
SMLOUVA O DÍLO 

na provádění servisu technologie kuchyně 
 
 
 
Objednatel:  Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8   
  Masarykovo nám. 1207/8, 78701 Šumperk 
  Zastoupená: 
  IČO: 49589792   
 
a 
 
Zhotovitel: Zdeněk Vondra 
  Denisova 8, 787 01 Šumperk 
  IČO: 65173694 
  DIČ: CZ7607035821 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo: 
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
Předmětem smlouvy je provádění pozáručního servisu technologie kuchyně v 
kuchyňském provozu na pozemku objednatele. Tato údržba zahrnuje běžnou údržbu 
a opravy kuchyňského vybavení,  na základě objednávek objednatele. Veškeré tyto 
činnosti provádí dodavatel pro potřeby objednatele. 
 
 

II. CENA A ZPŮSOB PLACENÍ 
 
Za vykonanou práci vystaví zhotovitel fakturu.  
Cena je stanovena takto:  
1. Hodinová sazba – servis 400,- Kč / hod. bez DPH 
2. Doprava       80,- Kč / cestu bez DPH 
3. Náhradní díly a montážní materiál – dle skutečnosti, na základě montážních listů 
Faktury budou vystavovány s 14 denní splatností. 
 
 

III. TERMÍN PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ 
 
Termín nástupu na servisní opravu je do 2 pracovních dnů od nahlášení objednatele. 
Oprava bude provedena v co možná nejkratším termínu a bez zbytečných odkladů. 
 
Náklady spojené s povoláním  technika na závadu, která nemá charakter záruční 
opravy, jdou plně k tíži uživatele servisu. 
 
 
 
 



 
Objednání servisu: telefonicky: 603 830 282, 604 289 809  
   e-mailem: vondrazdenek@seznam.cz 
    
 

IV. ZÁRUKA, ODSTRANĚNÍ VAD 
 
Na dodané náhradní díly (vyjma použitých a repasovaných, na jejichž použití se 
strany písemně dohodly) poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců. Záruka se nevztahuje 
na nekovové materiály, jako např. guma, plasty, sklo a jiné součásti rychlého 
opotřebení. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem převzetí předmětu servisu po provedené servisní prohlídce nebo 
opravě objednatelem od zhotovitele. Záruka se nevztahuje na poškození, které bylo 
zapříčiněno neodborným nebo nedbalým zacházením objednatele. 
 
 

V. TRVÁNÍ SMLOUVY 
 

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 
Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu písemnou dohodou nebo písemnou 
výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně 
a končí uplynutím výpovědní doby. 
Pro případ ukončení trvání této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, vypořádají smluvní 
strany všechny vzájemné závazky z této smlouvy ve lhůtě do jednoho měsíce po 
zániku platnosti této smlouvy. 

 
 

VI. PROHLÁŠENÍ STRAN 
 
Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí.  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
 
 
 
V Šumperku dne 12.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
….........................................................             …......................................................... 
                       Zhotovitel               Objednatel 


