlem ………………………….,

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, v níže uvedeném
termínu, provést ……………………………………………, v dohodnutém rozsahu a kvalitě a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu prací, objednatel zadá
u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.
3. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech
Termín zahájení prací: …………..
Termín dokončení prací: ………….
III.
Cena za dílo
1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:
Cena

Celkem

IV.
Platební podmínky
1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:
-Platba bude provedena hotově/na účet
- záloha ve výši ……….. % smluvní ceny bude uhrazena nejpozději do ……… dnů ode dne podpisu této smlouvy
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- měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací
odsouhlaseného objednatelem až do výše ……..% ceny díla
- po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla bude
vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých ……. % ceny díla. V konečné faktuře bude
vyúčtována daň z přidané hodnoty.
- splatnost faktur bude vždy 10 dnů od jejich doručení do sídla objednatele
- objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet
zhotovitele.

2. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako
na nedoručenou.

V.
Závazky zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech
sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na
pracovištích objednatele.

VI.
Závazky objednatele
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ……………………. ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění
díla nejpozději dne ………………..

VII.
Převzetí díla
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné
podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a
nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
VIII.
Ostatní podmínky smlouvy
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 upozorňovat na zjištěné nedostatky
IX.
Vzájemný styk a doručování
Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou
se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této
smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení
této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené
jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze
skutečností nastane dříve.
Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: ………………………………………………….
Zhotovitele: …………………………………………………

2

X.
Zvláštní ujednání
1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně
neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb. v platném znění a předpisy
souvisejícími.
XIV.
Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními
stranami.
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i
zhotovitel.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ………………… dne
Objednatel:
……………………………..

V ………………… dne
Zhotovitel:
………………………………….
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