
Smluvní podmínky oprav volných bytů 
I. 

Úvodní ustanovení 
1) Tyto Smluvní podmínky oprav volných bytů (dále také jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást 

smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava volného bytu nebo nebytového prostoru (byt i 
nebytový prostor dále jen jako „byt“) ve vlastnictví statutárního města Havířova. Tyto 
Podmínky se uplatní, odkazuje-li na ně výslovně písemná objednávka nebo jiné právní jednání, 
kterým je uzavírána smlouva o dílo, a to v jejich plném rozsahu, není-li v rámci potvrzené 
objednávky nebo jiné písemné dohody mezi odběratelem a dodavatelem výslovně sjednán jiný 
rozsah použití těchto Podmínek. Ujednání obsažená v textu objednávky, jakož i jiná pozdější 
písemná ujednání mezi odběratelem a dodavatelem, se uplatní přednostně před těmito 
Podmínkami. 

2) Dle těchto Podmínek se rozumí: 
a) odběratelem statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, 

IČO: 00297488, DIČ: CZ00297488 (dále také jen „SMH“); 
b) příkazníkem společnost Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8631 (dále také jen „MRA“), která je zmocněna 
k zastupování odběratele na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých 
věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, ve znění pozdějších dodatků, jejíž 
plné znění včetně plné moci je zveřejněno a k dispozici k nahlédnutí v registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„zákon o registru smluv“); 

c) dodavatelem zhotovitel díla, který na základě výzvy odběratele podal nabídku na opravu 
volného bytu, byl odběratelem vybrán a akceptoval písemnou objednávku vystavenou 
odběratelem; 

d) dílem oprava volného bytu, jehož základní rozsah vyplývá ze Soupisu oprav volného bytu, 
jak byl oceněn dodavatelem v rámci nabídky do příslušného zadávacího řízení; 

e) cenou díla cena uvedená na objednávce na základě nabídky dodavatele, po započtení 
všech víceprací a méněprací schválených odběratelem v souladu s těmito Podmínkami; 

f) technikem volných bytů příslušný zaměstnanec MRA, který pracuje na pozici technik 
volných bytů (dále také jen „technik“). 

3) Odběratele zastupuje v právních vztazích, na které se vztahují tyto Podmínky, v neomezeném 
rozsahu MRA, kterou vůči dodavateli zastupuje TVB, případně jiné osoby, které k zastupování 
MRA zmocní. Odběratel je však oprávněn činit právní jednání i nikoliv prostřednictvím MRA.  

II. 
Předmět a obsah smlouvy o dílo 

1) Smlouvou o dílo na opravu volného bytu (dále také jen „SOD“) se dodavatel zavazuje v souladu 
s těmito Podmínkami na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro odběratele dílo ve sjednané 
době a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 

2) Obsah SOD tvoří: 
a) odchylná nebo zpřesňující ujednání uvedená na přední straně objednávky, která se použijí 

vždy přednostně; 
b) cenová nabídka dodavatele ve formě oceněného Soupisu oprav volného bytu, jak byla 

dodavatelem podána do zadávacího řízení; 
c) tyto Podmínky; 
d) Závazné pokyny oprav volných bytů;   
e) Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu. 
Dokumenty dle písm. c) – e) dodavatel obdržel spolu s výzvou k podání nabídky a jsou trvale 
dostupné také na webu společnosti www.mra.cz v sekci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. 

III. 
Místo a termín plnění 

1) Místem plnění je byt a dům specifikovaný v písemné objednávce. 
2) Dodavatel je povinen bezodkladně po uzavření SOD kontaktovat technika, protokolárně převzít 

od technika klíče od předmětného bytu a domu a započít s prováděním díla. Převzetí klíčů se 
považuje za převzetí staveniště dodavatelem. 

3) Dílo musí být dokončeno a předáno odběrateli nejpozději do dohodnutého termínu pro 
ukončení zakázky uvedeného na objednávce; není-li termín uveden, musí být dílo provedeno 
do 30 dnů od přijetí objednávky dodavatelem. 

IV. 
Způsob provádění díla 

1) Dodavatel provede dílo ve sjednaném termínu s potřebnou péčí, přičemž si obstará vše, co je 
k jeho provedení potřeba. Dodavatel postupuje při realizaci díla samostatně, s tím, že je vázán 
pokyny odběratele. V případě potřeby je odběratel povinen poskytnout dodavateli potřebnou 
součinnost při provádění díla.  

2) Dodavatel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, 
doporučenými technickými normami ČSN a předepsanými technologickými postupy, důsledně 
dbát veškerých právních předpisů a přijímat potřebná opatření na úseku bezpečnosti a ochrany 
při práci a požární ochrany, a dbát na ochranu zájmů a dobrého jména odběratele. Dodavatel 
je při provádění díla povinen postupovat obezřetně tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku odběratele či třetích osob. 

3) Dodavatel je povinen vést při provádění díla stavební deník, a to způsobem a s náležitostmi dle 
požadavků technika, jinak způsobem a s náležitostmi stanovenými pro stavební deník 
stavebně-právními předpisy.  

4) Odběratel má právo provádění díla kontrolovat. Porušuje-li dodavatel svou povinnost dle SOD, 
je odběratel oprávněn požadovat okamžitou nápravu. 

5) Dodavatel není oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, ledaže s využitím 
poddodavatele vysloví odběratel předchozí písemný souhlas; souhlas odběratele se nevyžaduje 
v případě poddodávek, jejichž předmětem není provádění stavebních prací (např. kontroly, 
revize apod.), jestliže pro jejich provedení dodavatel nedisponuje příslušným oprávněním.  

6) Vyjde-li při provádění díla najevo, že pro řádné provedení díla je zapotřebí provést dodatečné 
stavební práce (dále také jen „vícepráce“), nebo se vyskytla jiná překážka, je dodavatel povinen 
bezodkladně oznámit tuto skutečnost technikovi. Po projednání s technikem je dodavatel 
povinen písemně navrhnout odběrateli provedení víceprací, včetně jejich podrobné specifikace 
a položkového ocenění, případně jinou změnu SOD, a vyčkat na písemný souhlas nebo jiné 
vyjádření odběratele. Je-li k provedení víceprací nezbytné prodloužení termínu provedení díla, 
navrhne dodavatel současně odpovídající prodloužení termínu provedení díla.    

7) Nedohodnou-li se smluvní strany na změně SOD na základě návrhu dodavatele dle odst. 6 do 3 
pracovních dnů od doručení návrhu odběrateli, je odběratel oprávněn od SOD odstoupit. 
Provede-li dodavatel vícepráce bez souhlasu dodavatele získaného postupem dle odst. 6, 
vzdává se svého nároku na zaplacení ceny za takto uskutečněné vícepráce. 

8) Vyjde-li v průběhu realizace díla najevo, že dílo je zapotřebí provést v menším než sjednaném 
rozsahu, bude cena díla snížena o částku odpovídající příslušné části cenové nabídky 
dodavatele vztahující se k nerealizované části díla. 

9) Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli elektrickou energii a vodu spotřebovanou při 
provádění díla, přičemž spotřeba elektrické energie je stanovena paušálně a spotřeba vody 
bude účtována dle skutečnosti; aktuální výše účtované paušální spotřeby a cen el. energie a 
vody je uvedena v Závazných pokynech oprav volných bytů. 

V. 
Předání díla, vady díla, záruční doba 

1) K předání díla je dodavatel povinen vyzvat technika nejméně 2 pracovní dny předem. 
Dodavatel je povinen před předáním díla řádně předvést odběrateli způsobilost díla sloužit 
svému účelu a následně předat dokončené dílo odběrateli. Při předání a převzetí díla předá 
dodavatel odběrateli též všechny související návody k použití, záruční listy, příslušné revize, 
zápisy o provedených zkouškách, atesty, atp. 

2) Odběratel je povinen řádně dokončené dílo od dodavatele převzít. Vyskytují-li se však na díle 
vady nebo nedodělky, odběratel dílo nepřevezme, ledaže se jedná o ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání 
díla podstatným způsobem neomezují. 

3) O předání a převzetí díla sepíší odběratel a dodavatel písemný předávací protokol, ze kterého 
bude zejména plynout, zda odběratel převzal dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

4) Převzal-li odběratel dílo s výhradami, je dodavatel povinen veškeré vady a nedodělky dle 
výhrad odběratele odstranit do lhůty, kterou smluvní strany sjednají v písemném předávacím 
protokolu, jinak do 2 dnů od předání díla.  

5) Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost celého díla v délce trvání 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet ode dne převzetí díla odběratelem bez výhrad, případně ode dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků dle výhrad učiněných dodavatelem. Zárukou za jakost není dotčeno 
právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých vad stavby podle obecně závazných 
právních předpisů.     

6) Oznámí-li odběratel dodavateli vady díla, které zjistil až po předání díla nebo na které se 
vztahuje záruka, je dodavatel povinen vadu odstranit do 7 dnů od doručení oznámení. 
V případě vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, je odběratel oprávněn požadovat 
odstranění vady do 3 dnů od oznámení; tento požadavek je odběratel povinen oznámit 
dodavateli spolu s oznámením vady.  

7) V případě havarijních stavů nebo okamžité potřebě zamezit vzniku dalších škod, jejichž původ 
spočívá ve vadě díla, jakož i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad postupem dle 
odst. 6., je odběratel oprávněn takovou vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklad 
dodavatele. 

VI. 
Vyúčtování ceny díla 

1) Právo na zaplacení ceny díla vznikne dodavateli okamžikem převzetí díla odběratelem; je-li dílo 
převzato s výhradami, vznikne právo na zaplacení ceny díla až okamžikem odstranění veškerých 
vad a nedodělků dle výhrad odběratele. 

2) Cenu díla je dodavatel povinen vyúčtovat odběrateli do 10 dnů ode dne vzniku práva na 
zaplacení ceny díla, a to řádným daňovým dokladem obsahujícím náležitosti dle ust. § 29 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále obsahujícím 
údaj „daň odvede zákazník“. Povinné přílohy daňového dokladu tvoří soupis provedených prací 
a doklad prokazující převzetí díla odběratelem. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od 
doručení odběrateli. 

3) Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádným daňovým dokladem dle odst. 
2., včetně povinných příloh, je odběratel oprávněn odepřít zaplacení ceny díla. 

VII. 
Náhrada škody, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1) Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, 
anebo vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen 
nejpozději do 15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud 
to není možné, tak jí finančně nahradit. 

2) Dodavatel i odběratel jsou oprávněni odstoupit od SOD v případech vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů. Odběratel je dále oprávněn odstoupit od SOD: 
a) porušuje-li dodavatel jakoukoli svou povinnost dle SOD a nesjednal-li nápravu ani 

v přiměřené době po té, co byl odběratelem vyzván k zajištění nápravy; 
b) je-li dodavatel v prodlení s předáním díla odběrateli více než 5 dnů; 
c) z okolností případu je zjevné, že dodavatel není schopen provést dílo řádně a včas; 
d) dodavatel se jako dlužník stal účastníkem insolvenčního řízení. 

3) Odstoupením SOD zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu po účinnosti 
odstoupení předat odběrateli realizovanou část díla. Po předání realizované části díla vzniká 
dodavateli nárok na zaplacení realizované části díla. V takovém případě se užije článek IV. odst. 
8 a článek VI. těchto Podmínek obdobně. 

4) Poruší-li dodavatel kteroukoli svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 1 až 4 těchto 
Podmínek, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 1.000 Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

5) Poruší-li dodavatel svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 5., je odběratel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. 

6) V případě prodlení dodavatele s předáním dokončeného díla je odběratel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla, nejméně však 500 Kč, za každý den z prodlení. 

7) V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků dle výhrad odběratele 
učiněných v protokolu o předání díla, jakož i v případě prodlení s odstraněním vad, které 
odběratel zjistil až po předání díla nebo které uplatnil v rámci poskytnuté záruky, je odběratel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 200 Kč, 
za každý den z prodlení. 

8) Veškeré smluvní pokuty mohou být uplatněny opakovaně, jestliže dodavatel od porušování 
povinnosti bezodkladně neupustil nebo nezajistil nápravu. 

9) Smluvní pokuty podle těchto Podmínek nevylučují právo odběratele požadovat po dodavateli 
vedle smluvní pokuty také náhradu škody. 

10) Finanční nároky odběratele dle těchto Podmínek, zejm. nárok na úplatu za spotřebu el. energie 
a vody, na náhradu nákladů za zajištění odstranění vad neodstraněných dodavatelem, na 
náhradu škody či na smluvní pokutu, jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy byl dodavatel k jejich 
úhradě vyzván; za výzvu se považuje také vystavení a doručení příslušného daňového dokladu. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1) V otázkách výslovně neupravených SOD se právní vztah z SOD řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit 
jakoukoliv pohledávku ze smluvního vztahu s odběratelem třetí osobě. 

3) Podléhá-li SOD povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, nabude 
účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Dodavatel výslovně souhlasí s případným 
zveřejněním celého textu SOD v registru smluv dle předchozí věty. 
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