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Objednatel se zavazuje, že celkovou cenu díla uhradí zhotoviteli bankovním převodem na účet 
zhotovitele po jeho provedení a protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to 
na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností do 14. dnů od jejího vystavení. Faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu, přičemž bude k cenám účtována DPH způsobem a ve 
výši platné V době fakturace. 

Článek 3 
Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 29.11.2019 
Předpokládaný termín zahájení: 19.11.2019 
Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z 
protokolu O předání a převzetí díla. 
Zhotovitel oznámí objednateli termín Zahájení a dokončení díla a termín pro jeho předání tak, aby 
jej mohl objednatel řádně převzít. 

článek 4 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Zhotovitel je oprávněn dílo provést pomocí třetí osoby. Zhotovitel zajistí, že jeho personál bude 
dodržovat při provádění prací platné technické předpisy, bezpečnostní předpisy, předpisy pro 
ochranu životního prostředí a ostatní zákonná ustanovení. Zhotovitel odpovídá za řádnost a 
včasnost provedení díla, jakoby toto dílo prováděl sám. 

Při provádění díla bude Zhotovitel postupovat v souladu stechnickými normami a předpisy dle 
schválené projektové dokumentace a pokynů objednatele s tím, že se od tohoto může odchýlit 
pouze V případě nutných provozních změn, které budou projednány a odsouhlaseny 
objednatelem. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků a 
písemným (protokolárním) předáním předmětu díla objednateli nebo jeho oprávněnému či 

pověřenému zástupci. 

Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje Záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této Záruky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. 

Článek 5 
Práva a povinnosti objednatele 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději kdatu uzavření této smlouvy veškeré 
nezbytné podklady nutné k řádněmu provedení díla, především schválenou projektovou 
dokumentaci, platné stavební povolení, staveniště a příp. všechny další nezbytné podklady a 
technické podmínl‹y pro možnost řádného provedení díle. Objednatel se dále zavazuje 
k včasnému předání staveniště a k umožnění řádného O zahájení stavby Zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu provádění díla. 

Objednatel se zavazuje k plné součinnosti se Zhotovitelem při provádění díla a k součinnosti při 
jeho předání a převzetí. 

Zanikne-li závazek provést dílo Z důvodů, za které odpovídá objednatel, je tento povinen 
zhotoviteli uhradit všechny dosud provedené práce a úpravy a také škodu, která mu vznikla. 
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článek 6 
Záruka 

Zhotovitel odpovídá za prokazatelně vady provedeného díla, které se vyskytnou během 36 měsíců po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, které vzniknou vsouvislosti se zásahem třetí strany nebo neoprávněné osoby po jeho řádném předání a převzetí. 

Objednatel dílo převezme formou písemného protokolu osvědčujícího jeho provedení podepsaného oběma smluvními stranami. Dílo bude objednateli předáno na základě písemné výzvy zhotovitele prokazatelně doručené objednateli, přičemž pokud se Objednatel na základě této výzvy k převzetí díla nedostaví nebo řádně neomluvl, je považováno dílo za dokončené bez vad a nedodělků a řádně předané a objednateli vzniká povinnost jej zhotoviteli uhradit v plné výši dle podmínek této smlouvy. Tímto okamžikem také počíná běžet dohodnutá Záruční doba za dílo. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání dila jeho způsobilost sloužit svému účelu. Případné vady a nedodělky se uvedou do předávaciho protokolu. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodélku uvedené v předávacím protokole. 

Zhotovitel je povinen odstranit závadu, kterou vůči němu v záruční lhůtě písemně uplatní Objednatel podle její povahy novým výkonem nebo dodatečnou prací a to bezplatně ve sjednané lhůtě. 

Pokud Zhotovitel uplatněnou závadu v dohodnutém termínu neodstraní, má Objednatel právo tuto odstranit sám na náklady zhotovitele. 

článek 7 
Smluvní pokuta 

Nedodrží-li zhotovitel stanovený termín ukončení díla, zavazuje se, že uhradí objednateli smluvní sankcí 0,05 % Z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
Nezaplatí-li Objednatel fakturu v dohodnutém termínu a výší zavazuje se, že uhradí zhotoviteli smluvní sankcí 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním povinnost platit cenudíla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním l‹terékolív povinnosti dle této smlouvy. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 21. dnů od doručení faktury povinné smluvní straně. 
Uplatnění smluvních pokut nemá vliv na právo obou smluvních stran uplatnit nárok na náhradu Škody v plné výši Z důvodu neplnění smluvních podmínek druhou stranou. 

článek 8 
Závěrečná ustanovení 

Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb.. V případě sporu je 
příslušný obecný soud strany žalované. 

Veškeré informace, které jedna ze smluvních stran označí za důvěrné, zejména podklady, 
výkresy, znalosti a další obchodní a provozní tajemství, je druhá smluvní strana povinna utajit, 
znepřístupnít třetím osobám a užívat pouze za účelem splnění této smlouvy. 
Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li O to požádány dle zákona č. 106 / 99 Sb. 
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