
Seznam příloh 

 
Příloha 1 Smlouva o dílo ............................................................................................................ 2 

Příloha 2 Porovnání právních úprav ......................................................................................... 18 

  



Příloha 1 Smlouva o dílo 

 
 
Dnešního dne uzavřeli 

objednatel: 

Obchodní společnost  

Sídlem   

IČ   

DIČ   

Zastoupena   

Bankovní spojení   

Tel.  

E-mail  

(dále jen: „Objednatel“) 

a 

zhotovitel: 

Obchodní společnost  

Sídlem   

IČ   

DIČ   

Zastoupena   

Bankovní spojení   

Tel.  

E-mail  

Obchodní rejstřík  

(dále jen: „Zhotovitel“) 

(dále společně též: „Smluvní strany“) 

 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

 

uzavřenou podle čl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen: „Smlouva“) 

 

 

1. Základní ustanovení 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo 

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“, v rozsahu specifikovaném touto 

Smlouvou podle projektové dokumentace pro provedení stavby, a to řádně a včas. Objednatel se 

zavazuje za podmínek určených Smlouvou dílo převzít a uhradit cenu díla. 

1.2. Místem plnění je areál v sídle Objednatele v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Umístění díla v rámci 



areálu Objednatele vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby. 

 

2. Úvodní prohlášení 

2.1. Výše uvedení zástupci Smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni za Smluvní strany Smlouvu 

podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není v úpadku, a není osobou 

ohroženou vstupem do insolvenčního řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 

vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a že nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by 

mohlo být vymáháno v exekuci. Zhotovitel dále prohlašuje, že s ním není veden žádný spor, 

v němž by neúspěch vedl k takové jeho povinnosti, jejíž plnění by destabilizovalo jeho 

hospodářskou situaci nebo jinak ohrozilo plnění jeho povinností podle této Smlouvy.  

2.3. Objednatel prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není v úpadku, a není osobou 

ohroženou vstupem do insolvenčního řízení. Objednatel dále prohlašuje, že vůči němu není 

vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a že nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by 

mohlo být vymáháno v exekuci. Objednatel dále prohlašuje, že s ním není veden žádný spor, 

v němž by neúspěch vedl k takové jeho povinnosti, jejíž plnění by destabilizovalo jeho 

hospodářskou situaci nebo jinak ohrozilo plnění jeho povinností podle této Smlouvy.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, podle projektové dokumentace pro provedení 

stavby popsané v čl. 3.2.1 Smlouvy, zpracované společností xxxxxxxxxxxxxxxxxx. (dále jen: 

„Projektant“). 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné dosažitelné kvalitě a jakosti v souladu se 

Smlouvou, s projektovou dokumentací zpracované Projektantem, s českými technickými 

normami a přejatými evropskými normami (závaznými i doporučujícími) a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. V případě, že se 

v podkladech pro provádění stavby vyskytne rozpor, priority podkladů jsou stanoveny takto: 1) 

technický a kvalitativní popis včetně obrazových příloh vybraných výrobků 2) výpisy výplní 

otvorů a podrobností (stavba) a specifikace strojů a zařízení (profese) 3) Výkresová část 

projektové dokumentace 4) Výkazy výměr  

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými 

zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla řádně a včas nezbytné. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je podrobně seznámen s obsahem a rozsahem prací a místními 

podmínkami na staveništi a na základě předaných podkladů prohlašuje, že je schopen dílo ve 

Smlouvou požadované kvalitě za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu řádně provést. 

2.8. Zhotovitel garantuje proveditelnost díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby 

zpracovanou Projektantem.  

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si zkontroloval předkládané výkazy výměr s předloženou projektovou 

dokumentací zpracovanou Projektantem a že neshledal žádné nedostatky a nesrovnalosti.  



2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavebními povoleními a rozhodnutím 

vydaným Městským úřadem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , a se stanovisky dalších 

orgánů státní správy a zavazuje se provádět dílo v souladu s těmito rozhodnutími. 

 

3. Vymezení díla 

3.1. Předmětem plnění podle Smlouvy je zhotovení (kompletní realizace) díla (stavby) - 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., v areálu Objednatele v xxxxxxxxxxxxxx, za podmínek stanovených 

Smlouvou (dále jen: „Dílo“). 

3.2. Rozsah prací a vymezení předmětu díla - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.., jsou podrobně 

specifikovány:  

3.2.1. dokumentací pro provedení stavby vypracované Projektantem (dále jen „PD“), jež tvoří 

jako Příloha č. 1 nedílnou součást Smlouvy; 

3.2.2. položkovým rozpočtem předloženým Zhotovitelem (dále jen: „Položkový rozpočet“), jež 

tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součást Smlouvy; 

3.3. Zhotovením Díla se krom vlastní stavební realizace Díla rozumí zejména též: 

- vypracování realizační dokumentace tzn. dílenských a výrobních výkresů v tištěné i 

digitální formě (4x v tištěné a 2x digitální formě ve formátu dwg) a jejich odsouhlasení 

Projektantem; 

- zpracování a předložení podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby dle pokynů Projektanta; 

- realizace veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu 

stavebních prací a úplnému dokončení celého Díla v rozsahu dle PD za podmínek 

uvedených v příslušném stavebním povolení a v termínech podle Smlouvy, zejména 

přechodná dopravní a ochranná technická bezpečnostní opatření, dodávky energií 

apod.; 

- předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích 

včetně zkoušek komplexních a dokladů k součástem Díla (záruční listy, návody k 

obsluze, certifikáty apod.)  

- odstranění případných zjištěných vad a nedodělků Díla; 

- vyklizení a úklid staveniště po provedení Díla; 

- provedení zaškolení zaměstnanců Objednatele u zabudovaných zařízení vyžadujících 

obsluhu s dodáním návodu na obsluhu takového zařízení v českém jazyce; 

- předložení návrhu servisních smluv Objednateli. 

3.4. Součástí Díla jsou i práce, výkony, úkony či jednání blíže nespecifikované v čl. 3.3 Smlouvy, které 

jsou nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti 

Zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

3.5. Standard provedení díla je dán Smlouvou, PD, obecně závaznými předpisy a technickými 

normami. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele upozorní na případnou možnost vhodnějšího 

technického postupu či materiálu apod., než je uveden v PD. Zhotovitel není oprávněn použít 

jiné materiály, technologické postupy, zařízení, výrobky apod. oproti PD bez předchozího 



písemného souhlasu Objednatele.  

3.6. Objednatel je oprávněn vyjmout práce nebo výkony ze zadaného rozsahu Díla (méněpráce). 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů i zcela zřejmě 

nad rámec kompletního Díla dle Smlouvy nebo PD (vícepráce), které je Zhotovitel povinen 

zajistit. Vícepráce budou oceněny postupem podle čl. 5.8 Smlouvy. 

3.7. Všechny případné změny a modifikace rozsahu Díla a požadované více nebo méně práce budou 

zapsány do deníku víceprací vedeného Zhotovitelem. Zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dnů 

předloží cenovou a v případě většího rozsahu změny i termínovou nabídku požadované změny. 

Objednatel se k návrhu vyjádří do 5 (pěti) pracovních dnů. Bude-li Objednatel s návrhem 

souhlasit, bude změna oběma Smluvními stranami potvrzena uzavřením písemného dodatku ke 

Smlouvě. Předmětem dodatku bude i případná změna termínů Smlouvy nebo ceny Díla.  

3.8. Bez řádně odsouhlasené změny Díla postupem uvedeným v této Smlouvě, nebudou změny Díla 

Zhotovitelem provedeny. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel 

není povinen k realizaci změny bez oboustranně podepsaného změnového listu ve formě 

Dodatku ke smlouvě. 

 

4. Termín výstavby a postup prací 

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a za podmínek určených ve Smlouvě: 

- zahájit realizaci Díla nejpozději do 1.3.2016  

- dokončit a předat Dílo do zkušebního provozu nejpozději do30.10.2016 

4.2. Nedílnou součástí Smlouvy je věcný, časový a finanční harmonogram stavby (dále jen: 

„Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Harmonogram stanoví závazné rozdělení Díla 

do etap, závazné termíny realizace těchto etap a harmonogram fakturace v návaznosti na 

předání příslušných dokončených etap.  

4.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné termín zahájení 

realizace Díla podle čl. 4.1 Smlouvy dodržet, je Objednatel oprávněn posunout termín zahájení 

realizace Díla na dobu pozdější. V závislosti na posunutí termínu zahájení realizace Díla se 

Zhotoviteli automaticky posouvají veškeré termíny pro dokončení a předání Díla jednotlivých 

etap Díla i celého Díla. Pokud Objednatel odloží termín zahájení realizace Díla o více než 60 

(šedesát) dnů, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

4.4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla a řádně v ní pokračovat nejpozději do 5 (pěti) dnů ode 

dne protokolárního odevzdání staveniště. Pokud Zhotovitel realizaci Díla nezahájí ani ve lhůtě 30 

(třiceti) dnů ode dne protokolárního odevzdání staveniště, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. 

4.5. Termín dokončení a předání Díla i etap dle Harmonogramu se prodlužuje o: 

- dobu trvání okolností vyšší moci; 

- dobu trvání natolik nepříznivých klimatických podmínek, které zcela znemožňují 

dodržovat technologické postupy pro provádění Díla. Při teplotě nižší než -5°C v 8.00 

SEČ jsou klimatické podmínky vždy považovány za nepříznivé a není přípustné provádět 

stavební činnost. Klimatické podmínky budou v případě pochybností posuzovány dle 



údajů Českého hydrometeorologického ústavu z měřící stanice Brandýs nad Labem – 

st.B (id stanice: P2BRAN01).  

 

Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny Objednatelem nebo TDI (viz 
čl. 8 Smlouvy) zápisem ve stavebním deníku. 

 

5. Cena Díla 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla v souladu s touto Smlouvou cenu ve 

výši xxxxxxxxxxx ,-Kč (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) (dále jen: „Cena Díla“). 

K dohodnuté Ceně Díla bude Zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.  

5.2. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu.  

5.3. Cena Díla je cenou maximální a nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu zhotovování Díla. 

Cenu Díla není možné překročit, pokud to Smlouva výslovně neupravuje.  

5.4. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla a je stanovena pro rozsah Díla 

podle Smlouvy a PD. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty zejména: 

- náklady na zařízení staveniště, pomocné a zabezpečovací konstrukce, na dopravu 

materiálu, zemin a jiných věcí, na likvidaci odpadů vznikajících v průběhu stavby, 

náklady na převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, 

náklady na uvedení Díla do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření 

k realizaci Díla; 

- náklady na veškeré energie nezbytné pro realizaci Díla; 

- poplatky za zábory pozemků, za uložení zemin na skládky, připojení budov na 

inženýrské sítě,  

- náklady na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, geodetickou činnost na 

staveništi;  

- náklady na provedení potřebných zkoušek, zaškolení a revizí apod., včetně všech 

příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích 

zkoušek, 

- náklady na odstranění škod na zhotovovaném Díle až do jeho protokolárního předání a 

převzetí bezvadného Díla. 

5.5. Cena Díla může být měněna pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě, a to konkrétně v 

případě: 

- víceprací – postupem podle čl. 5.8 Smlouvy, 

- méněprací – automatickým snížením Ceny Díla podle čl. 5.9 Smlouvy. 

5.6. Cena Díla zahrnuje veškerá rizika Zhotovitele, včetně rizik změn tržních podmínek, cen 

stavebních materiálů, cen práce, změn daní (kromě DPH) či jiných odvodů a poplatků. Cena Díla 

zahrnuje i dohodu, že nebezpečí změny okolností je na straně Zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

Položkového rozpočtu nebo PD. 



5.8. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli vícepráce v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, pro které 

Zhotovitel vždy vypracuje cenovou nabídku, která v jednotlivých položkách nebude převyšovat: 

- cenu obdobných položek uvedených v Položkovém rozpočtu; 

- pokud se příslušné položky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými 

cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto položek; 

- pokud nelze využít pro ocenění příslušných položek zásady výše uvedené, je na tuto 

skutečnost Zhotovitel povinen Objednatele upozornit a cena těchto položek bude 

stanovena na základě individuální kalkulace materiálu a hodinových sazeb pracovníků 

vycházejících z průměru tří nabídek předložených Zhotovitelem o potenciálních 

subdodavatelů odsouhlasené Objednatelem v případě, že nebude nalezena shoda, pak 

jako cena v místě a čase obvyklá.  

5.9. V případě méněprací bude jejich cena z celkové ceny Díla automaticky odečtena ve výši, ve které 

je uvedena v Položkovém rozpočtu. 

 

6. Platební podmínky 

6.1. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena dle Harmonogramu, a to na základě dílčích 

faktur Zhotovitele a konečné faktury Zhotovitele. K fakturované částce bude účtována DPH 

podle aktuálně platných právních předpisů. 

6.1.1. Faktura musí vždy obsahovat zákonné náležitosti běžného daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, s tím, že nad rámec zákonných 

požadavků musí obsahovat označení Smlouvy, podpis a razítko Zhotovitele. 

6.2. Dílčími fakturami bude Zhotovitel Objednateli v souladu s Harmonogramem účtovat částku 

představující 90 % ceny příslušené etapy podle Harmonogramu, a to vždy po dokončení a 

předání bezvadné příslušné etapy podle Harmonogramu. 

6.2.1. Před dokončením příslušné etapy Díla je Zhotovitel povinen Objednatele vyzvat k 

zahájení přejímacího řízení příslušné etapy zápisem ve stavebním deníku nejpozději 3 

(tři) pracovní dny před faktickým dokončením příslušné etapy. 

6.2.2. Součástí přejímacího řízení příslušné etapy bude soupis etapového předávacího 

protokolu, jehož obsahem bude zejména popis případně zjištěných vad a nedodělků 

etapy s termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle Smluvních stran, že etapu 

předávají a přebírají (dále jen: „Etapový předávací protokol“). 

6.2.3. Právo fakturace vzniká Zhotoviteli dnem předání řádně provedené etapy bez vad a 

nedodělků podle Etapového předávacího protokolu. Bezvýhradný podpis Etapového 

předávacího protokolu Objednatelem se považuje za odsouhlasení fakturace příslušné 

etapy předpokládané podle Harmonogramu. 

6.2.4. Předáním a převzetím etapy nezaniká právo Objednatele vytknout při konečném 

předání a převzetí Díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky etapy předané a 

převzaté Etapovým předávacím protokolem. Převzetí etapy Objednatelem nemá vliv na 

skutečnost, že po celou dobu provádění Díla nese nebezpečí škody na celém Díle 

Zhotovitel. 

6.3. Konečnou fakturou Zhotovitel Objednateli vyúčtuje částku představující 10 % Ceny Díla, a to po 



dokončení a předání celého bezvadného Díla, pravomocné kolaudaci celého Díla a po řádném 

uplynutí doby zkušebního provozu Díla podle čl. 10.1 Smlouvy. 

6.3.1. Konečná faktura musí kromě obecných náležitostí a náležitostí dle čl. 6.1.1. Smlouvy 

obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“; 

- celkovou Cenu Díla bez DPH; 

- soupis všech uhrazených dílčích faktur za etapy. 

6.4. Konečná faktura je splatná takto: 

- první splátka představující 5 % Ceny Díla ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení 

Objednateli; 

- druhá splátka představující 1 % Ceny Díla ve lhůtě 24 (dvaceti čtyř) měsíců od počátku 

běhu základní záruční doby, 

- třetí splátka představující 1 % Ceny Díla ve lhůtě 36 (třiceti šesti) měsíců od počátku 

běhu základní záruční doby, 

- čtvrtá splátka představující 1 % Ceny Díla ve lhůtě 48 (čtyřiceti osmi) měsíců od počátku 

běhu základní záruční doby, 

- pátá splátka představující 1 % Ceny Díla ve lhůtě 60 (šedesáti) měsíců od počátku běhu 

základní záruční doby, 

- šestá splátka představující 1 % Ceny Díla po skončení základní záruční doby v trvání 72 

(sedmdesát dva) měsíců podle čl. 11.2.1 Smlouvy. 

6.5. Odložené splátky konečné faktury (tj. druhá až šestá splátka) budou hrazeny na základě písemné 

výzvy Zhotovitele doručené Objednateli nejméně 30 (třicet) dnů před splatností příslušené 

splátky konečné faktury.  

6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadovanou náležitost 

nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta 

splatnosti začne plynout dnem doručení opravené a správné faktury Objednateli.  

6.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Objednateli, není-li ujednáno jinak 

(konečná faktura).  

 

7. Podmínky provádění Díla 

7.1. Objednatel bude se Zhotovitelem v průběhu realizace Díla spolupracovat a poskytovat mu 

prostřednictvím osoby pověřené technickým dozorem či autorským dozorem potřebné 

konzultace, informace a součinnost ve smyslu této Smlouvy. Objednatel je povinen Zhotoviteli 

při odevzdání staveniště bezplatně předat 3 paré PD. 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Dílo bude realizovat za plného provozu 

stávajícího areálu Objednatele a zavazuje se tomu přizpůsobit postup realizace Díla a vždy 

postupovat tak, aby realizace Díla co možná nejméně ovlivňovala provoz stávající části areálu 

Objednatele.  

7.3. Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat samostatně, odborně a v souladu se svými 



povinnostmi podle této Smlouvy. Zhotovitel může části Díla provádět prostřednictvím jiných 

odborně způsobilých osob (subzhotovitelů). Zhotovitel však vždy odpovídá Objednateli tak, jako 

by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o subzhotovitelích, kteří se 

budou podílet na realizaci Díla.  

7.4. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje postupovat podle této Smlouvy, odsouhlasené PD, 

rozhodnutí stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů, obecně závazných právních předpisů a 

technických norem.  

7.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami a za to, že všichni pracovníci, včetně pracovníků 

subzhotovitelů, splňují veškeré platné pracovněprávní předpisy. Zhotovitel zajistí na svůj náklad 

veškerá potřebná ochranná opatření pro zamezení poškození věcí Objednatele i věcí třetích osob 

a ohrožení zdraví pracovníků svých, zaměstnanců Objednatele i třetích osob. Zhotovitel se 

zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Plnění těchto povinností Zhotovitele je 

Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kolaudačního řízení, včetně všech případných dílčích 

kolaudačních řízení, připravit veškeré podklady k tomuto řízení a následně v souladu s pokyny 

Objednatele realizovat veškeré případné požadavky z těchto řízení vyplývajících. 

7.7. Zhotovitel zajistí bezplatné předložení návrhů servisních smluv u společností, které mají 

od výrobců zabudovaných zařízení oprávnění k servisní činnosti podle záručních podmínek. 

7.8. Přesný termín převzetí staveniště navrhne Zhotovitel Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních 

dní předem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k protokolárnímu odevzdání a 

převzetí staveniště nejpozději 5 (pět) kalendářních dnů před sjednaným termínem zahájení 

realizace Díla podle čl. 4.1 Smlouvy. Objednatel staveniště odevzdá Zhotoviteli prosté všech 

právních závad a nároků třetích osob.  

7.8.1. O odevzdání a převzetí staveniště se pořídí protokol podepsaný zástupci Smluvních 

stran.  

7.8.2. Při odevzdání staveniště označí Objednatel Zhotoviteli přípojná místa pro odběr 

elektřiny a vody pro realizaci Díla. Náklady na odběr všech médií hrazených 

Objednatelem bude Zhotovitel Objednateli kompenzovat dle skutečné spotřeby.  

7.9. Zhotovitel si zajistí zábory veřejných prostranství včetně úhrady poplatků a zajistí plnění 

podmínek, za kterých byl zábor povolen. Veškeré náklady s tím spojené jsou součástí Ceny Díla. 

Zhotovitel je povinen uhradit i případné pokuty za užívání veřejných ploch po dobu delší, než 

jaká byla povolena či sjednána.  

7.10. Zhotovitel zajistí vyznačení stávajících podzemních inženýrských sítí na staveništi. Za případné 

poškození podzemních inženýrských sítí při realizaci Díla odpovídá Zhotovitel. 

7.11. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat pořádek a čistotu na staveništi. Zhotovitel je 

povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci Díla, a to v souladu 

s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen neodkladně zajistit úklid veřejných 

komunikací v případech znečištění způsobených realizací Díla. 

7.12. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště, zajistit jeho střežení a dodržovat veškeré 

hygienické, požární a ekologické předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 



veškeré podmínky stavebního povolení. V Ceně Díla je zahrnuto zřízení provozní a sociální části 

zařízení staveniště.  

7.13. V případě, že se vyskytne nutnost koordinace s jinými dodávkami pro Objednatele, které 

nejsou součástí Díla nebo byly z Díla vyňaty, je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, 

TDI a AD (viz čl. 8 Smlouvy) při koordinaci s takovými jinými dodávkami. Zhotovitel se zavazuje, 

že osobám poskytujícím Objednateli takové dodávky umožní vstup na staveniště, poskytne jim 

oproti úhradě napojení na zdroje el. energie a vody, umožní vykládku a dopravu dodávek 

na místo a poskytne ostatní přípomoci oproti úhradě, ev. další součinnost nutnou k realizaci 

takových dodávek.  

7.14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště bezodkladně, nejpozději do 15 (patnácti) dnů po 

dokončení Díla a protokolárně je předat Objednateli. Po uplynutí této doby může Zhotovitel 

ponechat v místě určeném Objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. 

materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků Díla. Staveniště musí být zbaveno 

veškerých odpadů, nečistot apod., s tím, že plochy musí být ve stavu odpovídajícímu PD, pokud 

jsou součástí Díla, popř. musí být uvedeny do původního stavu, pokud součástí Díla nejsou. 

 

8. Kontrola provádění Díla 

8.1. Objednatel má právo po celou dobu realizace Díla kontrolovat jeho provádění, a to zejména 

prostřednictvím technického dozoru Objednatele a autorského dozoru Projektanta (dále jen: 

„AD“). 

8.1.1. Objednatel bude při realizaci Díla provádět na staveništi technický dozor Objednatele 

prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude Objednatelem Zhotoviteli sděleno 

při odevzdání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o odevzdání staveniště 

a současně zapsáno ve stavebním deníku (dále jen „TDI“). Tím není dotčeno právo 

Objednatele kontrolovat provádění Díla prostřednictvím jiných osob jím určených. 

8.1.2. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni v rámci kontroly realizace Díla kdykoli v průběhu 

realizace Díla vstoupit na staveniště. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu v plném 

rozsahu umožnit a poskytnout těmto osobám za tímto účelem potřebou součinnost.  

8.1.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zajistit Objednateli, TDI a AD přístup ke 

stavebnímu deníku. Zhotovitel je povinen předložit bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 3 pracovních dnů, Objednateli a TDI na jejich žádost veškeré písemné doklady o 

realizaci Díla.  

8.1.4. Zjistí-li Objednatel, TDI nebo AD, že Zhotovitel postupuje při realizaci Díla v rozporu se 

svými smluvními povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel 

odstranil vady a nedostatky takto vzniklé.  

8.2. Pro zabezpečení kontroly provádění Díla se Smluvní strany dohodly na konání kontrolních dnů. 

Seznam základních kontrolních dnů je uveden v Harmonogramu. Svolání kontrolních dnů 

předpokládaných v Harmonogramu je povinností Zhotovitele. Ke svolání dalších kontrolních dnů 

je oprávněn Objednatel nebo TDI zápisem ve stavebním deníku. Při kontrolních dnech Zhotovitel 

Objednatele informuje o stavu rozpracovanosti Díla. Zhotovitel zajistí účast svých 

kompetentních zaměstnanců, případně dalších osob požadovaných Objednatelem na 

kontrolních dnech. 



8.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a TDI písemně zápisem ve stavebním deníku k 

prověření všech prací, které mají být podle popisu v PD zakryty, a to minimálně 3 (tři) dny 

předem. Předepsané zkoušky prokazující bezchybnost provedení zakrývaných částí Díla, musí být 

provedeny před jejich zakrytím, a to tak, aby výsledky těchto zkoušek byly k dispozici při 

kontrole zakrývaných částí Díla. 

 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Zhotovitel je povinen prostřednictvím 

stavbyvedoucího do stavebního deníku denně zapisovat všechny údaje vyžadované právními 

předpisy a dále veškeré údaje, které jsou důležité pro řádnou realizaci Díla, zejména podrobné 

údaje o časovém postupu prací. Zhotovitel je povinen zajistit zápis do stavebního deníku, kdykoli 

se během realizace Díla vyskytne nestandardní okolnost či mimořádná událost. 

9.1.1. Stavební deník bude veden od zahájení realizace Díla, do okamžiku převzetí Díla bez 

vad a nedodělků. Stavební deník bude umístěn u stavbyvedoucího Zhotovitele.  

9.1.2. Stavební deník obsahuje zejména přesné označení Smluvních stran, TDI, AD, seznam 

dokumentace Díla, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

seznam úředních rozhodnutí a dokladů týkajících se Díla.  

9.1.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 2 

(dvou) stejnopisech a to po 1 (jednom) pro každou Smluvní stranu. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před ztrátou či poškozením. V případě 

ztráty či poškození stavebního deníku nese veškeré rizika z toho vyplývající Zhotovitel a 

v pochybnostech se chybějící informace posuzují ve prospěch Objednatele. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen vždy v první pracovní den kalendářního týdne odeslat na e-mail 

Objednatele xxxxxxxxxxx kopie (scan ve formátu .pdf) zápisů ze stavebního deníku 

z předešlého kalendářního týdne. 

9.2. Kontrolu stavebního deníku a zápisy provádí zmocnění zástupci Zhotovitele a Objednatele, 

zejména TDI a AD. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět i orgány zmocněné 

stavebním zákonem. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé Smluvní strany 

vyjadřovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů. 

9.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. 

9.4. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací 

a méněprací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto údaje zapisují a jsou zde 

evidovány. 

 

10. Předání, převzetí a zkušební provoz díla 

10.1. Zhotovitel je povinen v termínu dle Smlouvy a Harmonogramu celé Dílo dokončit a předat jej 

Objednateli do zkušebního provozu. Zkušební provoz je předpokládán v trvání 1 (jednoho) 

měsíce a slouží k odzkoušení veškerých součástí Díla a odstranění vad a nedodělků (dále jen: 

„Zkušební provoz“).  
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10.1.1. Doba Zkušebního provozu neskončí dříve, než nabude právní moci kolaudační 

rozhodnutí.  

10.1.2. Zhotovitel je povinen nejméně 5 (pět) kalendářních dnů předem oznámit zápisem ve 

stavebním deníku Objednateli den, kdy bude Dílo připraveno k předání do 

Zkušebního provozu. O průběhu předávacího řízení bude sepsán protokol o předání 

do Zkušebního provozu, jehož obsahem bude zejména popis zjištěných vad a 

nedodělků s termínem jejich odstranění (dále jen: „Protokol o předání do Zkušebního 

provozu“).  

10.1.3. Objednatel je během Zkušebního provozu oprávněn Zhotoviteli vytknout další, a to i 

zjevné, zjištěné vady a nedodělky.  

10.1.4. Během Zkušebního provozu Zhotovitel odstraní vady a nedodělky zjištěné v Protokolu 

o předání do Zkušebního provozu a dále vady a nedodělky zjištěné během 

Zkušebního provozu do konce Zkušebního provozu. 

10.1.5. Při předání do Zkušebního provozu musí být Dílo plně způsobilé k užívání. Objednatel 

je oprávněn během Zkušebního provozu Dílo užívat bez jakýchkoliv omezení, ledaže 

případná dílčí omezení byla Objednatelem odsouhlasena a sepsána v Protokolu o 

předání do Zkušebního provozu.  

10.2. Součástí předávaného Díla je i veškerá dokumentace požadovaná Projektantem pro 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace a předávací doklady k 

Dílu, zejména veškeré obvyklé doklady k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách 

Díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod. vč. protokolů o 

zaškolení obsluh jednotlivých zařízení) a doklady nezbytné pro zajištění úspěšné kolaudace Díla. 

Součástí předávaného Díla je i geometrické zaměření dokončené stavby 4 x v tištěné podobě a 2 

x CD ROM ve formátu .dwg, jako podklad pro zápis do Katastru nemovitostí. Doklady podle 

tohoto odstavce dodá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce, ve dvojím listinném vyhotovení a 

v elektronické podobě.  

10.3. K převzetí Díla po uplynutí Zkušebního provozu vyzve Zhotovitel Objednatele bez zbytečného 

odkladu poté, co nabude právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby a zároveň budou 

odstraněny veškeré vady a nedodělky, včetně vad a nedodělků zjištěných v průběhu Zkušebního 

provozu. 

10.3.1. O průběhu předávacího řízení bude sepsán konečný předávací protokol (dále jen: 

„Konečný předávací protokol“), jehož obsahem bude zejména jednoznačný projev vůle 

Objednatele, že Dílo jako celek přebírá.  

 

11. Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

11.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo 

je provedeno v souladu se Smlouvou a požadavky Objednatele a podle platných právních 

předpisů a technických norem. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v nejvyšší 

dosažitelné kvalitě a jakosti.  

11.2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, běží záruční doba ode dne podpisu Konečného 

předávacího protokolu. 



11.2.1. Zhotovitel poskytuje na celé Dílo záruku v trvání 72 (sedmdesát dva) měsíců (Základní 

záruční doba). 

11.2.2. Zhotovitel poskytuje záruku na vodotěsnost střešního pláště v trvání 120 (sto dvacet) 

měsíců. 

11.2.3. Zhotovitel poskytuje záruku na řádné provedení a funkci technologických, strojních a 

technických zařízení v délce záruční doby uvedené výrobci těchto zařízení, která však 

neskončí dříve než 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne podpisu Konečného předávacího 

protokolu. Všechna zařízení, na která se vztahuje kratší než Základní záruční doba, 

jsou sepsána do kompletního seznamu, který jako Příloha č. 4 tvoří součást Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě reklamace běžné vady, zahájí servisní zásah nejpozději do 

5 (pěti) dnů od oznámení reklamace a běžnou vadu odstraní zpravidla do 5 (pěti) dnů ode dne 

zahájení servisního zásahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě reklamace havarijní 

vady se Zhotovitel zavazuje, že zahájí servisní zásah nejpozději do 48 hodin od oznámení 

reklamace a havarijní vadu odstraní zpravidla do 48 hodin ode dne zahájení servisního zásahu, 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

11.3.1. Po zahájení odstraňování vady Zhotovitel Objednateli sdělí předpokládanou dobu 

odstraňování vady. 

11.3.2. Vadou havarijní je vada, která znemožňuje či výrazně komplikuje řádné užívání Díla 
nebo ohrožuje život či zdraví osob nebo jejím včasným neodstraněním hrozí vznik 
škody většího rozsahu. 

11.3.3. O odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude uvedeno datum 

oznámení vady, popis vady s uvedením, zdali se jedná o vadu běžnou nebo havarijní, 

uplatněný nárok Objednatele, a datum odstranění vady. Tento zápis pak bude 

podepsán pracovníkem Objednatele, kterému byla opravená část Díla předána.  

11.3.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly 

žádné další náklady.  

11.3.5. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, má Objednatel právo 

odstranit vady náhradním způsobem (tedy prostřednictvím třetí osoby nebo sám), a 

to na náklady Zhotovitele.  

11.4. Záruční doba se pro reklamovanou část Díla prodlužuje o dobu od oprávněné reklamace 

Objednatele do úplného odstranění vady. 

 

12. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Díle 

12.1. Objednatel je vlastníkem Díla od počátku jeho realizace s tím, že Zhotovitel je vlastníkem 

věcí, které opatřil k realizaci Díla až do doby, kdy se zpracováním či zabudováním stanou součástí 

Díla. 

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, a to až do dne podpisu Konečného předávacího 

protokolu. 

12.2.1. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění Díla nebo 

v souvislosti s ním.  

12.2.2. Zhotovitel je povinen do dne podpisu Konečného předávacího protokolu zabezpečit 



Dílo, staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím 

není dotčeno právo Objednatele, TDI a AD kontrolovat realizaci Díla podle čl. 8 

Smlouvy. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

k pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s plněním Díla s limitem pojistného plnění 

minimálně 100 mil. Kč se spoluúčastí max. 5 %. Zhotovitel se zavazuje za těchto podmínek 

pojistnou smlouvu udržovat v platnosti až do konce Základní záruční doby Díla. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, 

prokázat Objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění Zhotovitele 

v požadované výši je řádně udržováno v platnosti. 

12.4. Zhotovitel je povinen být dostatečně pojištěn na veškeré další škody, které mohou vzniknout 

na Díle, zařízení staveniště, uskladněném materiálu, apod. Zhotovitel nemá právo na náhradu 

takových škod vůči Objednateli, leda že by takovou škodu přímo a zaviněně způsobil Objednatel 

či jeho zaměstnanec. Obdobným způsobem je Zhotovitel povinen zavázat své subzhotovitele. 

 
13. Bankovní záruka za provedení Díla 

13.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla 

Zhotovitelem, vč. případného doregulování všech systémů souvisejících s Dílem, vydanou ve výši 

nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bankou s bankovní licencí v České 

republice ve prospěch Objednatele (dále jen: „Bankovní záruka za provedení Díla“).  

13.2. Bankovní záruka za provedení Díla vč. případného doregulování všech systémů souvisejících 

s Dílem slouží k zajištění všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy.  

13.3. Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 30 (třiceti) 

dnů po podpisu Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla musí být platná nejméně po dobu 

24 (dvaceti čtyř) měsíců po předpokládaném termínu dokončení a předání Díla do Zkušebního 

provozu. 

13.4. Bankovní záruka za provedení Díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, 

vyplatitelná na první požádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a 

musí být akceptovatelná pro Objednatele z hlediska jejího textu, délky trvání, její výše a dále i 

z hlediska vystavující banky. Na posouzení a odsouhlasení návrhu Bankovní záruky za provedení 

Díla a jejího odsouhlasení Objednatelem musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně 7 

(sedm) dní. Pokud se Objednatel nevyjádří v této lhůtě, má se za to, že vhodnost formuláře a 

banku odsouhlasil. 

13.5. Povinnost obstarat Bankovní záruku za provedení Díla má Zhotovitel. Veškeré náklady 

spojené s touto Bankovní zárukou za provedení Díla a jejím obstaráním jsou zahrnuty v Ceně Díla 

a hradí je Zhotovitel. Do doby řádného splnění povinnosti Zhotovitele zajistit a předat Bankovní 

záruku za provedení Díla nemůže nastat splatnost faktur vystavených Zhotovitelem podle 

Smlouvy. 

 
14. Sankce 

14.1. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením bezvadného Díla po uplynutí jeho 

Zkušebního provozu o více než 2 (dva) týdny oproti Harmonogramu, je Zhotovitel povinen 



uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z Ceny Díla za každý další den prodlení.  

14.2. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a jeho předáním do Zkušebního 

provozu o více než 2 (dva) týdny oproti Harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z Ceny Díla za každý další den prodlení.  

14.3. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením etapy Díla dle Harmonogramu o více než 

4 (čtyři) týdny oproti Harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % denně z ceny etapy za každý další den prodlení.  

14.4. V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a Objednatelem 

odsouhlasené faktury, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení smluvního 

úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. V případě, že Objednatel je v prodlení s 

úhradou řádně vystavené, avšak Objednatelem neodsouhlasené faktury (tj. oprávněnost 

fakturace je sporná nebo vyjde najevo dodatečně), je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky. 

14.5. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či nedodělku nebo odstranění 

jiného nedostatku v termínu odsouhlaseném ve stavebním deníku nebo protokolu, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý jednotlivý neodstraněný nedostatek a den prodlení. 

14.6. V případě, že Zhotovitel je po předání bezvadného Díla v prodlení s vyklizením staveniště 

v termínu dle Harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

14.7. V případě, že je Zhotovitel v průběhu záruční doby v prodlení s nástupem na odstranění 

reklamované vady nebo v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 

den prodlení a každou jednotlivou běžnou vadu a ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a každou jednotlivou havarijní vadu. 

14.8. Jsou-li dány důvody pro uplatnění smluvní pokuty podle čl. 14.2 Smlouvy, nemůže být za 

tutéž dobu prodlení současně uplatňována smluvní pokuta podle čl. 14.3 Smlouvy. Jsou-li dány 

důvody pro uplatnění smluvní pokuty podle čl. 14.1 Smlouvy, nemůže být za tutéž dobu prodlení 

současně uplatňována smluvní pokuta podle čl. 14.2 a čl. 14.3 Smlouvy. 

14.9. Ustanoveními této Smlouvy o smluvních pokutách nejsou dotčena práva Smluvních stran na 

náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti některou ze Smluvních stran.  

14.10. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je smluvní strana 

oprávněna uplatnit, nepřekročí 15 % realizované ceny díla bez DPH. 

 

15. Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou 

řádně vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury déle než 60 (šedesát) dnů. V případě, že 

je Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury déle 

než 30 (třicet) dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, aniž by tím nastalo jeho 

prodlení. 



15.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel poruší povinnost z této 

Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje 

zejména prodlení s dokončením etapy Díla dle Harmonogramu, prodlení s dokončením Díla a 

jeho předáním do Zkušebního provozu dle Harmonogramu, nebo prodlení s dokončením 

bezvadného Díla po uplynutí jeho Zkušebního provozu dle Harmonogramu, vždy o více než 60 

(šedesát) dnů oproti Harmonogramu. 

15.3. V případě, že Objednatel platně odstoupí od Smlouvy z důvodů ležících na straně Zhotovitele, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny 

Díla. Tím není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu veškerých škod a 

nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Mezi takové škody a náklady 

patří zejména náklady spojené s výběrem a pověřením jiných zhotovitelů k dokončení Díla, 

navýšení nákladů na realizaci Díla, odpovídající kompenzace za ztráty na zárukách a ztráty 

vyplývající z nemožnosti užívat Dílo v předpokládaném termínu.  

15.4. V případě, že Zhotovitel platně odstoupí od Smlouvy z důvodů ležících na straně Objednatele, 

je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úhradu veškerých řádně provedených částí 

Díla a na kompenzaci veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s předčasným 

ukončením Smlouvy. 

15.5. Odstoupením od Smlouvy nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,  

právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání o způsobu řešení 

sporů podle čl. 16 Smlouvy. 

 

16. Způsob řešení sporů 

Smluvní strany se dohodly, že případné rozpory vyplývající ze Smlouvy nebo z realizace Díla 
budou řešit smírnou cestou, a teprve v případě neúspěchu smírného jednání a neuzavření 
dohody budou takové rozpory předloženy místně a věcně příslušnému obecnému soudu.  

 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen: „OZ“). Smluvní strany se dohodly, že se na smluvní 

vztah založený Smlouvou nepoužijí  § 1751 OZ.  

17.2. Smluvní strany se zavazují, že s veškerými skutečnostmi, s nimiž se seznámily ve Smlouvě 

nebo v souvislosti s jejím plněním, budou nakládat jako s důvěrnými informacemi v souladu s 

ust. § 1730 OZ a Smlouvou. 

17.3. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit nebo zastavit pohledávku ze Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

17.4. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky řádně podepsanými 

Smluvními stranami. Jiná písemná právní jednání obsahující projev vůle Smluvních stran nebo 

osob oprávněných Smluvní strany zastupovat (protokoly, zápisy ve stavebním deníku apod.) 

nejsou změnami ani doplňky této Smlouvy. Všechny přílohy uvedené ve Smlouvě jsou její 

nedílnou součástí. 

17.5. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je 



tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned oznámit druhé Smluvní straně. 

17.6. Pokud je některé ujednání této Smlouvy neplatným či neúčinným nebo se neplatným či 

neúčinným stalo dodatečně, smluvní vztah založený Smlouvou nadále trvá a Smluvní strany jsou 

povinny bez zbytečného odkladu nahradit původní ustanovení jiným ustanovením ve znění co 

nejbližším původnímu ustanovení podle účelu Smlouvy. 

17.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a 

potvrzují, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a že byla uzavřena po vzájemné 

dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

17.8. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení náleží 

každé Smluvní straně.  

17.9. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců Smluvních stran.  

 

V …, dne …     V …, dne … 

 

 

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

 Objednatel       Zhotovitel 

  



Příloha 2 Porovnání právních úprav 

 

POROVNÁNÍ PRÁVNÍCH ÚPRAV 

 
Pracovní návrh slovenského občanského zákoníku  

předložený Komisí pro rekodifikaci Občanského zákoníku dne 16. září 2015 ministerstvu 

spravedlnosti  

 

a 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
 

Pracovní návrh 

slovenského občanského zákoníku 

Zákon č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník 

  

7. oddiel 

1. pododdiel 

Díl 8 

Oddíl 1 

Základné ustanovenia Základní ustanovení 

§ 202 

1. Zmluvou o diele sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať 

pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo 

prevziať a zaplatiť zaň cenu. 

§ 2586 

(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

§ 202 

2. Dielom sa rozumie najmä zhotovenie určitej veci, 

ktoré nespadá pod kúpnu zmluvu, ďalej montáž určitej 

veci, údržba, oprava alebo úprava veci, ako aj iná 

činnosť zhotoviteľa s hmotným alebo nehmotným 

výsledkom. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, 

montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej 

časti. 

§ 2587 

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod 

kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy 

zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její 

části. 

Cena za dielo Cena za dílo 

§ 203 

1. Cena za dielo sa považuje za dohodnutú, ak si 

strany dohodli aspoň spôsob jej určenia, alebo ak ju 

určili aspoň odhadom. 

§ 2586 

(2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut 

alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň 

odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení 

ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo 

srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za 

obdobných smluvních podmínek. 

§ 203 

2. Ak zo zmluvy vyplýva, že zmluvné strany majú 

vôľu uzavrieť zmluvu aj bez dohody o cene, je 

objednávateľ povinný zaplatiť za dielo cenu, ktorá je 

obvyklá za rovnaké alebo porovnateľné dielo v čase 

uzavretia zmluvy a za obdobných zmluvných 

podmienok. 

§ 2586 

(2) Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny 

díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo 

srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za 

obdobných smluvních podmínek. 

§ 204  

Ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na 

obmedzení alebo rozšírení rozsahu diela a neupravia 

dohodnutú cenu, platí, že objednávateľ je povinný 

zaplatiť cenu primerane zníženú alebo zvýšenú, s 

prihliadnutím na zmenu rozsahu diela. 

§ 2614 

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení 

rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, 

zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k 

rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech 

spojených se změněným prováděním díla. 

§ 205  

1. Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká jeho 

vykonaním. 

§ 2610 

(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 



§ 205  

2. Ak sa strany dohodli na odovzdaní diela po 

samostatných častiach, vzniká právo na zaplatenie 

ceny odovzdaním každej samostatnej časti. 

§ 2610 

(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na 

zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 

§ 205  

3. Pri zmarení vykonania diela z dôvodov, za ktoré 

zodpovedá objednávateľ, patrí zhotoviteľovi cena za 

dielo znížená o náklady, ktoré zhotoviteľ 

nevykonaním diela ušetril. 

§ 2613 

Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž 

odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co 

zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

Cena určená odhadom  

§ 206 

1. Ak zhotoviteľ zistí potrebu podstatného prekročenia 

ceny určenej odhadom, oznámi to objednávateľovi bez 

zbytočného odkladu s predložením odôvodneného 

určenia novej ceny; ak tak neurobí bez zbytočného 

odkladu po zistení potreby zvýšenia ceny alebo po 

tom, čo takúto potrebu zistiť mal alebo mohol, jeho 

právo na zaplatenie rozdielu v cene zaniká. 

§ 2612 

(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu 

určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí 

to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným 

určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu 

poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a 

mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. 

§ 206 

2. Po oznámení o potrebe podstatného prekročenia 

ceny podľa ods. 1 môže objednávateľ od zmluvy 

odstúpiť; ak si rozpracované plnenie ponechal, je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi to, o čo sa čiastočným 

plnením zhotoviteľa obohatil. Ak objednávateľ 

neodstúpi od zmluvy bezodkladne po doručení 

oznámenia o zvýšení ceny, platí, že so zvýšením ceny 

súhlasil. 

§ 2612 

(2) Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou 

část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z 

částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li 

objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po 

doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením 

ceny souhlasí. 

Cena určená pevnou sumou a podľa rozpočtu Určení ceny podle rozpočtu 

§ 207 

1. Ak si strany dohodli cenu za dielo pevnou sumou 

alebo ju určili podľa rozpočtu, z ktorého vyplývala 

úplnosť a záväznosť, nemôže ani jedna zo strán 

požadovať zmenu ceny preto, že si dielo vyžiadalo iné 

náklady alebo úsilie, než sa pôvodne predpokladalo a 

to ani v prípade, ak má rozsah alebo nákladnosť prác 

za následok prekročenie ceny. 

§ 2620 

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na 

rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli 

sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani 

objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno. 

 

§ 2621 

(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže 

zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 

rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení 

rozpočtu. 

§ 207 

2. Celkom výnimočne, ak dôjde k mimoriadnej 

nepredvídateľnej okolnosti, ktorá dokončenie diela 

podstatne sťažuje, môže zhotoviteľ požiadať 

objednávateľa o spravodlivé zvýšenie ceny. Ak s ním 

objednávateľ nesúhlasí, môže zhotoviteľ podať návrh 

na súd, aby rozhodol o zvýšení ceny, alebo aby 

zmluvu o diele zrušil; pri zrušení zmluvy rozhodne 

súd aj o vzájomnom vyporiadaní zmluvných strán. 

§ 2620 

(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná 

okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může 

soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém 

zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, 

jak se strany vypořádají.  

§ 207 

3. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak jedna zo 

zmluvných strán prevzala nebezpečenstvo vzniku 

mimoriadnej nepredvídateľnej okolnosti, alebo ak 

jedna zo strán vyhlásila, že takáto okolnosť nenastane. 

§ 2620 

(2) To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí 

změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž 

některá ze stran předem prohlásila, že nenastane. 

§ 208  

1. Ak bola cena určená podľa rozpočtu urobeného s 

výhradou, že sa nezaručuje jeho úplnosť alebo 

záväznosť, môže zhotoviteľ požadovať zvýšenie ceny; 

§ 2622 

(1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného 

s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s 

výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel 



pri rozpočte s výhradou neúplnosti o cenu potrebnú na 

vykonanie činností, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, 

ak ich nebolo možné predvídať pri uzavretí zmluvy a 

pri výhrade nezáväznosti o to, o čo sa nevyhnutne 

zvýšili účelne vynaložené náklady zahrnuté do 

rozpočtu. Zhotoviteľ stráca právo na zvýšenie ceny, ak 

neoznámil potrebu zvýšenia ceny a sumu, o ktorú 

žiada zvýšiť cenu bez zbytočného odkladu po tom, 

ako to zistil. 

požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s 

výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba 

činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly 

předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě 

rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně 

převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady 

zahrnuté do rozpočtu.  

(2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle 

odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení 

rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny 

bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 

ukázala jeho nevyhnutelnost. 

§ 208 

2. V prípade sporu o výšku ceny podľa ods. 1, určí 

cenu za dielo súd. 

§ 2622 

(1) Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí 

zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. 

§ 208 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak cena 

požadovaná zhotoviteľom podľa ods. 1 prekročí cenu 

stanovenú podľa rozpočtu podstatným spôsobom. Ak 

objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný nahradiť 

zhotoviteľovi časť ceny za dielo, zodpovedajúcu 

rozsahu čiastočne vykonaného diela. 

§ 2622 

(3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit 

od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 

% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel 

povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající 

rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. 

 

Spôsob vykonania diela Způsob provádění díla 

§ 209 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s náležitou 

starostlivosťou, na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo, v dohodnutom čase. Ak čas plnenia 

nie je dohodnutý, vykoná v dielo v primeranom čase, s 

prihliadnutím na jeho povahu. Ak zo zmluvy alebo z 

povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ 

vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. 

§ 2590 

(1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném 

čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

(2) Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo 

v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, že je čas 

plnění ujednán ve prospěch zhotovitele. 

§ 209 

2. Zhotoviteľ vykonáva dielo osobne; inú osobu môže 

poveriť vykonaním diela len ak to nevylučuje zmluva. 

Pri vykonávaní diela inou osobou zodpovedá 

zhotoviteľ, ako by ho vykonával on sám 

§ 2589 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá 

provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li 

provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele 

nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. 

§ 209 

3. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ 

samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa, 

ibaže sa na to výslovne zaviazal, alebo ak to vyplýva z 

povahy diela. 

§ 2592 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. 

Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je 

zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-

li to ujednáno. 

§ 210  

1. Objednávateľ má právo kontrolovať vykonávanie 

diela. 

§ 2593 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. 

§ 210 

2. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje 

povinnosti, môže požadovať, aby urobil nápravu a 

vykonával dielo riadne. Ak sa tak nestane ani v 

primeranej dobe a ak by konanie zhotoviteľa mohlo 

viesť k podstatnému porušeniu zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

§ 2593 

Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 

řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 

přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 

vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy. 

Veci určené na vykonanie diela a poskytnutie 

súčinnosti 

Věci k provedení díla 

§ 211 

1. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na 

ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný 

objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ; ohľadne 

vecí, ktoré obstará, má postavenie predávajúceho. Ak 

sa nedohodlo inak, je cena za obstarané veci zahrnutá 

v cene za dielo. 

§ 2596 

Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, 

má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení 

prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta 

v ceně díla. 



§ 211 

2. Veci, ktoré má podľa zmluvy obstarať 

objednávateľ, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v 

dohodnutom čase, inak bez zbytočného odkladu po 

uzavretí zmluvy. Ak sa nedohodlo inak, platí, že cena 

diela sa o cenu vecí obstaraných objednávateľom 

neznižuje. 

§ 2597 

(1) Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji 

zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného 

odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena 

díla o cenu této věci nesnižuje. 

§ 211 

3. Ak objednávateľ neobstará veci včas, alebo ak 

objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi inú potrebnú 

súčinnosť, určí mu na to zhotoviteľ dodatočnú 

primeranú lehotu. Po jej márnom uplynutí má 

zhotoviteľ právo obstarať si vec alebo iné náhradné 

plnenie sám, na účet objednávateľa, alebo má právo 

od zmluvy odstúpiť. Cenu za vec obstaranú 

zhotoviteľom a náklady súvisiace s jej obstaraním, je 

objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi 

bezodkladne po tom, ako ho o ich náhradu požiada. 

§ 2597 

(2) Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na 

výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc 

opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a 

náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel 

zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o 

placení zhotovitel požádá. 

§ 212 

1. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez 

zbytočného odkladu na nevhodnú povahu veci, ktorú 

mu odovzdal objednávateľ ako aj na nesprávnosť 

pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ibaže 

nevhodnosť veci alebo pokynov nemohol zhotoviteľ 

zistiť ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. 

§ 2594 

(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který 

mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost 

zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

§ 212 

2. Ak nevhodná vec alebo nesprávny pokyn prekáža v 

riadnom vykonaní diela, zhotoviteľ vykonávanie diela 

v nevyhnutnom rozsahu preruší až do výmeny veci 

alebo zmeny pokynu; to neplatí, ak objednávateľ na 

pokračovaní vykonávania diela trval a požiadal o to 

zhotoviteľa v písomnej forme. Lehota na vykonanie 

diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania 

diela podľa tohto odseku. Zhotoviteľ má nárok na 

náhradu nákladov spojených s prerušením diela, 

ustanovenia o zodpovednosti za škodu tým nie sú 

dotknuté. 

§ 2594 

(2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném 

provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší 

až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li 

objednatel na provádění díla s použitím předané věci 

nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 

požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

(3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o 

dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na 

úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s 

použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich 

nevhodnost mohla být zjištěna. 

§ 212 

3. Ak objednávateľ napriek upozorneniu trval na 

vykonaní diela použitím zrejme nevhodnej veci alebo 

zrejme nesprávneho pokynu, je zhotoviteľ oprávnený 

od zmluvy odstúpiť. 

§ 2595 

Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 

nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné 

věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od 

smlouvy odstoupit. 

§ 213 

1. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na 

veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva 

ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú 

súčasťou diela. 

§ 2598 

(1) Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou 

opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo 

k věci. 

§ 213 

2. Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za 

účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za 

účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ 

ako skladovateľ. 

§ 2598 

(2) Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele 

jako skladovatel.  

§ 213 

3. Po dokončení diela alebo po zániku zmluvy o diele 

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť 

objednávateľovi veci, ktoré od neho prevzal a ktoré sa 

nestali súčasťou diela 

§ 2598 

(2) S provedeným dílem předloží objednateli vyúčtování 

a vrátí mu vše, co z jeho věcí nezpracoval. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci Vlastnické právo k předmětu díla 

§ 214  

1. Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na 

§ 2599 

(1) Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k 



jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý obstaral 

objednávateľ, stáva sa jej vlastníkom objednávateľ, 

zároveň znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej 

veci; to neplatí, ak zmluva alebo právny predpis 

stanovuje inak. 

ní vlastnické právo objednatel.  

(2) a contr: [Pokud] zhotovitel zhotovil věc [určenou 

podle druhu] u objednatele, na jeho pozemku nebo na 

pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá 

vlastnické právo objednatel. 

 

§ 214  

2. V ostatných prípadoch nadobúda vlastnícke právo k 

zhotovovanej veci zhotoviteľ. Na zhotoviteľa však 

neprechádza vlastnícke právo k veci ani 

nebezpečenstvo škody na veci, ak ide o vec, ktorá je 

predmetom údržby, opravy alebo úpravy. 

§ 2599 

(2) Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá 

k ní vlastnické právo zhotovitel.  

(1) a contr: [Pokud] zhotovitel zpracoval věc [určenou 

jednotlivě] objednatele na jiném místě než u objednatele 

či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 

opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než 

hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá 

vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 

§ 215  

1. Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo 

zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, 

za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný 

vrátiť objednávateľovi veci, ktoré mu objednávateľ 

poskytol na spracovanie, ak to nie je možné, je 

povinný nahradiť mu ich cenu alebo vrátiť mu veci 

rovnakého druhu. Právo objednávateľa na náhradu 

škody tým nie je dotknuté. 

§ 2601 

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a 

zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, 

poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho 

zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu. 

§ 215 

2. Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo 

zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, 

za ktorý zodpovedá objednávateľ, nemá objednávateľ 

právo na náhradu ceny za veci, ktoré odovzdal 

zhotoviteľovi na spracovanie. Má však právo žiadať 

náhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil. 

§ 2600 

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a 

zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, 

nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou 

zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného 

obohacení tím není dotčeno. 

§ 216  

1. Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo 

objednávateľ a dôjde k zániku záväzku alebo 

zmareniu diela z dôvodu, za ktorý zodpovedá 

zhotoviteľ, môže objednávateľ požadovať od 

zhotoviteľa vydanie zhotovenej veci. Ak však vec nie 

je spôsobilá slúžiť svojmu účelu, je oprávnený vec 

odmietnuť a požadovať náhradu ceny za veci, ktoré 

poskytol zhotoviteľovi na spracovanie. 

§ 2602 

(1) Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k 

věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 

odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci 

vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a 

požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. 

§ 216  

2. Pri vydaní zhotovenej veci objednávateľovi podľa 

ods. 1, patrí zhotoviteľovi náhrada nákladov, ktoré 

účelne vynaložil pri zhotovovaní veci. 

§ 2602 

(2) Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou 

zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z 

bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc 

vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na 

peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na 

vrácení věci téhož druhu. 

§ 216  

3. Ak má vlastnícke právo k zhotovenej veci 

objednávateľ a dôjde k zániku záväzku alebo 

zmareniu diela z dôvodu, za ktorý nezodpovedá 

zhotoviteľ, má objednávateľ právo na vydanie 

zhotovenej veci; je však povinný nahradiť 

zhotoviteľovi cenu za veci, ktoré obstaral a použil 

zhotoviteľ na spracovanie. 

§ 2603 

Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se 

dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může 

objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé 

zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci 

použité ke zpracování. 

Vykonanie diela Provedení díla 

§ 217 

1. Dielo je vykonané, ak je dokončené a odovzdané 

objednávateľovi. 

§ 2604 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

§ 217  



2. Na požiadanie zmluvnej strany, alebo na základe 

ich dohody sa pri odovzdaní diela spíše zápisnica. 

§ 218  

1. Dielo je dokončené, ak je spôsobilé slúžiť svojmu 

účelu 

§ 2605 

(1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené 

dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

§ 218 

2. Objednávateľ môže odmietnuť dielo prevziať, ak 

má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

§ 2605 

(1) Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. 

(2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu 

soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 

právo nebylo uplatněno včas. 

§ 219  

Dielo sa môže odovzdať aj po samostatných častiach, 

aké sú užívaniaschopné a ak tomu nebráni dohoda 

zmluvných strán. 

§ 2606 

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně 

odlišit, může být předáno a převzato i po částech. 

§ 220  

1. Ak sa má riadne dokončenie diela alebo jeho častí 

preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, dielo sa 

považuje za dokončené až ich úspešným vykonaním. 

§ 2607 

(1) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením 

ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za 

dokončené úspěšným provedením zkoušek. 

§ 220  

2. Termín vykonania skúšok oznámi zhotoviteľ 

objednávateľovi s dostatočným prestihom. Neúčasť 

objednávateľa na skúškach nebráni ich vykonaniu, 

ibaže mal objednávateľ na neúčasť vážne dôvody, 

ktoré vopred oznámil zhotoviteľovi. 

§ 2607 

(1) K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; 

nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to 

povaha věci, nebrání to jejich provedení. 

§ 220  

3. Objednávateľ môže požiadať o opakovanie skúšok, 

ak sa ich napriek riadnemu pozvaniu nemohol z 

vážnych dôvodov zúčastniť. Pri opakovaní skúšok 

musí objednávateľ nahradiť zhotoviteľovi náklady na 

ich opakovanie. 

 

§ 220  

4. Výsledok skúšok sa uvedie v zápisnici. Pri 

neúčastni objednávateľa potvrdí priebeh a výsledok 

skúšok odborne spôsobilá nestranná osoba, ktorá sa na 

skúškach zúčastnila 

§ 2607 

(2) Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li 

objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho 

hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se 

zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je 

zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis 

předat. 

§ 221  

1. Dielo, ktorého predmetom je vec, sa považuje za 

vykonané, ak je odovzdané objednávateľovi 

obdobným spôsobom ako pri kúpnej zmluve. 

§ 2608 

(1) Je-li předmětem díla věc, řídí se předání věci obdobně 

ustanoveními o kupní smlouvě. 

§ 221  

2. Prevzatím veci nadobúda objednávateľ k veci 

vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo 

škody na veci, ak sa tak nestalo už skôr. 

§ 2608 

(2) Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci 

a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se 

tak již dříve. 

§ 222 

1. Ak sa strany dohodli na odovzdaní veci jej 

odoslaním dopravcom, považuje sa dielo za vykonané 

jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu do miesta 

určenia. 

 

§ 222 

2. Dielo sa považuje za odovzdané aj v prípade, ak 

zhotoviteľ umožnil objednávateľovi s dielom 

disponovať, aj keď mu ho neodovzdal. 

 

Vady diela Vady díla 

§ 223  

1. Dielo má vady, ak nezodpovedá celkovému 

dohodnutému výsledku a ak nemá dohodnuté 

§ 2615 

(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 



vlastnosti. 

§ 223 

2. Ak celkový výsledok alebo vlastnosti neboli 

dohodnuté, musí dielo vykazovať znaky, ktoré 

vykazuje obdobné alebo podobné dielo a musí mať 

obvyklé vlastnosti. 

 

§ 224  

1. Zhotoviteľ plní vadne, ak je dielo vadné v čase jeho 

odovzdania. 

§ 2617 

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti 

zhotovitele z vadného plnění; 

§ 224 

2. Ak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na 

objednávateľa neskôr, vadnosť diela sa posudzuje v 

čase tohto prechodu. 

§ 2617 

přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až 

později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době 

má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu 

zhotovitel porušením povinnosti. 

§ 225  

Pri právach vyplývajúcich z vád diela sa obdobne 

použijú ustanovenia o kúpnej zmluve, objednávateľ 

však nemôže požadovať vykonanie náhradného diela, 

ak vzhľadom na povahu diela nie je možné pôvodné 

dielo vrátiť. 

§ 2615 

(2) O právech objednatele z vadného plnění platí 

obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však 

není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, 

jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit 

nebo předat zhotoviteli. 

§ 226  

Zhotoviteľ nezodpovedá za nesplnenie ohľadne vád 

diela, ak vady spôsobilo použitie nevhodných vecí, 

ktoré mu odovzdal na spracovanie objednávateľ, alebo 

dodržanie nesprávnych pokynov, ktoré mu dal 

objednávateľ, ak zhotoviteľ nemohol nevhodnosť vecí 

alebo nesprávnosť pokynov zistiť ani pri vynaložení 

náležitej starostlivosti a ak zhotoviteľ objednávateľa 

na nevhodnosť vecí alebo pokynov upozornil, no ten 

na ich použití trval. 

§ 2594 

(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá 

objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 

nebo příkazu. 

§ 227  

Ak objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi vady diela 

bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, alebo čo 

ich mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti, 

najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania diela, 

súd mu práva z vadného plnenia neprizná, ak 

zhotoviteľ márne uplynutie lehôt podľa tohto odseku 

namietne. 

§ 2618 

Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, 

neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti 

zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a 

namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně. 

§ 228  

1. Ak zhotoviteľ poskytol záruku za akosť, primerane 

sa použijú ustanovenia o záruke za akosť pri kúpnej 

zmluve. 

§ 2619 

(1) Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se 

obdobně ustanovení o kupní smlouvě. 

§ 228 

2. Záruka za akosť sa môže dohodnúť v zmluve, alebo 

sa poskytne jednostranným vyhlásením zhotoviteľa. 

 

§ 228 

3. Pri záruke za akosť začína plynúť záručná doba od 

odovzdania diela. 

§ 2619 

(2) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním 

díla. 

2. pododdiel  Oddíl 3 

Zhotovenie stavby Stavba jako předmět díla 

§ 229  

1. Na zmluvu o zhotovení, montáž, opravu alebo 

úpravu stavby sa použijú ustanovenia prvého oddielu, 

ak ďalej nie je ustanovené inak. 

§ 2623 

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o 

úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, opravě 

nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto 

dílu. 

§ 229  

2. Ustanovenia tohto pododdielu sa primerane použijú 

aj na úpravu pozemku, ktorý súvisí so zhotovením, 

montážou, opravou alebo úpravou stavby. 

 

Nebezpečenstvo škody Nebezpečí škody 



§ 230 

Ak sa zhotovuje stavba na objednávku objednávateľa, 

znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody alebo zničenia 

stavby až do jej odovzdania, ibaže by ku škode došlo 

aj inak. 

§ 2624 

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese 

zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do 

jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

Kontrola vykonávania diela Kontrola provádění díla 

§ 231 

1. Ak sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je 

oprávnený skontrolovať predmet diela na určitom 

stupni jeho vykonávania, je zhotoviteľ povinný 

pozvať objednávateľa na vykonanie kontroly. Ak ho 

nepozve včas, alebo ak ho pozve v zrejme nevhodnej 

dobe, umožní zhotoviteľ objednávateľovi dodatočnú 

kontrolu a znáša náklady s tým spojené. 

§ 2626 

(1) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět 

díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve 

objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-

li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

§ 231 

2. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie 

kontroly, hoci bol na ňu riadne pozvaný, alebo ktorá 

sa mala uskutočniť podľa dohodnutého časového 

rozvrhu, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní 

diela. 

§ 2626 

(2) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl 

řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 

časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v 

provádění díla.  

§ 231 

3. Objednávateľ má právo na vykonanie dodatočnej 

kontroly, ak mu zabránila v účasti na kontrole 

nepredvídateľná okolnosť, ktorú nebolo možné 

odvrátiť a požiadal o ňu zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu. Náklady spojené s vykonaním dodatočnej 

kontroly znáša objednávateľ. 

§ 2626 

(2) Objednatel má právo na provedení dodatečné 

kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, 

zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-

li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak 

jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá. 

Prekážky pri vykonaní diela Skryté překážky 

§ 232 

1. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté 

prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, 

ktoré znemožňujú riadne vykonanie diela, je povinný 

informovať o tom objednávateľa bez zbytočného 

odkladu a navrhnúť mu zmenu diela. Zhotoviteľ môže 

prerušiť vykonávanie diela až do dosiahnutia dohody 

o zmene diela. 

§ 2627 

(1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky 

týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 

mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 

jeho provádění přerušit. 

§ 232 

2. Ak nedôjde k dohode o zmene diela, môže 

ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy, zhotoviteľ 

má však právo na pomernú časť ceny za dielo 

vykonaného do zistenia prekážky podľa ods. 1. 

§ 2627 

(2) Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v 

přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla 

provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 

potřebné péče odhalit. 

§ 232 

3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, 

ktorú mu spôsobí tým, že nezistí prekážku podľa ods. 

1, ktorú pri vynaložení náležitej starostlivosti zistil 

mal. 

 

Prevzatie stavby Převzetí stavby 

§ 233 

Objednávateľ nemá právo odmietnuť prevzatie diela, 

ak má len ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, 

ktoré samy osobe ani v spojení s inými neobmedzujú 

podstatným spôsobom užívanie diela a neznižujú jeho 

funkčnosť ani vzhľad. 

§ 2628 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 

její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Vady stavby Vady stavby 

§ 234  

1. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo 

zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po odovzdaní. 

 

§ 234  

2. Ak objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi skryté 

§ 2629 

(1) Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel 



vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil, alebo čo ich mohol zistiť pri vynaložení 

náležitej starostlivosti, najneskôr však do piatich 

rokov od odovzdania stavby, súd mu práva z 

nesplnenia neprizná, ak zhotoviteľ márne uplynutie 

lehôt podľa tohto odseku namietne. To isté platí o 

skrytých vadách stavebno-technickej dokumentácie a 

iných obdobných plneniach. 

neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 

dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od 

převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo 

uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové 

dokumentace a o jiných obdobných plněních. 

§ 234  

3. Vo výnimočných prípadoch môže vykonávací 

predpis lehotu stanovenú v ods. 2 pre niektoré časti 

stavby skrátiť, nie však menej ako na dva roky. 

§ 2629 

(2) Prováděcí právní předpis může v odůvodněných 

případech stanovit zkrácení doby uvedené v odstavci 1 

pro některé části stavby až na dva roky. Ujednají-li strany 

zkrácení této doby, nepřihlíží se k tomu, je-li objednatel 

slabší stranou. 

§ 234 

4. Pri vadách na ktoré platí záruka, platí namiesto 

lehoty uvedenej v ods. 2 záručná doba. Ak je zmluva 

uzavretá so spotrebiteľom, nesmie byť lehota kratšia 

ako 2 roky. 

 

§ 235  

Ak má stavba vady a objednávateľ sa nemôže domôcť 

uspokojenia svojich práv z nesplnenia najmä preto, 

lebo na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, 

alebo zanikol, môže objednávateľ vo vlastnom mene 

uplatniť prostriedky nápravy voči poddodávateľovi, 

ktoré by inak mohol uplatniť zhotoviteľ. 

Poddodávateľ má voči objednávateľovi všetky 

námietky, ktoré by mal voči zhotoviteľovi. Tejto 

zodpovednosti sa poddodávateľ nemôže dohodou so 

zhotoviteľom zbaviť ani ju obmedziť. 

§ 2630 

(1) Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám 

dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně 

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu 

způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad 

stavbou vykonával dozor, 

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že 

vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a 

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že 

vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 

(2) Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, 

prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, 

nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného 

osobou, kterou si objednatel zvolil. 

1. pododdiel  

Vykonanie inej činnosti 

Oddíl 4 

Dílo s nehmotným výsledkem 

8. pododdiel  

Zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu 

Pododdíl 3 

Výstavba domu s jednotkami (§ 1170 a násl.) 

 

 

 

  



 


