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Smlouva o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
uzavřená mezi

Truhlářství mistr M s.r.o.
K Papírně 171/32, Plzeň 312 00
IČ: 29117488
DIČ: CZ29117488
(dále jen „zhotovitel“)
a

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět smlouvy
Objednatel objednává u zhotovitele
(dále jen „dílo“).

II.

Způsob a lhůty plnění
2.1 Lhůta plnění
a)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a provést jeho montáž nejpozději do 8 týdnů. Tato lhůta
začíná plynout dnem připsání zálohové platby na účet uvedený v zálohové faktuře.

2.2 Způsob splnění
a)

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným provedením a montáží v místě určení
objednatele, a to v dohodnuté době.

b)

O předání díla a jeho montáži bude sepsáno potvrzení o předání a převzetí díla.

2.3 Vlastnická a jiná práva k dílu a nebezpečí škody na něm
a)

Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu
okamžikem předání díla a provedení jeho montáže.

b)

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání díla
objednateli.

Výrobní/obchodní oddělení: Michal Řehořek - jednatel – tel: 776 557 912
Zakázky/účetní oddělení
Lucie Kratochvílová – tel: 602 674 298
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III.

Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla
a)

Cena za provedení díla byla sjednána ve výši ,- Kč (slovy korun českých).
V ceně je zahrnuto: kompletní výroba, montáž, doprava materiálu i osob, DPH v zákonné výši
15 %

3.2 Platební podmínky
a)

Smluvní strany si sjednaly zálohu ve výši ,- Kč (slovy korun českých). Zhotovitel tímto
potvrzuje, že při podpisu této smlouvy o dílo předal objednateli zálohovou fakturu splatnou dle
ujednání do data uvedeného na této faktuře. Objednatel potvrzuje, že zálohovou fakturu přijal a že
ji uhradí nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě neuhrazení zálohy má
zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

b)

Nárok zhotovitele na zaplacení zbývající části ceny, tj. nárok na zaplacení ,- Kč (slovy korun
českých), vzniká řádným provedením díla a předáním díla objednateli nebo jím určenému
zástupci.

c)

Cena, po odpočtu poskytnuté zálohy, bude objednatelem uhrazena ihned po řádném dokončení a
předání díla objednateli v hotovosti, nejpozději ve dni splatnosti uvedeném na faktuře.

IV.

Záruční doba a podmínky
4.1 Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
4.2 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla – předávací
protokol.
4.3 Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele.
Písemná reklamace je účinná od doby jejího doručení zhotoviteli. Reklamace musí obsahovat
popis vad, popřípadě projevu vad.
4.4 Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu
nebo poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla v případě, že reklamovaná vada bude
opodstatněná. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy a závaznými částmi ČSN.
4.5 Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel
objednateli novým, bezvadným plněním.

Výrobní/obchodní oddělení: Michal Řehořek - jednatel – tel: 776 557 912
Zakázky/účetní oddělení
Lucie Kratochvílová – tel: 602 674 298
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V.

Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Objednatel se zavazuje:
a)

na žádost zhotovitele včas poskytnout údaje nutné pro zhotovení díla a umožnit prohlídku místa,
kde má být provedena výroba a montáž díla a umožnit bez zbytečného odkladu přístup do místa
výroby a montáže díla,

b)

řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek sjednaných v čl. III.
této smlouvy.

c)

umožnit zhotoviteli vytvořit fotografie zhotoveného díla a propagovat s nimi druh práce, kterým
se zhotovitel zabývá. Zhotovitel se zavazuje, že dané fotografie použije pouze k propagaci své
práce v reklamních materiálech jako například v katalozích, na internetových stránkách, na
facebooku apod. a nikterak fotografie nezneužije pro jiný účel.

5.2 Zhotovitel se zavazuje:
a)

provést dílo řádně a v dohodnuté době; při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat
v souladu s pokyny objednatele,

b)

včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru (např.
chybné rozměry v nákresu), o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či
nevhodnosti pokynů objednatele,

c)

vrátit po dokončení díla bez zbytečného odkladu objednateli ty podklady a věci, které mu byly
předány k provedení díla a nebyly při provádění díla zpracovány.

VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Tato smlouva je vyhotovená ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
6.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě stran formou písemných dodatků.
6.3 Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši
0,05 % dlužné částky bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel
na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.
6.4 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho účet sankci ve výši 0,05 %
z ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet
objednatele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce nebo zhotovitel poskytne v této výši
slevu z celkové ceny díla.
6.5 Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky
upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen
vyhovět.
6.6 V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského
zákoníku v platném znění.

Výrobní/obchodní oddělení: Michal Řehořek - jednatel – tel: 776 557 912
Zakázky/účetní oddělení
Lucie Kratochvílová – tel: 602 674 298
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6.7 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského
sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.
6.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.9 Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl pro sepsání smlouvy o dílo,
budou zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel. Svým podpisem
potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat a požadovat tak vrácení písemných materiálů
a dokumentů souvisejících se sepsáním smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů.

V Plzni dne

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

……………………………….

Zhotovitel

Výrobní/obchodní oddělení: Michal Řehořek - jednatel – tel: 776 557 912
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