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SMLOUVA O DÍLO - VZOR 

 

........................., nar. .............................., 

bytem ...................................................... 

 

- dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 

  

a 

  

................................, IČ: ......................, 

se sídlem ............................................ 

 

- dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 

  

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených .................................................................................................................... 

(dále je ,,dílo“), kdy rozsah díla je přesně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 

  

II. 

Cena díla a způsob úhrady 

  

1.  Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši .....................- Kč (slovy: 

...................................... korun českých). 

2.  Sjednaná cena bude uhrazena na účet zhotovitele č. ú. ....................... vedený u ................ a.s., při 

předání a převzetí díla. 

3. Cenu díla může objednatel snížit o cenu neprovedených prací a dodávek. 

 

III. 

Termín zhotovení díla 

 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací zhotovitelem.  
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2.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne .......................... 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do ........................ 

  

IV. 

 Financování a placení  

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli provedené práce na základě provedených prací.  

2. Dohodnutá splatnost faktur je ................ dní od převzetí díla. 

 

V. 

Staveniště 

 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.  

2.  Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel.  

3. Zhotovitel se již seznámil se stavem staveniště a neshledal žádné důvody, které by mu bránily v 

řádném zahájení prací a řádnému provedení díla dle této smlouvy.  

 

VI. 

Záruka 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že záruční doba díla je ................. měsíců.  

2.  V případě reklamace objednatelem je zhotovitel povinen neprodleně zahájit práce na odstranění 

reklamované vady, nejpozději však do .................... dnů od obdržení oznámení o reklamaci. 

  

VII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  Zhotovitel předá objednateli dílo uklizené a v čistotě, a to včetně okolí provedeného díla a včetně 

vyklizeného staveniště.  

 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

1.   Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel každý den zajistí úklid staveniště.  

2.  Zhotovitel je povinen dílo provést z nepoužitých materiálů, dle českých norem, příslušných 

oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců s dodržením technologických postupů, a to v 

nejvyšší kvalitě. 

3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat bezpečností, hygienické, požární a ekologické 

předpisy 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez 

jakéhokoliv nátlaku či tísně, se zněním smlouvy o dílo se řádně seznámily a bez výhrad se zněním 

smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Tato smlouva byla uzavřena shora uvedenými smluvními stranami, byla jimi řádně přečtena a 

prostudována a po odsouhlasení byla jimi vlastnoručně podepsána jako projev jejich svobodné, vážné 

a pravé vůle. Obě smluvní strany prohlašují, že tento svůj projev vůle činí bez jakékoliv tísně. 

 

 

V................   dne......................                               V................   dne...................... 

  

  

 

 

................................................                               

 ...............................................                                          

       Objednatel                                                               Zhotovitel 

 

 

Jedná se pouze o vzor smlouvy o dílo. Tento vzor slouží jako doporučení, je zde velká smluvní volnost 

stran, proto je potřeba specifické požadavky zapracovat. Vždy záleží, o jaké dílo se jedná. Rádi Vám 

s tímto pomůžeme. Kontaktujte naši advokátní kancelář na emailu info@tvujobhajce.cz nebo na tel. 

607139004. 
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