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Objednávka 

 

 
Objednatel:  Dodavatel: 

Firma (jméno):       Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Zastoupena (funkce):  Se sídlem: Nádražní 3114/28,  

Sídlo (adresa): Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO (datum nar.):  IČO: 45193673, DIČ: CZ45193673 

DIČ:  Zapsán v OR u KS v Ostravě, spis. zn. B 348 

Údaj o zápisu v OR:  Bankovní spojení: Československá obchodní 

Adresa pro doručení faktury: 

Telefon: 

banka, a. s., č.ú.: 167222/0300 

Telefon: 597 475 111 

O b j e d n á v k a – smlouva o dílo 
1. Předmět: 

a Zřízení vodovodní přípojky n Dovoz pitné vody 

b Výměna vodovodní přípojky o Vyčištění kanalizace, kanalizační přípojky 

c Zrušení vodovodní přípojky p Vyčerpání jímky (septiku, žumpy, DČOV, apod.) 

d Zřízení kanalizační přípojky q Kamerové prohlídky 

e Výměna kanalizační přípojky r Odběr vzorků odpadní vody 

f Oprava kanalizační přípojky s Laboratorní rozbor 

g Montáž vodoměru t Čištění koncentrovaných odpadních vod 

h Demontáž vodoměru u Vyhledání skrytých úniků vody 

ch Otevření ventilu na vodovodním zařízení v Zemní práce 

i Uzavření ventilu na vodovodním zařízení w Úprava povrchů 

j Výstavba vodovodního řadu x Projektová dokumentace vodovodní přípojky 

k Přeložka vodovodního řadu  y  Projektová dokumentace kanalizační přípojky 

l Oprava vodovodního zařízení  z Ostatní práce - uveďte jaké: 

m Odběr vzorků pitné vody    

 

1.1 Specifikace Díla: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (vybraný předmět plnění dále jen „Dílo“) 

1.2 Dodavatel se Objednateli zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně 

Dodavateli ujednanou cenu. 

2. Termín plnění:                                                  

3. Místo plnění: 
 

4. Cena za Dílo:  

4.1 

 

 4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

Cena za Dílo byla určena odhadem a činí celkem …………………………Kč bez DPH. K ceně za Dílo bude připočtena 

daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

Cena za Dílo byla určena odhadem a činí celkem …………………………Kč bez DPH. K ceně za Dílo bude připočtena 

daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Cena za dílo je blíže rozepsána v připojené nabídce Dodavatele, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že se s nabídkou Dodavatele seznámil a že mu 

byla dostatečně zástupcem Dodavatele vysvětlena. 

Cena za Dílo dle této smlouvy je stanovena dle platných předpisů, pracovních výkazů s platnými jednotkovými cenami 

a ceníků Dodavatele (dále jen ceníky), které byly Objednateli předloženy před uzavřením této smlouvy. Objednatel 

tímto výslovně prohlašuje, že se s ceníky Dodavatele platnými v době učinění této objednávky a podpisu smlouvy 

seznámil; příslušné ceníky nebo jejich části tvoří přílohu této smlouvy.  

(zakroužkujte zvolenou variantu a doplňte cenu Díla určenou odhadem, je-li zvolen bod 4.1 nebo 4.2) 

Dodavatel požaduje před zahájením prací finanční zálohu ve výši .................... Kč a objednatel s úhradou souhlasí. Na sjednanou 

výši zálohové platby vystaví dodavatel zálohou fakturu. Dodavatel není povinen zahájit práce před úhradou zálohové faktury. 

Dodavatel vystaví na přijatou platbu daňový doklad v případech, kdy tak stanoví zákon o DPH. Výše uhrazené zálohy bude 

zúčtována při vystavení konečné faktury za provedené práce. Veškeré práce budou podloženy a potvrzeny na výkazu práce, 

případně montážním listem a výdejkou materiálu. Splatnost faktur je 14 dní od jejího vystavení Objednateli. Povinnost 

objednatele uhradit fakturu bude splněna připsáním příslušné částky na účet Dodavatele nebo obdržením příslušné částky 

v hotovosti v sídle Dodavatele. V případě prodlení Objednatele s platbou fakturované částky je Dodavatel oprávněn požadovat 

po Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 
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MOŽNOSTI ÚHRADY 

a) příkazem k úhradě z bankovního účtu plátce (variabilní symbol je číslo daňového dokladu) 

b) platbou v hotovosti nebo platební kartou v sídle dodavatele  

5. Čestné prohlášení k režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 zákona o DPH  

Označte prosím správnou variantu (vyplňují plátci DPH). Příjemce prohlašuje, že: 

a) přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, respektive ve vztahu k danému plnění nevystupuje 

jako osoba povinná k dani a proto se režim přenesení daňové povinnosti dle §92e neuplatní. 

b) přijaté plnění použije pro jeho ekonomickou činnost, plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

c) je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani.  

6. Dokončení Díla, jeho převzetí a předání: 

Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel se zavazuje na výzvu potvrdit písemně předání a převzetí Díla 

Dodavateli. Objednatel se zavazuje převzít Dílo po jeho dokončení bez zbytečného odkladu, a to bez výhrad. Objednatel je povinen 

dílo převzít, i pokud bude mít drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

7. Ostatní ujednání: 

Objednatel prohlašuje, že poskytl Dodavateli veškeré dokumenty, informace a podklady potřebné k tomu, aby Dodavatel mohl 

provést Dílo v souladu s touto smlouvou řádě a včas. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli v rámci provádění Díla 

veškerou součinnost, kterou na něm Dodavatel může spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu, co k ní bude ze strany 

Dodavatele vyzván; Objednatel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může mít za následek odpovídající prodloužení doby 

provádění Díla dle čl. 2 této smlouvy a další nároky vyplývající ze zákona. Jsou-li v rámci Díla prováděny práce ve výkopech 

provedených samostatně Objednatelem, zavazuje se Objednatel tyto výkopy provést a zajistit v souladu s požadavky na bezpečnost 

práce příslušných právních předpisů a technických norem (zapažení, ohrazení výkopu, atd.). V případě, že Objednatel tuto povinnost 

nedodrží a Dodavatel v důsledku toho nebude moci Dílo provést, uhradí Objednatel Dodavateli veškeré náklady v této souvislosti 

vzniklé, a to zejména náklady na dopravu a vícepráce. 

Dodavatel je oprávněn jednostranně ukončit provádění Díla v případě, že další provádění Díla není technicky možné, zejména v 

případě čištění kanalizace či kamerové prohlídky, kdy je v průběhu provádění Díla zjištěno, že kanalizace je stavebně porušena 

(zborcena). V takovém případě je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré práce spojené s prováděním Díla do doby ukončení 

jeho provádění a Dílo se považuje za dokončené. 

Případné vady Díla je Objednatel povinen oznámit Dodavateli neprodleně poté, kdy je zjistí nebo zjistit měl a/nebo zjistit mohl při 

náležité péči, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla, a to písemně nebo osobně v sídle Dodavatele. Objednatel poskytne 

Dodavateli veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s nápravami vad díla. Vady díla, jehož předmětem je na vyčištění 

kanalizace, kanalizační přípojky, vyčerpání jímky či kamerová prohlídka, lze uplatnit pouze bezprostředně po provedení díla. 

Pokud je Objednatel spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 

14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že Dílo bylo řádně dokončeno nebo byla-li 

Dílem oprava či údržba provedená v místě určeném objednatelem na jeho žádost. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, uhradí 

Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

Smluvní strany vylučují přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou měnící návrh této smlouvy. Smlouvu je možno 

měnit pouze písemnými dodatky. Ujednáními v jiné formě, včetně zápisů, protokolů apod. Objednatel ani Dodavatel nechtějí být 

vázáni. 

Je-li objednatel povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZRS“) a tato smlouva 

je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tato smlouva účinnosti 

v souladu s § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě povinen tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit 

prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a výslovně 

prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží každý po jednom stejnopisu. Objednatel 

prohlašuje, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetl a její obsah byl Objednateli řádně objasněn. 

Dovolujeme si Vás informovat, že Dodavatel zpracovává Vaše osobní údaje uvedené v této objednávce, a to v souladu s platnou 

legislativou. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele v sekci O společnosti. 

Přílohy:  

V ………….. dne: 

 

V …………... dne: 

                 

 

 

Jméno, funkce a podpis Objednatele Jméno, podpis a razítko Dodavatele 

 


