Smlouva o dílo
1.uzavřena ve smyslu ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi
zhotovitelem: Šitta Stanislav, bydliště - Havířská 119, Kamenné Žehrovice
IČ: 76050149
DIČ: CZ8108070674
bankovní spojení: 1763799003/0800
a objednatelem: ………………………..

2.Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje ……………………

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě.
4. Lhůta plnění
Zhotovitel se zavazuje dodat dílo během ( do )................................
5. Cena díla
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu díla.
Celková cena díla je ………………… Kč.
6. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude zaplacena ve dvou splátkách následovně:
První splátku ve výši ……………….....Kč bude uhrazena při podpisu této smlouvy.
Druhou splátku ve výši zbývající celkové ceny díla, tj. cca …………………. Kč
se objednatel zavazuje uhradit po předání a převzetí, a to na základě daňového dokladu – zúčtovací
faktury vystavené zhotovitelem.

7. Záruka a reklamace ………………………………

8. Odstoupení od smlouvy
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních
povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti
nabývá dnem doručení druhé smluvní straně.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a násl., a předpisy
souvisejícími. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze
formou písemných dodatků. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností
originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem
sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
zhotovitel:

objednatel:

V ……….........
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