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Dohoda o převzetí záruky
uzavřena podle § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

starostka města
investic a údržby majetku

00297755
CZ00297755

^ ■

Přejímající:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o. 
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Ing. Tomáš Vytlačil 
Ing. Tomáš Vytlačil 
Komerční banka a.s.

CZ27833062
27833062

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 30819.
(dále jen „přejímající“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dohodu o převzetí záruky tohoto obsahu:

1. Nesporné skutečnosti

Město Bílovec má záměr realizovat opravu fasád na ul. Slezské náměstí č.p. 18, 23 a 24 a po 
výběrovém řízení uzavřelo s přejímajícím Smlouvu o dílo č. 3 1/2022/I/Usv. Realizace díla řeší 
opravu venkovních stěn s následným omítnutím a nátěrem. Jedná se o objekty na Slezském 
náměstí č.p. 18 (celá zadní část včetně štítové zdi) č.p. 23 (celá zadní část tzn. tři strany) a č.p. 
24 (celá přední a zadní část včetně štítových zdí a pavlačí) v Bílovci. U domu č.p. 24 se jedná



navíc o nátěr ocelové konstrukce a výměnu výplně z drátěného skla za polykarbonát na 
pavlačích tohoto domu. Budovy v majetku objednatele a to č.p. 18 a 24 sousedí s objekty č.p. 
21 a 25 v soukromém vlastnictví, v rámci provádění díla bude nezbytně nutné na tyto objekty 
vstoupit, a to na sedlové a ploché střechy těchto objektů.

2. Předmět dohody

Smluvní strany se dohodly, že přejímající převezme záruku za jakost v případě poškození 
objektů č.p. 21 a 25 na ul. Slezské náměstí v Bílovci v průběhu provádění oprav na fasádách 
v majetku objednatele, a to tak, že po dobu 60 měsíců od podpisu této dohody bude odpovídat 
za kvalitu a funkčnost provedených oprav.

3. Povinnosti nřehnuijícího

Přejímající před vstupem na soukromé objekty č.p. 21 a 25 zabezpečí zakrytí těchto ploch před 
poškozením. Před plánovaným vstupem na soukromé objekty se přejímající zkontaktuje 
s objednatelem a ten zajistí přítomnost vlastníku soukromých objektů na staveništi, ze kterého 
se provede zápis a fotodokumentace stávajícího stavu, bez této schůzky nesmí přejímající na 
soukromé objekty vstupovat.

Přejímající zodpovídá za kvalitu a funkčnost opravených ploch (svislých i vodorovných) na 
objektech č.p. 21 a 25 a zaručuje se, že opravy proběhnou v souladu s podmínkami a parametry 
obecně závazných předpisů ČSN platnými v ČR v době realizace, standardům a jiným 
předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR 
v době její realizace.

Každá prokázaná vada zaviněná přejímajícím, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna přejímajícím zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od 
oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění přejímajícím a 
předání objednateli.

Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, 
na jejichž nevhodnost přejímající objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění 
na jejich použití trval, přejímající neodpovídá.

Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným užíváním objektů č.p. 21 a 
25, jejím poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
přejímajícího písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce



sjednané záruky za jakost. Přejímající je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených 
reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu objektů č.p. 21 a 25, do 5 dnů u vad 
ostatních od jejich oznámení. Pokud nedojde přejímajícím k odstranění vady v termínu do 7 
dnů u vad bránících provozu nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 
dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn 
provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn 
přeúčtovat přejímajícímu. S tímto postupem přejímající souhlasí.

4. Závěrečné ujednáni

Tato dohoda je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a přejímající 1 vyhotovení.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato dohoda byla schválena na 91.schůzi Rady města Bílovec dne 12.9.2022 usnesením č. 
RM/2512/91/2022.
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starostka města jednatel ¡společnosti


