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Resumé 

Cílem této práce je analyzovat úpravu smlouvy o dílo v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práce se člení na dvě části. První 

z nich popisuje historický vývoj a druhá se zabývá momentálně účinnou úpravou 

smlouvy o dílo v Občanském zákoníku. Druhá část obsahuje osmnáct kapitol. 

Při výkladu účinné úpravy smlouvy o dílo jsou činěny také odkazy na úpravu, 

jež byla obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník. U některých otázek je učiněn odkaz na Návrh společného 

referenčního rámce (DCFR) a pro srovnání se zahraničními úpravami byly zvoleny 

úprava Spojeného království a Severního Irska a úprava Spolkové republiky Německo. 

První kapitola druhé části se zabývá definicí smlouvy o dílo, předmětem díla 

a zdůrazněna je skutečnost, že výsledek činnosti zhotovitele již nemusí být hmotně 

zachycen. Ve druhé kapitole je smlouva o dílo odlišena od ostatních smluvních typů. 

Samostatná kapitola se zabývá požadavky na formu uzavření smlouvy o dílo a navazuje 

na ní kapitola pojednávající o úpravě předsmluvní odpovědnosti. 

Pátá kapitola se věnuje přechodu nebezpečí škody a vlastnického práva 

k předmětu díla. Následuje kapitola o nákladech provádění díla a hned za ní kapitola 

o ceně za dílo. Té je věnován větší prostor, neboť pro strany, které smlouvu uzavírají, se 

jedná o jednu z nejdůležitějších otázek. Poukázáno je na skutečnost, že pro vznik 

nároku na zaplacení ceny za dílo není rozhodující, zda bylo dílo provedeno řádně. 

Následují kapitoly o době plnění, nutnosti osobního provedení díla, příkazy 

objednatele, kontrole provádění díla a věcech určených k provádění díla. Samostatná 

kapitola je věnována dílu s nehmotným výsledkem, v jejímž rámci je pojednáno také 

o duševním vlastnictví zhotovitele a zákonné licenci, jež je poskytována k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy. Dílu, jehož předmětem je stavba, je rovněž věnována 

samostatná kapitola a zdůrazněna je nově zavedená solidární odpovědnost dalších osob 

spolu se zhotovitelem díla.  

Další kapitoly se zabývají otázkou provedení díla, právy objednatele z vadného 

plnění, zárukou za jakost a odpovědností za škodu. Předposlední kapitola pojednává 

o zajištění a utvrzení závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo a v samotném závěru 

se pak tato práce zabývá různými možnostmi ukončení smlouvy o dílo. 


