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1 Úvod 

 
Tématem mé diplomové práce bude problematika smlouvy o dílo, která je 

zakotvena v obchodním zákoníku. Především se budu soustřeďovat na takovou 

smlouvu o dílo, kde předmětem bude smlouva o dílo ve výstavbě, a to ve výstavbě 

střech. Zejména podle obchodního zákoníku a dle další literatury, zaměřené na 

smlouvu o dílo, budu zjišťovat, jak taková smlouva má vypadat a následně se 

pokusím o samotný návrh takové smlouvy.  

Budu pracovat s problematikou uzavírání smlouvy o dílo mezi obchodní 

společností, která se věnuje stavbám domů a jejím subdodavatelem, který má na 

starosti výstavbu střech.  

Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl pro téma smlouvy o dílo ve výstavbě, 

a to ve výstavbě střech, je jeho důležitost a význam pro lidi, kteří vlastní budovy, 

popř. rodinné domy apod. nebo pro ty, kteří si v budoucnu budou chtít nějaký dům 

či budovu postavit. Zde je totiž nezbytná nutnost orientace a případně i znalosti 

v režimu uzavírání smluv, aby nedocházelo ke špatnému uzavírání dohod 

a posléze s tím související jejich pozdější řešení anebo případné prokazování 

různých problémů před soudem.  

Cílem mé diplomové práce by mělo být zformulování a navrhnutí takové 

smlouvy o dílo ve výstavbě střech, která bude mít praktické využití v praxi. Další 

takovou oblastí, na kterou bych se rád zaměřil, bude problematika související 

s uzavíráním smlouvy o dílo ve výstavbě, a to ujednání o ceně. Proto bych se také 

soustředil na oblast rozpočtu, jeho vypracování a předložení před uzavřením 

smlouvy o dílo, jelikož cena hraje nesmírně důležitou roli nejen při výběru 

materiálu, ale také při výběru zhotovitele. 

Při vypracování mé diplomové práce budu čerpat teoretické informace 

z obchodního a případně i z občanského zákoníku, různých knižních publikací 

autorů, kteří se věnují problematice smluv o dílo a obchodně závazkovým vztahům 

a případně také z odborných časopisů apod. Poté bych do teoretické části včlenil 

praktickou část, kterou budu především konzultovat s panem Františkem Tatayem 

a případně jeho synem Petrem Tatayem, kteří mají dlouholetou praxi v oboru, tedy 

ve výstavbě střech a samozřejmě zkušenosti s uzavíráním smluv o dílo ve 

výstavbě střech. Budu s nimi konzultovat nejen to, jak tvoří smlouvu o dílo, ale 
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také jakým způsobem vytváří rozpočet, co vše do něj zahrnuje apod. Na závěr 

bych měl být schopen zformulovat a navrhnout takovou smlouvu o dílo, která by 

mohla být využitelná v praxi a takový rozpočet, který by mohl být reálně 

přijatelným pro objednatele. 
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2 Smlouva o dílo v českém právu 

 
Při uzavírání obchodů je smlouva o dílo druhou z nejvyužívanějších typů 

smluv v České republice a více se už jen používá kupní smlouva. Při sjednávání 

obchodních kontraktů je důležité si uvědomit, který typ smlouvy použít, zda se 

jedná o zhotovení díla nebo jde o kupní smlouvu či jiný smluvní typ. 

 

O smlouvu o dílo a ne o kupní smlouvu se podle zákona považují tyto 

případy: 

-  když je hodnota vynaložené práce vyšší než výše celkových 

materiálních nákladů 

-  když předmět daného závazku obsahuje montáž zhotovené věci [6] 

-  když vezmeme na zřetel hledisko „výsledek tvůrčí práce“ (vedoucí 

k podstatné změně stavu). [5] 

 

O dílo jde vždy, pokud se jedná o zhotovení, montáž, údržbu, opravu nebo 

úpravu stavby nebo její části (a to bez ohledu na to, že náklady za materiál 

zpravidla převyšují hodnotu vynaložené práce). 

 

Při rozlišení smlouvy o dílo od kupní smlouvy lze zjednodušeně říci, že záleží 

na tom, kdo zajistí podstatnou část věcí k provedení díla. Pokud větší část věcí ke 

zhotovení dodá zhotovovatel, jedná se o kupní smlouvu. A na druhou stranu, jestli 

převážnou část věcí k vykonání díla opatří objednatel, jde o smlouvu o dílo. 

 

2.1 Historický vývoj  

2.1.1 Smlouva o dílo v římském právu 
 

V tomto právu patřila smlouva o dílo do skupiny smluv označovaných jako 

„locatio conductio“. Základním znakem těchto smluv byla jejich úplatnost, ale také 

to, že jedna strana neposkytuje věc straně druhé za peníze jako u smlouvy trhové, 

ale jako užívání či požívání věci – smlouva o nájmu nebo pachtu „locatio conductio 

rei“. U tohoto typu smlouvy se jednalo o přenechání určené věci pronajímatelem 

(locatorem) druhé straně (conductor), ten měl právo buď věc pouze užívat 
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(smlouva nájemní) nebo ji užíval a požíval (smlouva pachtovní) po určitou 

sjednanou dobu a úplatu (ta mohla být peněžitá nebo naturální). Dalším typem je 

smlouva o práci – smlouva služební, námezdní či pracovní „locatio conductio 

operarum“. Zde byl po určitou sjednanou dobu a za sjednanou mzdu využívána 

cizí pracovní síla, která pracovala podle příkazů zaměstnavatele za určitou mzdu. 

Posledním typem smlouvy je výsledek práce – dílo – smlouva o dílo „locatio 

conductio operis“. Zde bylo dílo objednáno a objednaný byl povinen provést dílo 

řádně a včas a zadavatel byl povinen mu za to zaplatit sjednanou úplatu. Předmět 

díla se zhotovoval z materiálu zadavatele, pokud objednaný udělal věc z vlastního 

materiálu, šlo o smlouvu trhovou. [1] 

 

2.1.2 Smlouva o dílo v obecném zákoníku občanském 
 

Obecný zákoník občanský (OZO) upravoval smlouvu služební a o dílo od 

účinnosti císařského nařízení č. 96 ř. z. ze dne 19. 3. 1916. OZO definoval 

smlouvy v § 1151. Ve smlouvě služební se někdo zavázal konat po určitou dobu 

služby pro někoho jiného a ve smlouvě o dílo někdo převzal povinnost vyhotovit 

dílo za určitou odměnu. 

Smlouva o dílo byla samostatně upravována v OZO v paragrafech 1165 až 

1171. Zde v těchto ustanoveních byl podnikatel povinen udělat dílo osobně nebo 

ke své vlastní zodpovědnosti (tzn., že dílo může provést sám nebo s nějakými 

pomocníky nebo v neposlední řadě dílo svěřit jinému). Dále například v § 1167 

OZO bylo řešeno, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, kdy došlo 

k podstatným vadám, které činily dílo neupotřebitelným. V dalších § 1168 a 1168a 

OZO je řešeno, že zhotoviteli náleží smluvený plat i přesto, pokud dílo není 

zhotoveno, zabránily v tom okolnosti na straně objednatele. A dále také třeba v § 

1170 byla řešena odměna, která byla zpravidla vyplácena až po ukončení díla.  

§ 1171 řešil zánik smlouvy o dílo. [1] 

 

2.1.3 Smlouva o dílo v zákoně č. 141/1950 Sb. 
 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník řešil problematiku smlouvy o dílo 

v paragrafech 448 až 461 a zde je vymezena jako smlouva, kde se objednateli 
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zavazuje ten, komu bylo dílo zadáno a že jej provede na vlastní nebezpečí a za 

určitou odměnu. 

Občanský zákoník z roku 1950 řešil i otázky typu odměn, když nebyly 

stanoveny ve smlouvě. Upravoval i případy, kdy bylo dílo zadáno dle rozpočtu. 

Také se věnoval otázce, kdy dílo nebylo vyzvednuto, jestli jej může prodat 

v dražbě a samozřejmě se v něm řešily věci kolem odpovědnosti za vady, 

odstoupení od smlouvy apod. [1] 

 

2.1.4 Smlouva o dílo v hospodářském zákoníku a v zákoníku mezinárodního 
obchodu 

 
Zákon č. 144/1950 Sb. byl nahrazen 1. 4. 1964 dvěma novými zákony. Tím 

prvním je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který upravoval vztahy mezi 

občany a socialistickými organizacemi a mezi občany navzájem. A druhým 

zákonem č. 101/1963 Sb. o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku 

(ZMO).  

K 1. 7. 1964 vstoupil v účinnost nový zákon č. 109/1964 Sb. hospodářský 

zákoník (HZ). V něm smlouva o dílo nebyla upravena, ale v jedné jeho části 

„Hospodářské závazky v investiční výstavbě a při dodávkách vývozních 

investičních celků“ se různé typy smluv řešily. S postupem času docházelo 

k úpravám a ke dni účinnosti HZ se smlouvy v investiční výstavbě členily na 

smlouvy k přípravě investiční výstavby a smlouvy k provedení investiční výstavby. 

V nichž byly upraveny různé typy smluv jako: 

- smlouva o dodávce stavebních prací  

- smlouva o dodávce stavební části 

- smlouva o dodávce montáže 

- smlouva o dodávce smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí 

- smlouva o dodávce stavby 

- smlouva o rekonstrukci nebo modernizaci 

- a mnohé další 

 

V zákoníku mezinárodního obchodu byla upravena smlouva o dílo a to podle 

§ 475. V něm se zavazoval ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel), k provedení  

a objednatel k zaplacení určené sjednané odměny. 
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Po novelizaci v roce 1991 zákonem č. 509/1991 Sb. zůstal v platnosti jen 

zákon č. 40/1964 Sb. Zákony č. 109/1964 Sb. a č. 101/1963 Sb. byly zrušeny 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [1] 

 

V historii byla úprava smlouvy o dílo „locatio conductio operis“ vymezena již 

v římském právu a patřila do určité skupiny smluv pod názvem „locatio conductio“. 

V této skupině byly dále zařazeny smlouvy týkající se užívání a požívání věci, tedy 

o nájmu nebo pachtu nebo týkající se práce, tedy služební, námezdní či pracovní. 

Dalším historickým mezníkem byla úprava v obecném zákoníku občanském, kde 

smlouva o dílo byla definována jako převzetí vyhotovení díla podnikatelem za 

určitou odměnu. V tomto zákoníku se podrobnější úprava smlouvy o dílo 

nacházela mezi paragrafy 1165 až 1171. Dalším předpisem upravující smlouvu  

o dílo v minulosti byl zákon č. 141/1950 Sb., který definoval smlouvu o dílo jako 

závazek toho, komu bylo dílo zadáno objednatelem, za určitou odměnu a na své 

nebezpečí. V šedesátých letech došlo k nahrazení zákona č. 141/1950 Sb. dvěma 

zákony a to č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a č. 101/1963 Sb. Kromě nich 

vstoupil v účinnost ještě hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb. V roce 1991 po 

rozsáhlé novelizaci zůstal v platnosti zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  

a zrušením dvou zákonů došlo k vytvoření obchodního zákoníku pod č. 513/1991 

Sb. 

 

2.2 Vztah občanský zákoník versus obchodní zákoník 

Smlouva o dílo je upravována dvěma kodexy, a to občanským a obchodním 

zákoníkem. Je podstatné si uvědomit, kdy a který kodex použít. Úprava 

v obchodním zákoníku (dále jen ObchZ) se použije pro závazkové vztahy mezi 

podnikatelskými subjekty. Musí se také přihlédnout k okolnostem a mělo by být 

zřejmé, že se závazek týká jejich podnikatelské činnosti. A u vztahů mezi 

podnikateli a státem nebo samosprávnou územní jednotkou při jejich 

podnikatelské činnosti, pokud se to bude týkat zabezpečování veřejných potřeb.  

„Právní úprava smlouvy o dílo v občanském zákoníku se pak použije na ty 

vztahy, které nepodléhají úpravě smlouvy o dílo v zákoníku obchodním.“1 

                                                 
1
 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Str. 22. 
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Kdyby došlo k dohodě mezi stranami, že se jejich právní vztah bude řídit 

občanským zákoníkem, ale přitom by se měla použít právní úprava obchodního 

zákoníku, bude tato dohoda neplatná. [1] 

Při používání obchodního zákoníku může dojít k situacím, že některé otázky 

nelze řešit podle těchto ustanovení, proto je možné řešit tyto otázky podle 

předpisu občanského. Pokud nelze řešit otázky ani podle jednoho ze zmiňovaných 

předpisů, mohou se řešit podle obchodních zvyklostí. Obchodní zvyklosti se přitom 

vytvářely a vytvářejí postupně. [4] 

 

2.3 Právní úprava smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku 

2.3.1 Základní ustanovení 
 

„Obchodní zákoník vymezuje smlouvu o dílo v § 536 odst. 1 ObchZ jako 

smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel 

k zaplacení ceny za jeho provedení“.2  

Za dílo se považuje zhotovení jisté věci, která jinak nespadá pod kupní 

smlouvu, montáž věci, její údržba, dále také provedení dohodnuté opravy či 

úpravy věci a v neposlední řadě hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Vždy se 

dílem rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo 

alespoň její části. [3] 

Smlouva o dílo se řadí mezi „obchody relativní“, tzn., že při jejím obecném 

použití půjde o závazkový vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. 

Obchodní zákoník se použije i u závazkových vztahů mezi státem nebo 

samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, ale 

se zabezpečováním veřejných potřeb. Existují také státní organizace, které nejsou 

podnikateli, ale zaměřují se na uspokojování veřejných potřeb. U těchto vztahů je 

možná dohoda stran, že jejich vztah se bude řídit podle obchodního zákoníku,  

i když se tímto zákonem řídit neměl. [4] 

 

2.3.2 Provedení díla 
 

                                                 
2
 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Str. 23. 
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„Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li 

ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě 

před sjednanou dobou“.3 Pokud dílo zhotovuje na své nebezpečí, musí mít 

svobodu rozhodování o postupech, osobách, apod. [7] 

Doba plnění nebude často sjednána jen jedna, ale mnohdy může být 

sjednána i pro dílčí plnění nebo protiplnění (objednatele vůči zhotoviteli – např. 

umožněni používání příjezdové cesty, určení skládek, umístění dopravních značek 

aj.). Jedním z důležitých ujednání ve smlouvě může být i doba předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli, aby mohl začít s pracemi na díle. Pro plnění zhotovitele  

i objednatele může být vyhotoven časový harmonogram činností, podle kterého 

lze sledovat ukončení průběžných prací a začátek prací nových. [4] 

Během zhotovování díla postupuje zhotovitel většinou samostatně, to 

znamená, že během provádění díla, není vázán pokyny objednatele. Na druhou 

stranu, pokud se však ve smlouvě zhotovitel výslovně zavázal k plnění pokynů 

objednatele, musí tak činit při vyhotovování díla.  

Při zhotovení díla je také možné pověřit jím jinou třetí osobu, pokud ze 

smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného. Za zhotovené dílo další 

osobou má odpovědnost sám zhotovitel, jako by ho vytvořil sám. [7] 

 

Věci určené k provedení díla 

 

Další části, kterou obchodní zákoník upravuje v rámci provedení díla, jsou 

věci určené k provedení díla. ObchZ vychází z toho, že věci, které jsou nutné 

k vytvoření díla, opatřuje sám zhotovitel. Jedná se nejen o materiál, ale  

i o pomůcky, nástroje apod. Na druhé straně může být ve smlouvě dohodnuto, že 

objednatel má opatřit věci k provedení díla a předat je zhotoviteli v době určené ve 

smlouvě nebo co nejdříve po uzavření smlouvy. Pokud tyto věci neobstará včas, 

poskytne mu zhotovitel další přiměřenou lhůtu, a pokud ani poté, opatří si je sám 

na účet objednatele. Ostatní věci, které nemá podle smlouvy obstarat objednatel, 

si opatří zhotovitel sám. Na věcech, které předal objednatel k provedení díla, nese 

odpovědnost za nebezpečí škody a je jejich vlastníkem než se stanou součástí 

                                                 
3
 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Str. 1247. 
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předmětu díla. Po ukončení díla či po zániku závazku vrátí zhotovitel zbylé 

nezpracované věci zpět objednateli. [7] 

 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 

„Dle obchodního zákoníku se vznik vlastnického práva ke zhotovené věci řídí 

místem, kde se věc zhotovuje“.4  

Pokud je věc zhotovena na pozemku objednatele, nese nebezpečí škody na 

zhotovované věci sám objednatel a je jejím vlastníkem. V dalších případech, kdy 

se věc vytváří u zhotovitele nebo jinde, nese zhotovitel nebezpečí škody a je jejím 

vlastníkem. U případů, kdy je předmětem díla údržba, oprava nebo úprava věci, 

nepřechází nebezpečí škody na věci na zhotovitele. [6] 

Pokud závazek vytvořit dílo zanikne, a to z důvodu, za který neodpovídá 

objednatel a vlastnické právo je na straně zhotovitele, může objednatel požadovat 

zaplacení ceny věcí, které zhotovitel už zpracoval při zhotovení díla nebo které už 

nemůže vrátit. A na druhou stranu při zániku závazku, pokud má vlastnické právo 

objednatel a věc nejde vrátit nebo předat zhotoviteli, objednatel zaplatí zhotoviteli 

to, o co se zhotovováním věci obohatil. [7] 

S vlastnictvím podle mě souvisí i problematika zajištění stavby proti škodám 

a také případné pojištění díla v době rozpracovanosti. Tato oblast je poměrně 

důležitá, jelikož může totiž nastat jakákoliv nenadálá situace, která by mohla 

ovlivnit provedení celého díla. S těmito situacemi by mohly nastat případné 

finanční ztráty a škody na díle. 

 

Způsob provádění díla 

 

Zhotovitel musí dílo vytvářet tak, aby dodržoval své povinnosti a aby dílo 

zhotovil řádně a především podle smlouvy. Objednatel může kontrolovat 

provádění díla, a pokud zjistí, že zhotovitel nedodržuje při zhotovování díla své 

povinnosti, může se dožadovat toho, aby případné vady odstranil a dílo vytvářel 

řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neudělá, povede to k podstatnému 

porušení smlouvy a objednatel může odstoupit od smlouvy.  

                                                 
4
 MACHÁČKOVÁ, M. Smlouvy a jejich náležitosti. Vybrané typy smluv s komentářem. Str. 166. 
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Zhotovitel dle obchodního zákoníku nemusí zhotovovat dílo sám osobně.  

„Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze 

smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou 

má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám“.5 

 

Tyto osoby se běžně označují jako poddodavatelé nebo subdodavatelé. 

Další osoby jsou nejčastěji využívané u takových děl, které jsou složitější nebo 

také náročnější z hlediska znalostí a dovedností nebo popřípadě vyžadující další 

mechanismy či zařízení (např. ve stavebnictví). Na druhou stranu, pokud je však 

ve smlouvě ujednáno, že zhotovitel musí dílo vytvořit osobně, musí tak učinit  

a nesmí jejím provedením pověřit žádnou další osobu. 

 

Během vytváření díla může zhotovitel narazit na nevhodnou povahu věcí, 

které mu poskytl objednatel nebo na špatné pokyny a je povinen na to upozornit 

objednatele. V tomto případě může zhotovitel přerušit provádění díla do výměny 

věcí nebo dle pokynů objednatele a jeho písemného sdělení, může s prováděním 

díla pokračovat s použitím daných věcí a pokynů. Pokud se proces zhotovování 

díla přeruší, tak o tu dobu se prodlouží lhůta stanovená pro jeho dokončení  

a zhotovitel má právo na uhrazení nákladů, které mu vznikly s přerušením 

provádění díla. Pokud byla splněna povinnost upozornit objednatele na 

nevhodnou povahu věcí a pokynů, neodpovídá zhotovitel za nemožnost dodělání 

díla za vzniklé vady. A naopak, pokud zhotovitel neupozorní objednatele na 

nevhodnou povahu věcí a pokynů, odpovídá za vady díla. 

Při provádění díla se mohou vyskytnout skryté překážky znemožňující 

provedení díla. I při této situaci je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli a navrhnout změnu díla. Než dojde k dosažení dohody, může 

zhotovitel dílo přerušit. Pokud nedojde v přiměřené době k dohodě, může jakákoliv 

smluvní strana od smlouvy odstoupit. 

Během provádění díla může objednatel provádět kontrolu na určitém stupni 

provádění a zhotovitel musí objednatele na kontrolu pozvat. Pokud nepozve 

zhotovitel objednatele na kontrolu, je nucen poskytnout náhradní dodatečnou 

kontrolu a s ní spojené náklady. Pokud se objednatel na kontrolu nedostaví, může 

                                                 
5
 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Str. 1249. 
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zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže se nemohl dostavit kvůli překážce, 

kterou nemohl odvrátit, může požádat o dodatečnou kontrolu, ale zhotoviteli 

uhradí náklady vzniklé opožděním kontroly. [7] 

 

Provedení a předání díla 

 

Závazek je splněn řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli 

v dohodnutém místě dle smlouvy nebo v místě stanoveném zákonem. Zhotovitel 

informuje objednatele, že je dílo hotovo a připraveno k převzetí. Může dojít 

k situaci, že má být dílo odesláno a je uskutečněno předáním prvnímu dopravci, 

který ho přepraví na místo určení. Pokud není dohodnuto místo a ani odeslání 

díla, předává se dílo v místě, kde bylo dílo zhotoveno nebo v místě zhotovitelova 

sídla či místa podnikání, popř. v místě jeho bydliště nebo organizační složce. 

Předáním vytvořené věci přechází vlastnické právo ze zhotovitele na 

objednatele a s tím přechází i nebezpečí škody na zhotovené věci. Pokud jedna 

strana projeví vůli, sepíše se zápis o předání předmětu díla a podepíší ho obě 

strany. Sepsáním zápisu se docílí toho, že je zajištěn důkaz, že ke splnění  

a předání díla. [7] 

 

Zhotovitel splní svou povinnost i tím, že umožní objednateli nakládat s dílem. 

Závazek může být také splněn montáží určené věci nebo řádným provedením 

dohodnutých zkoušek, na které musí zhotovitel objednatele pozvat. Provedení 

zkoušek se zapíše do zápisu, který podepíší obě strany. Pokud není objednatel 

přítomen, může ho podepsat jiná hodnověrná a nestranná osoba, která se 

zkoušek zúčastnila. Zhotovené dílo může být předáno i jiným osobám, pokud to 

však smlouva dovoluje. 

Pokud je předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem 

z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, je objednatel zmocněn použít jej 

jen k účelu, který vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo. K jiným účelům ho lze užít 

jen tehdy, pokud k tomu dá zhotovitel souhlas. 

Dle obchodního zákoníku je objednatel povinen dílo převzít, ale je třeba 

podotknout, že taková povinnost mu plyne jen tehdy, pokud je dílo provedeno 

řádně, tedy bezvadně. [7] 
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Vady díla 

 

K zániku závazku nestačí pouze to, že byl splněn včas, ale musí být 

současně splněn řádně, tj. plnění nesmí mít vady. Je proto nutné si uvědomit  

a pochopit, co je vadou díla.  

„Při zkoumání, zda dílo má vady, je tedy nutno: 

- zjišťovat, jaký byl ve smlouvě dohodnut, určen výsledek díla (proto je 

z hlediska obou stran „životně“ důležité výsledek díla ve smlouvě dobře 

precizovat) a 

- porovnávat skutečné provedení díla s dohodou o tomto výsledku díla“.6 

 

Problémem je to, že zákon obecně podpůrně stanoví, že dílo má vady, 

jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Což 

představuje především nesplnění termínu zhotovení díla, provedení díla v jiném 

rozsahu nebo také nedodržení jakosti aj. [2] 

 

Při vytváření díla může také například dojít k následujícím vadám. Teorie 

rozlišuje vady faktické a právní. Mezi faktické vady patří: 

 vady jakosti a provedení,  

 vady množství,  

 vady obalu a jiných opatření pro přepravu 

 vady dokladů [1] 

 

Vady znamenají především nedodržení provedení díla dle určení ve 

smlouvě. Zhotovitel je odpovědný za vady, které má na sobě dílo v době jeho 

předání a za vady vzniklé porušením povinností, které měl zhotovitel ustanoveny 

ve smlouvě. Naopak však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku 

použití věcí nebo pokynů, jež mu byly předány objednatelem. Zhotovitel ovšem 

musel objednatele upozornit, že předané věci a pokyny byly nevhodné ke 

zhotovení díla i při vynaložení odborné péče a objednatel na jejich použití trval. 

Pokud se na vady díla vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel odpovědný 

v rozsahu oné záruky. Záruka za jakost by měla být poskytnuta písemně a tím se 

                                                 
6
 PRAŽÁK, Z. Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. Str. 87. 
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zhotovitel zavazuje, že předmět díla bude po určitou dobu způsobilý k používání  

a že si nechá smluvené vlastnosti. 

Po předání díla je objednatel povinný si co nejdříve ověřit nebo zařídit si 

prohlídku onoho předmětu díla. Pokud tak neučiní, nebude mu soudem přiznán 

nárok z vad díla, které neoznámí co nejrychleji po jejich zjištění nebo které 

neoznámí poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při kontrole a také 

tehdy, pokud je neoznámí poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné 

péče, nejpozději ovšem do dvou let a u staveb do 5 let od předání díla. U vad na 

díle, na které se vztahuje záruka, platí místo oněch lhůt záruční doba, která začíná 

běžet po předání díla. [1] 

 

Pokud je smlouva porušena podstatným způsobem může objednatel: 

1) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla (nelze 

požadovat, pokud předmět díla nelze vzhledem k jeho povaze vrátit 

nebo předat zpět zhotoviteli), dodáním chybějícího a odstranění 

právních vad 

2) požadovat přiměřenou slevu z ceny 

3) požadovat odstranění vad opravou 

4) odstoupit od smlouvy. [9] 

 

ad. 1) Pokud dojde k náhradnímu plnění, je zhotovitel oprávněn požadovat 

vyměňované dílo zpět, v takovém stavu, ve kterém ho dodal objednateli. Pokud 

tak není možno, není objednatel oprávněn požadovat náhradní provedení díla. 

ad.  2) Chce-li objednatel uplatnit nárok na slevu z ceny, náleží mu taková 

hodnota, kterou tvoří rozdíl mezi cenou, kterou by mělo dílo bez vad a cenou, 

kterou mělo dílo s vadami. 

ad.  3) Pokud požaduje odstranění vad, tak nemusí objednatel do doby 

odstranění platit část ceny, která by odpovídala nároku na slevu, kdyby nebyly 

vady odstraněny. 

ad.  4) Co se týče odstoupení od smlouvy, tak objednatel nemůže odstoupit 

od smlouvy, pokud vady co nejdříve neoznámí zhotoviteli. [1] 

  

Kromě těchto nároků má objednatel právo na náhradu škody i na smluvní 

pokutu, pokud je sjednána ve smlouvě. 
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2.3.3 Náležitosti smlouvy o dílo 
 

Dle obchodního zákoníku nemusí mít smlouva o dílo písemnou formu, tudíž 

ani nemá předepsanou formu. Většinou se však doporučuje, aby tak uzavřena 

byla. Písemná forma se vyžaduje v těch případech, kdy alespoň jedna ze stran 

projeví vůli, aby tak uzavřena byla. Záleží tedy jen na smluvních stranách, zda 

uzavřou smlouvu písemně, ústně nebo konkludentně (projev vůle vyjádřený jinak 

než ústně či písemně, př. potřesením ruky, kývnutí hlavou, mlčky, apod.).  

V literárních publikacích se uvádí, že smlouva může obsahovat nejen 

podstatné náležitosti ale také i náležitosti nepodstatné. Smluvním stranám také nic 

nebrání, aby pojmy, které nejsou definovány v obchodním zákoníku, si definovaly 

ve smlouvě samy. V praxi to znamená, že by se normováním pojmů měla věnovat 

určitá část ve smlouvě. Pokud dojde k situaci, že obsah použitých pojmů není 

stanoven smlouvou, použijí se pro interpretaci užitých termínů obchodní zvyklosti. 

[3] 

 

Podstatné náležitosti 

 

Mnozí autoři v knižních publikacích uvádějí mezi podstatné náležitosti 3 části. 

„Podstatné části smlouvy o dílo uzavírané mezi podnikateli jsou označení stran, 

určení předmětu díla a zaplacení ceny za provedení díl“.7  

 

Smluvní strany 

„Protože se právní úkony posuzují dle obsahu, není nezbytné označit 

smluvní strany jako objednatele a zhotovitele. Lze je charakterizovat i jinak, třeba 

ve shodě se zavedenou praxí nebo podle obchodních zvyklostí. Např. ve 

stavebnictví to bude typické (srov. vžitou terminologii: zadavatel, investor, 

stavebník apod., na druhé straně pak dodavatel, vyšší dodavatel, finální dodavatel 

aj.). Nerozhoduje označení účastníků smlouvy, ale vymezení jejich právního 

postavení (určení práv a povinností, které jim ze smlouvy vznikají)“.8  

                                                 
7
 MACHÁČKOVÁ, M. Smlouvy a jejich náležitosti. Vybrané typy smluv s komentářem. Str. 165. 

8
 BEJČEK, J.; ELIÁŠ, K.; RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Str. 335, 336. 
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Někdy se také doporučuje, aby se ve smlouvě neuváděly jen smluvní strany, 

ale také další účastníci výstavby. Může jít například o zástupce smluvních stran, 

jako jsou statutární orgány a osoby, které budou oprávněny ke sjednávání dalších 

možných smluvních dodatků. Mezi další osoby uvedené ve smlouvě, mohou také 

patřit údaje o generálním projektantovi, dodavateli nebo také, kdo bude působit 

jako vedoucí prací nebo vykonávat funkci technického dozoru. Dále třeba kdo 

bude oprávněn provést odevzdání a převzetí díla aj.  

Ve smlouvě o dílo ve výstavbě by se měly uvést nejen smluvní strany, ale 

také alespoň základní údaje o realizované stavbě, tedy například uvedení názvu  

a místa stavby a popřípadě její charakteristiky. [3] 

 

Předmět 

Podle jedné z publikací Karla Marka předmětem díla je: 

 zhotovení určité věci, které nespadá pod kupní smlouvy, 

 montáž věci (př. výrobního zařízení, plastových oken, apod.),  

 údržba věci - uchování věci, umožňující pravidelné užívání (př. 

pravidelná údržba počítače profesionální agenturou),  

 oprava věci - odstranění vad (př. oprava a sanace poškozených 

krovů), 

 úprava věci - modernizace, rozšíření (př. stavební úprava bytu) 

 nebo jakákoliv jiná činnost, jejíž výsledek jde zachytit hmotně (hovoří 

se pak o dílo „k zabezpečení tvůrčího duševního procesu“). [3, 6] 

 

Cena 

Další z podstatné náležitosti smlouvy o dílo je ujednání o ceně.  

„Podle § 536 odst. 3 ObchZ musí být ve smlouvě dohodnuta cena nebo v ní 

musí být stanoven alespoň způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření 

smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu bez tohoto určení“.9 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je dohodnuta ve 

smlouvě nebo takovou cenu, která se zjistí způsobem stanoveným ve smlouvě. 

Pokud není cena takto dohodnutá nebo určitelná, přitom je smlouva platná, je 

objednatel povinný zaplatit takovou cenu, která se obvykle platí za srovnatelné 

                                                 
9
 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Str. 42. 
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dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných obchodních podmínek. Podle 

ObchZ zhotovitel provádí dílo nejen na vlastní nebezpečí, ale také na svůj náklad. 

To znamená, že nese výši nákladů se zhotovováním díla až do doby, než mu 

vznikne nárok na zaplacení ceny. 

Dalším z možného způsobu určení ceny je stanovení dle rozpočtu. Rozpočet 

může být buď součástí smlouvy, nebo musí být objednateli oznámen před 

uzavřením smlouvy. Je také podstatné, zda je stanoven rozpočet jako úplný  

a závazný. V této souvislosti se jedná o princip profesionality, kdy má zhotovitel při 

zpracování rozpočtu zahrnout do ceny veškeré práce, materiál, apod., které budou 

ke zhotovení díla potřeba. Pokud dojde k překročení úplného rozpočtu kvůli 

pracím, které mohl předvídat nebo s nimi počítat, zhotovitel nemůže požadovat 

zvýšení ceny ani zisku. Pokud zhotovitel nezaručuje úplnost rozpočtu, pak se 

může domáhat přiměřeného zvýšení ceny, ale to však jen tehdy, pokud se objeví 

další činnosti (nezahrnuté v rozpočtu) a jen takové úkony, se kterými při uzavírání 

smlouvy nemohl počítat. Pokud jde o situaci, že jde o rozpočet nezávazný, je 

vodítkem pro určení ceny porovnání jednotlivých nákladů dříve kalkulovaných 

s náklady skutečně vynaloženými. 

Může také dojít k tomu, že se zvýšením ceny nebude objednatel souhlasit. 

V tomto případě určí cenu soud na návrh zhotovitele díla.  

Když dojde k situaci, že zhotovitel požaduje zvýšení ceny o více než 10 % 

ceny stanovené na základě rozpočtu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Na 

druhou stranu je také povinen nahradit zhotoviteli část ceny, která odpovídá 

rozsahu a množství částečného provedení díla. Zhotoviteli zaniká nárok na 

zvýšení ceny tehdy, pokud včas a bez zbytečného odkladu neoznámí 

neodvratnost překročení částky. Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je 

také možné a to kvůli prodlení objednatele. Zhotoviteli náleží však cena, na kterou 

má nárok na základě smlouvy. Z ceny se ovšem odečte to, co bylo ušetřeno 

neprovedením díla v plném rozsahu. 

Po uzavření smlouvy, může dojít i k situaci, kdy se smluvní strany dohodnou 

na změně obsahu smlouvy, přičemž se nedohodnou na jiné výši ceny za dílo. Zde 

také záleží na tom, o jakou situaci půjde, zda nadále půjde o stejné dílo nebo se 

dílo změní. Může jít o stejné dílo, ale strany se dohodnou na omezení či rozšíření 

jeho rozsahu. Tím pádem vznikne zhotoviteli právo na zaplacení ceny přiměřeně 

snížené nebo zvýšené. V druhé situaci při změně díla, vznikne zhotoviteli nárok na 
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zaplacení ceny zvýšené nebo snížené. Cena se stanoví s přihlédnutím k rozdílu 

v rozsahu prováděné činnosti a k rozsahu účelně vynaložených nákladů spojených 

se zhotovením díla. 

Cena za dílo by měla být uhrazena objednatelem zhotoviteli v době sjednané 

ve smlouvě. Nárok na zaplacení ceny vzniká provedením díla, pokud ze smlouvy 

nebo zákona nevyplývá něco jiného. [1] 

 

Nepodstatné náležitosti 

 

Mezi doplňující, nepodstatné náležitosti lze uvést například dobu plnění, dále 

také přechod vlastnických práv k dílu a nebezpečí škody nebo odpovědnost za 

vady, ujednání o smluvní pokutě a jiné. 

 

Doba plnění 

Doba plnění se neřadí mezi podstatné náležitosti smlouvy o dílo ani dle 

občanského zákoníku, ani dle obchodního zákoníku. 

Smluvní strany si mohou domluvit dobu plnění díla, ale pokud tak neudělají, 

je zhotovitel zavázán provést dílo v přiměřené době a s přihlédnutím k povaze 

díla. Z toho plyne, že pokud není doba plnění sjednána, bude muset být ujednána 

individuálně tak, aby dílo bylo možno provést s přihlédnutím k náročnosti  

a podmínkám. Důležitost ujednání doby plnění je především v tom, aby se dalo 

stanovit, zda se zhotovitel dostal do prodlení při řešení případného sporu. [1] 

 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

Podle hospodářského zákoníku přecházelo vlastnictví na odběratele až 

okamžikem odevzdání a převzetí. Podle obchodního zákoníku záleží na tom, kde 

se dílo zhotovuje, zda u objednatele nebo u zhotovitele. Pokud se dílo zhotovuje  

u objednatele, tedy na jeho pozemku či pozemku, který si opatřil, pak je objednatel 

vlastníkem zhotovované věci od okamžiku, kdy s ním zhotovitel začal. Při úpravě, 

údržbě nebo opravě věci zůstává věc ve vlastnictví objednatele, i přesto, pokud se 

úpravy nebo opravy provádějí u zhotovitele. A v dalším případě, pokud je dílo 

zcela zhotovováno u zhotovitele, vlastnictví přechází na objednatele až předáním 

zhotovené věci. Všechna ustanovení o převodu vlastnictví jsou dispozitivní, ve 

smlouvě lze dohodnout jiný režim.  
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Vedle okamžiku přechodu vlastnictví je také důležitý přechod nebezpečí 

škody na věci. Nebezpečí škody na věci vyhotovované dle smlouvy o dílo nese 

zpravidla objednatel (vlastník). A to v případech, kdy se dílo zhotovuje  

u objednatele a ten je vlastníkem a také při úpravě nebo opravě, které se 

provádějí u zhotovitele. V případech kdy dojde k prodlení s plněním závazku, 

přechází nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na zhotovitele. Je-li však 

vlastníkem věci zhotovitel, přechází nebezpečí škody na objednatele předáním 

zhotovené věci. A v případě kdy dílo zhotovitel odesílá, přechází nebezpečí škody 

okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě na místo určení. [9] 

V obchodním zákoníku jsou také ujednány situace, kdy závazek provést dílo 

zanikne a kdo je oprávněn požadovat náhradu za případné částečné plnění. 

Příkladem může být úhrada, nebo vrácení věcí zhotovitelem objednateli, které již 

byly použity při vytváření díla. A naopak, kdy je objednatel povinen uhradit cenu 

zhotoviteli za to, čím se obohatil nebo za to, co již nelze vrátit či předat. [7] 

 

Podmínky provádění díla 

Další možnou nepodstatnou náležitostí ve smlouvě o dílo může být ujednání 

o podmínkách provádění díla. Například ve stavebnictví může jít o závazek předat 

staveniště v termínu, že stavbyvedoucí povede stavební deník, do kterého se 

budou zápisy psát nejpozději do 3 dnů nebo také že za objednatele může kontrolu 

provádět jiný pracovník apod. 

 

Ujednání o smluvní pokutě 

Ve smlouvě může být také domluveno ujednání o smluvní pokutě. Smluvní 

pokuta je jednou z možností zajišťovacího nástroje. Většinou se sjednává pro 

případ, když dojde k porušení smluvní povinnosti, tzn., pokud vykonávání díla 

nebude plněno řádně a včas, např. nedodržení dohodnutého termínu, pozdní 

úhrada pohledávky aj. Zaplacením pokuty nedojde k zániku plnit závazek. Pokuta 

by měla být sjednána písemně a její výše by měla být stanovena konkrétně 

přesně, např. 3 000 Kč za každý den prodlení nebo se výše stanoví různou 

velikostí procenta, např. 0,1 procenta. Smluvní pokuta bude mít v praxi pro 

dlužníka větší motivaci splnit závazek, protože pro něj bude znamenat hrozbu 

další ztráty. [2] 
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Platební podmínky 

Další z nepodstatných náležitostí může být ujednání platebních podmínek. 

Zákon je v této souvislosti nikterak neupravuje. Zákonná úprava smlouvy o dílo 

byla vytvořena pro veškeré varianty aplikace smlouvy o dílo, a to jak pro díla 

malého rozsahu, tak i pro velká investiční díla.  

„Z toho důvodu stanoví § 548 pro případ absence zvláštního ujednání ve 

smlouvě, že nárok na zaplacení díla vzniká jeho provedením“.10  

 V praxi je vytvořeno mnoho způsobů placení díla. Lze zmínit především 

převod na příkaz plátce, inkaso na příkaz příjemce, platba směnkou a další. Nebo 

také například zaplacení celou částkou, splátkami nebo zálohově. Placení 

zálohově se často využívá např. ve stavebnictví, zajišťuje zde zhotoviteli finance, 

aby mohlo být dílo dokončeno včas, a také vylučuje riziko nezaplacení. Placení 

zálohami se může dělit na termínované, placení dle rozpočtu nebo tzv. splátkování 

(např. měsíční). [5] 

Lze také dohodnout provádění fakturace. Zde je vhodné domluvit si lhůty pro 

vystavení faktur, náležitosti, které bude faktura obsahovat, dále lhůty splatnosti, 

různé možnosti sankcí a také výši úroků pro případ prodlení s úhradou. Poslední 

z těchto ustanovení je dle mého mínění velmi důležité, jelikož v dnešní době 

dochází k častým problémům s placením a je nutné se tímto alespoň trochu jistit. 

Za místo splnění peněžitého závazku je považováno sídlo nebo místo 

podnikání, popřípadě bydliště věřitele. Splnění tohoto závazku je učiněno 

připsáním částky na účet věřitele. [4] 

 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ve smlouvě si také mohou strany dohodnout práva a povinnosti, kterých se 

budou držet. Základní povinností u zhotovitele je především provedení díla 

řádným způsobem a dodat ho v termínu. Nebo pokud je tak stanoveno ve 

smlouvě, je povinen postupovat s pokyny objednatele, postupovat s odbornou 

péčí, umožňovat kontrolu objednateli a mnohá další. Mezi práva zhotovitele může 

například patřit nárok na úhradu za dílo, pověření prováděním díla jinou osobu 

nebo odstoupení od smlouvy v případech, kdy to zákon nebo smlouva připouštějí 

aj. [2] 

                                                 
10

 BEJČEK, J.; ELIÁŠ, K.; RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Str. 339. 
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Mezi objednatelova práva patří např. kontrola prováděných akcí. Má také 

právo na včasné splnění díla, požádat o sepsání zápisu o předání díla aj. 

V neposlední řadě má také právo na odstoupení od smlouvy, kdy tak zákon nebo 

smlouvy připouštějí. Na druhou stranu má objednatel zejména povinnost uhradit 

cenu ve sjednané době, uhradit případné náklady při přerušení provádění díla, 

převzít provedení dílo, provést prohlídku po převzetí nebo podepsat zápis  

o provedených zkouškách a o předání předmětu a další. Takových to práv může 

být mnoho a každá smluvní strana si je upravuje dle vlastní vůle. [2] 

 

Mezi další nepodstatné leč pravidelné náležitost patří ujednání o místu  

a způsobu plnění nebo také ujednání o prováděných zkouškách, kontrolách 

a dalších jiných podmínkách o předání a převzetí díla. Dalšími mohou být 

podmínky pro změnu a zrušení smlouvy, ujednání o záruce, vadách a další. 
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3 Postup při uzavírání smlouvy o dílo 

 
Před uzavřením smlouvy dochází k několika postupům a různým krokům, 

díky nimž jsou smlouvy následně uzavírány. Takovým to procesům nebo postupu 

se říká proces kontraktace. Je důležité si uvědomit, kdy takový kontraktační 

proces začíná. Počátek takového procesu je v okamžiku, kdy je úmysl uzavřít 

smlouvu, projevený navenek a to vůči potencionálním smluvním stranám. 

 

3.1 Kontraktační proces 

„Procesem uzavření smlouvy se rozumí postup a sled kroků, v jejichž 

důsledku vzniká smlouva“.11 

Těmito kroky lze dosáhnout konsensu, což je souhlas dvou nebo více 

smluvních stran uzavřít smlouvu.  

Kontraktace je takový proces, kterým by se mělo dosáhnout uzavření 

partnerského vztahu. Proto je zřejmé, že obě strany by se měli před uzavřením 

smlouvy nebo návrhem tak trošku tzv. oťukat neboli poznat. Každá ze stran se tak 

snaží, jevit se v tom nejlepším světle. Může se to přirovnat k takovému 

namlouvání. Tak jako u hledání životního partnera, tak i u uzavírání smlouvy se 

snažíme hledat ty nejlepší vlastnosti případného obchodního partnera a také 

zjišťovat jaký vlastně ve skutečnosti je.  

Při uzavírání smlouvy si každý objednatel může počínat jinak. Přičemž by 

mohlo být pro něj důležité udržovat určitý postup při výběru zhotovitele a před 

uzavřením smlouvy s ním. Měl by si pořádně rozmyslet, jaké dílo chce vyhotovit, 

poptat se různých zhotovitelů – nic neobjednávat, dále také projednat další 

podrobnosti jako jeho platební morálku, možnosti reklamace aj. Poté se věnovat 

domluvě na ceně. A teprve potom vybrat nejvhodnějšího zhotovitele a požádat  

o vyhotovení návrhu smlouvy. Samozřejmě s tím souvisí i prostudování 

příslušného návrhu a také prodiskutování případných námitek, připomínek nebo 

nejasností. Teprve po všech těchto krocích a třeba některých dalších by 

objednatel měl přistoupit k podpisu. [2] 

                                                 
11

 HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Str. 1 
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Na druhé straně má i zhotovitel možnost určitých postupů při uzavírání 

smlouvy o dílo. Měl by si pořádně prostudovat poptávku, upozornit objednatele na 

případné chyby v ní, dále také vykalkulovat cenu a s tím související platební 

podmínky a další možné náležitosti smlouvy. Společně s cenou by si měl 

prodiskutovat i otázku záruk za zaplacení díla. Poté by měl vypracovat konkrétní 

návrh smlouvy o dílo a společně s objednatelem ho probrat. Po vyjasnění všech 

bodů smlouvy mohou přistoupit k podpisu. [2] 

Před uzavřením smlouvy o dílo je společné pro obě strany, že mají zájem 

smlouvu uzavřít, i když každý z nich z jiných důvodů. Objednatel chce postavit, 

provést nebo zhotovit určité dílo a zhotovitel chce vydělávat, tedy chce, aby mu za 

jeho schopnosti bylo zaplaceno. [2] 

Jedněmi z nejčastěji uváděné způsoby uzavření smlouvy jsou návrh a přijetí. 

Na druhou stranu nejde kontraktační proces omezit jen na tyto jednostranné 

právní úkony. V některých případech se může dále hovořit také o souběžně 

učiněné návrhy, účast třetí osoby nebo případy, kdy je souhlas vytvářen postupně 

v delším časovém horizontu. Já se budu především zaměřovat na nejčastěji 

používaný způsob uzavření smlouvy a to návrhem (oferta) a přijetím (akceptace). 

 

3.1.1 Návrh 
 

„Občanský zákoník definuje návrh v § 43a odst. 1 tak, že jde o projev vůle 

směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám, je 

dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, ab byl vázán v případě jeho 

přijetí“.12 

Předmětem navrhované smlouvy by mělo být takové plnění, které je fakticky 

možné. Návrh smlouvy se označuje jako „oferta“. Strana, která návrh podává, je 

nazývána jako „oferent“ neboli navrhovatel. Tím, že smlouva svými právními 

následky ovlivňuje práva smluvních stran, je jasné, že oferent musí mít právní 

subjektivitu. A také pokud uzavírá smlouvy vlastním jednáním, měl by mít  

i způsobilost k právním úkonům.  

 

 

 

                                                 
12

 HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Str. 53. 
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Obsah návrhu na uzavření smlouvy 

Náležitostí návrhu je jeho obsahová určitost. To znamená, že návrh smlouvy 

by měl být tak jasný, aby k jeho přijetí se dalo říct ihned „ano“. Nutným obsahem 

oferty by měly být podstatné náležitosti. Na jejich základě bude návrh dostatečně 

určitý, jasný, zjistitelný a také ověřitelný. Obsah návrhu lze určit také odkazováním 

na určitý jiný standard, vzorník apod. Na druhou stranu existuje v obchodním 

zákoníku ujednání, že určitá část smlouvy může být nahrazena dohodou  

o způsobu dodatečného určení obsahu závazku. Bude se jednat například o cenu, 

která bude konkretizována později, např. cena na trhu v určitý den nebo cena 

určená soudním znalcem apod. U tohoto typu dodatečného ujednání je 

podmínkou, že nesmí záviset na vůli jedné strany.  

Ve smlouvě si mohou smluvní strany dohodnout, že obsah bude doplněný 

v budoucnosti. Pokud si tak strany sjednají, může doplnit obsah smlouvy i třetí 

osoba nebo soud. Ves smlouvě se může odkazovat také na všeobecné obchodní 

podmínky. U přijetí takových podmínek je nutné jejich zahrnutí do smlouvy nebo 

na ně ve smlouvě odkazovat. U těchto možných změn obsahu se však vyžaduje 

písemná forma. [5] 

Další situací může být změna samotného návrhu. Je totiž možné, že 

navrhovatel bude chtít například úpravu ceny, množství nebo prodlužení lhůty 

k přijetí apod. Návrh může být změněn tehdy, pokud ona změna dojde osobě, jíž 

je určena, nejpozději se samotným návrhem. Je zde také možnost, že si 

navrhovatel vyhradí možnosti změny v samotné ofertě. 

 

Sdělení návrhu 

Další podstatným požadavkem musí být sdělení návrhu na uzavření smlouvy 

druhé straně. Toto závisí na formě, v níž má být konkrétní smlouva uzavřena.  

U smluv, u kterých zákon nepředepisuje písemnou formu a ani samotní účastníci 

nechtějí takto smlouvu uzavřít, bude postačovat sdělení ústní. Za ústní sdělení se 

také považuje telefonní oznámení podání oferty. U uzavírání smluv, u kterých není 

potřeba písemné formy, lze smlouvu sjednat konkludentně. 

Není důležitý jen proces a forma sdělení, ale také to, kdy nastává účinnost 

návrhu. Ne každý projev vůle způsobí právní účinky. Základním předpokladem je 

komunikace, tzn. sdělení druhé straně nebo podání veřejně. Například návrh 

zalepený v obálce u navrhovatele ještě nevyvolá žádné právní účinky. V tomto 
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směru je nutné, aby se projev vůle dostal alespoň do sféry vlivu adresáta, což 

znamená, že zde musí existovat objektivní možnost seznámit se s návrhem. 

Naopak nelze hovořit o účinnosti návrhu, jestliže vlivem komunikačních prostředků 

druhá strana nemohla slyšet podání takového návrhu nebo také v případě, kdy je 

písemný návrh ztracen během přepravy. Účinnost však nastává v případě, kdy 

posluchač přeslechl, slyšel něco jiného nebo pokud byl doručený návrh zahozen, 

aniž byl čtený. [8] 

Pokud půjde o smlouvy, u nichž se vyžaduje písemná forma, je nutné, aby 

tak byl podán i návrh. Možnými způsoby sdělení jsou doručením, tomu, komu je 

oferta určena, dále také telegrafické sdělení, dálnopisem nebo také elektronickými 

prostředky (faxem). U písemné formy návrhu se také uvádí oferentův podpis.  

U elektronického ujednání je možné k němu připojit podpis elektronický. [5] 

 

Jelikož je oferta právní úkon, souvisejí s ní určité práva a povinnosti 

smluvních stran. Pro navrhovatele je závazné už jen samotné podání návrhu na 

uzavření smlouvy. Po předložení návrhu jej může odvolat, ale jen po dobu 

vymezenou zákonem. Tato doba se nazývá akceptační lhůta. Vázanost 

navrhovatele ofertou má velký význam především u návrhů učiněných písemně.  

 

Existují situace, kdy návrh na uzavření smlouvy nemůže být odvolán, a to: 

- je-li v návrhu výslovně označen za neodvolatelný, 

- během lhůty, jež je v návrhu stanovena pro jeho přijetí. 

 

Nebo naopak návrh může být odvolán, jestliže: 

- ho navrhovatel zruší tak, že odvolání návrhu dojde příjemci buď současně 

s návrhem, nebo před doručením návrhu, platí to i v případech návrhů, které jsou 

označeny jako neodvolatelné, 

- navrhovatel neurčí v ofertě lhůtu, v níž požaduje její přijetí, 

- navrhovatel naopak vymezí lhůtu, v níž požaduje její přijetí, ale současně si 

vymíní právo návrh odvolat. 

 

Oferta zaniká těmito způsoby: 

- jeho platným odvoláním, 

- uplynutím akceptační lhůty, 
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- odmítnutím osobou, jíž je návrh určený. [5] 

 

Velmi důležitou okolností je vliv smrti nebo dodatečná nezpůsobilost na již 

učiněný návrh. Mezi tím než dojde návrh a tím, aby mohlo dojít k uzavření 

smlouvy, uplyne dlouhá doba. A je proto nutné, si uvědomit problematiku takových 

to skutečností a to především dopady smrti navrhovatele a případnou 

nezpůsobilost k právním úkonům. Základem je, že navrhovatel byl subjektem práv 

se způsobilostí k právním úkonům. V současné právní úpravě převažuje názor na 

to, že obecně smrt některého z účastníků se nedotýká právních účinků návrhu. 

Což znamená, že smrtí jedné ze stran přecházejí práva na jeho právního 

nástupce. Existují však zde určité výjimky. První lze odvodit z občanského 

zákoníku, podle něho smrtí dlužníka nezaniká povinnost plnit, jen v případě, kdy 

měl být obsah plnění proveden osobně dlužníkem. Druhou z takových výjimek je 

ta, kdy navrhovatel uplatní princip smluvní svobody. Může proto ve smlouvě 

stanovit, že pokud umře, jeho návrh zanikne. [8] 

 

3.1.2 Veřejný návrh na uzavření smlouvy 
 

Dalším způsobem jak podat návrh na uzavření smlouvy je tzv. veřejný návrh. 

Je to právní úkon, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem 

uzavření smlouvy. Takto učiněný návrh musí obsahovat údaje o podstatných 

částech smlouvy jako předmětu, určitosti, dovolenosti apod.  

 

U veřejného návrhu je kontraktační proces rozdělen na tři stupně: 

 

1) oferta  

Oferta neboli veřejný návrh je prvním krokem. Při uveřejnění se vyžaduje 

písemná forma. Pojmovým znakem je publicita návrhu – tisk, plakát, rozhlas, 

televize aj. I když je návrh určen pro neurčitý počet osob, je možné vyžadovat, aby 

osoby, které by mohly být akceptanti, vykazovaly určitou vlastnost nebo společný 

znak. Veřejný návrh může zaniknout v těchto případech: 

 pokud nedojde k jeho akceptaci, 

 odvoláním, návrh může být odvolatelný, pokud ho oferent neoznačí za 

neodvolatelný. Odvolání je platné, když je zveřejněno stejným 
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způsobem, jako byl uveřejněn návrh. Odvolat nejde návrh, který už byl 

někým akceptován. 

 

2) akceptace 

Akceptace je projev, kdy se případní zájemci (akceptanti) přistupují 

k veřejnému návrhu v určité akceptační lhůtě. Jestliže se přihlásí opožděně, může 

dojít k riziku odmítnutí. Účinnost akceptace začíná v okamžiku, kdy navrhovateli 

dojde přijetí jeho návrhu. U akceptačních projevů, které jsou podány písemně, je 

rozhodný den doručení. U těch, které jsou projeveny jinak než písemně, tzn. ústně 

je zásadní okamžik sdělení oferentovi. Ten, který přistoupí na návrh jako první, se 

stává akceptantem a smlouva by s ním měla být uzavřena. 

Může však dojít k situaci, kdy veřejný návrh přijme několik osob zároveň. 

Poté záleží na navrhovateli a jeho volné úvaze, kterému příjemci potvrdí uzavření 

smlouvy. Navrhovatel také může v návrhu výslovně stanovit, že uzavře smlouvu 

s každým, kdo návrh akceptuje v určené lhůtě. 

 

3) Potvrzení 

Ke vzniku smlouvy je důležité potvrzení oferenta. Smlouva vzniká ke dni 

akceptace a navrhovatel má povinnost potvrdit uzavření smlouvy tomu, kdo návrh 

přijal jako první nebo těm, kteří se k návrhu vyjádřili současně a také těm všem, 

kteří se k návrhu vyjádřili v určené lhůtě, pokud to bylo stanoveno ve smlouvě. 

Oferent musí uzavření smlouvy potvrdit akceptantovi bez zbytečného odkladu, tj. 

v přiměřené lhůtě, která závisí na povaze věci. [5] 

 

Veřejnými návrhy však nejsou takové podněty, které nesplňují obsahové 

požadavky nebo podstatné části. Takto podávané podněty jsou považovány za 

výzvy k ofertám. Za návrh nejsou považovány ani sdělení, jenž jsou podávána za 

účelem seznámení veřejnosti s podmínkami o možnosti uzavření smlouvy, např. 

informace o možnosti uzavřít úvěrovou nebo depozitní smlouvu.  

 

3.1.3 Obchodní veřejná soutěž 
 

Další způsob uzavření smlouvy je možnost vyhlášení obchodní veřejné 

soutěže. Vyhlášení soutěže není právním důvodem vzniku obchodního 
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závazkového vztahu, ale právním důvodem uzavření smlouvy. Obchodní veřejná 

soutěž je tedy prostředkem k získání takového návrhu, který se jeví jako nejlepší  

a nejvýhodnější. 

 

Tak jako u veřejného návrhu je možné proces obchodní veřejné soutěže 

rozložit na tři části: 

 

1. vyhlášení soutěže 

Vyhlášení je uveřejnění výzvy, které vybízí neurčitý okruh osob k podávání 

návrhů na uzavření smlouvy, ze kterých si vyhlašovatel vybere ten, pro něj 

nejpříznivější. Pro vyhlášení je předepsána písemná forma, která zveřejňuje 

podmínky soutěže. Mezi takové podmínky patří vymezení předmětu závazku; 

zásady obsahu budoucí smlouvy, na kterých vyhlašovatel trvá; určení způsobu, 

jak mají zájemci podávat své návrhy a také kam; dále také lhůtu, do které lze činit, 

tj. soutěžní lhůta a v neposlední řadě také lhůtu, do níž bude návrh vybrán.  

Dále si také v soutěžních podmínkách může vyhlašovatel vyhradit: 

 kdy může změnit podmínky soutěže nebo zcela soutěž zrušit, 

 rozsah přípustných odchylek od stanovených podmínek, 

 zda uhradí náklady, které oferentům vzniknou účastí na soutěži, 

 stanovení nemožnosti odvolat návrh po jeho předložení nebo také 

právo soutěžitelů návrh odvolat po uplynutí lhůty k předkládání 

návrhů, 

 vyloučení možnosti oprav návrhu, 

 určení způsobu, jak bude z návrhů vybírán ten nejvhodnější, 

 odmítnutí všech předložených ofert. [5] 

 

Jelikož jde o vyhlášení veřejné, měl by být obsah podmínek soutěže 

vhodným způsobem zveřejněný. Konkrétní způsob uveřejnění si zvolí vyhlašovatel 

podle své vlastní úvahy. 

 

2. Přihlášky do soutěže (oferty soutěžitelů) 

Návrhy soutěžitelů lze předkládat jen do konce lhůty stanovené 

vyhlašovatelem. Oferty podané po lhůtě nemůžou být do soutěže zahrnuty. 
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Důvodem nezahrnutí návrhu do soutěže může být také hledisko obsahové, tzn., 

že obsah neodpovídá stanoveným podmínkám. 

Svou ofertu může soutěžitel odvolat v době, ve které běží lhůta k podávání 

návrhů. A na druhou stranu ji nelze odvolat, pokud lhůta už uběhne. V obou těchto 

směrech se dá použít odchylka, pokud je stanovená. [5] 

 

3. Výběr nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků soutěže 

Dle podmínek je stanovena lhůta a způsob výběru návrhu, a to buď dle 

podmínek, které určil vyhlašovatel, a jsou soutěžitelem splněny nebo záleží na 

vlastní úvaze vyhlašovatele, a ten si vybere takový návrh, který mu nejlépe 

vyhovuje. Může však odmítnout všechny návrhy, ale tato podmínka musí být 

uvedena v podmínkách soutěže. 

Vyhlašovatel není povinen oznámit jen vítězi soutěže výběr jeho návrhu, ale 

je také povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět ostatní účastníky soutěže, od 

kterých byly návrhy odmítnuty. Pokud je uvědomí s prodlením, může mu vzniknout 

povinnost, hradit případnou škodu, která soutěžitelům vznikla během doby 

prodlení s oznámením, např. blokováním výrobních kapacit, zásob či odmítnutím 

jiných obchodů, z důvodu případného úspěchu v soutěži. [5] 

 

3.1.4 Přijetí (akceptace) 
 

„Termín „akceptace“ pochází z lat. accipere: přijímat, brát. V právu se jím 

označuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy“.13  

ObčZ vymezuje tento pojem jako včasné prohlášení, které je učiněno 

osobou, pro kterou byl návrh určen. Nebo také jiné včasné řešení, podle kterého 

lze dovodit souhlas. [5] 

Osobě, které je návrh podáván, se říká oblát. Osoba, která návrh přijímá, se 

nazývá akceptant. Přijetím návrhu se oblát stává akceptantem. Příjemce neboli 

osoba, která je oprávněna návrh přijmout, je především osoba, které je návrh 

adresován. 

Přijetí návrhu je právní úkon, kdy akceptant vyjádří svou vůli, že bezvýhradně 

přistupuje na návrh uzavřít smlouvu. Na druhé straně, pokud však s návrhem 

                                                 
13

 BEJČEK, J.; ELIÁŠ, K.; RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Str. 54. 
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zásadně souhlasí, ale jeho projev vůle obsahuje nějaké dodatky, výhrady nebo 

jiné změny, už se nejedná o akceptaci, ale považuje se to za nový návrh na 

uzavření smlouvy. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy 

vyjádření souhlasu s návrhem dojde navrhovateli. K přijetí návrhu by mělo postačit 

prosté „ano“, ale běžně tomu tak nebývá. V praxi proto dochází k běžné 

komunikaci mezi navrhovatelem a oblátem. 

Přijmout návrh lze jakoukoliv formou, písemně, ústně, ale i konkludentně. 

Návrh nelze akceptovat mlčky, tzn., že mlčení toho, komu je návrh určen, 

znamená většinou nesouhlas s ofertou. Samozřejmě si smluvní strany mohou 

dohodnout takový způsob uzavření smlouvy. Pokud se jedná o uzavření smlouvy 

ústní. Jednou smluvní stranou je jednání shrnuto do dokumentu a ten je poslán 

straně druhé. Následný potvrzující dopis následuje uzavření smlouvy.  

U písemných návrhů na uzavření smlouvy se vyžaduje jejich písemné 

akceptování. Je také důležitá doba přijetí. Návrh lze přijmout nejdříve poté, co 

nastaly jeho účinky, tedy tehdy, kdy dojde svému adresátovi. A přijetí návrhu musí 

být doručeno v takové době, než návrh zanikne. Návrh zaniká uplynutím lhůty, 

která v něm byla určena pro přijetí, dále také uplynutím přiměřené doby  

s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které 

navrhovatel použil pro zaslání návrhu, nebo dojitím projevu o odmítnutí návrhu 

navrhovateli. Akceptovat přijetí je možné různými komunikačními prostředky, je na 

oblátovi, který zvolí. Akceptant nese také riziko, že přijetí návrhu nebude doručeno 

včas a ve stanovené formě, kterou stanovil navrhovatel. Přijetí v jiné formě, než 

navrhovatel požadoval, nevede k uzavření smlouvy. 

Účinnost může mít i pozdní přijetí, ale navrhovatel musí vyrozumět sdělením 

osobě, které byl návrh určen, a to ústně nebo odesláním zprávy. Přijetí lze 

odvolat, pokud odvolání navrhovatel dostane nejpozději současně s přijetím. [8] 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy 

nabývá účinnosti. 

Odstoupit od smlouvy mohou účastníci tehdy, pokud je to stanoveno 

v zákoně nebo si to účastníci dohodli. Samotným odstoupením se smlouva od 

počátku ruší. Pokud účastník uzavřel smlouvu v tísni a za nevhodných podmínek, 

může od smlouvy také odstoupit. Právní úkon je také neplatný, pokud ho jednající 

osoba učinila v omylu, který u něj úmyslně vyvolala osoba druhá. 
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Jedním z dalších ujednání je také možnost uzavření smlouvy ve prospěch 

třetí osoby. Tato třetí osoba je ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví 

souhlas. Pokud však k souhlasu třetí osoby nedojde, platí smlouva mezi těmi, kteří 

ji uzavřeli. [8] 

 

Samotný proces kontraktace vypadá jednoduše, podat jen návrh a buď ho 

přijmout, nebo ne. Tak jednoduché to ovšem není. Na straně objednatele  

i zhotovitele musí dojít k vyvinutí různých aktivit, které předcházejí podání návrhu 

či jeho přijetí. Mezi takové aktivity se řadí podrobnější informace o zhotovitelích, 

jejich cenových požadavcích, možnostech reklamace apod. nebo u informací  

o objednatelích, jejich požadavcích, jejich platební morálce a další.  

Během procesu kontraktace by se měla velká pozornost ubírat na 

problematiku týkající se nejčastějších chyb při uzavírání dohod. Samozřejmě 

nejdůležitější je přesná definice předmětu díla, tedy toho, co přesně má být 

vykonáno. Od tohoto se odvíjí vše ostatní. Následuje tvorba ceny na požadované 

dílo. Zde bych doporučil vždy zpracování rozpočtu, dle kterého je jasné, kolik co 

bude stát a kolik bude požadováno k zaplacení. Největší hrozbu ovšem přináší 

důsledky související s nesplněním dohodnutého díla a časového prodlení. Proto 

by se ve smlouvě měly obě strany zaměřit na úpravu případných sankcí. Jedná se 

o takové výše sankcí, které budou přiměřené k povaze díla.  

Dohody o dalších ujednáních jsou především domluveny na základě zažitých 

standardů a smluv z minulosti a nevěnuje se jim moc velká pozornost, přestože by 

samozřejmě měla. 
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3.2 Tvorba rozpočtu 

Nedílnou součástí během procesu uzavírání smlouvy je také jednání o ceně. 

U stavebních projektů se většinou vypracovává rozpočet, dle kterého je většinou 

stanovena cena za dílo.  

 

3.2.1 Cena dle rozpočtu podle obchodního zákoníku 
 

Tuto problematiku jsem už v mé práci jednou zmiňoval, a to v kapitole  

v podstatných náležitostech smlouvy o dílo. Nicméně je nutné tuto oblast zmínit 

ještě jednou, jelikož samotný rozpočet bude součástí smlouvy o dílo a tudíž i mé 

diplomové práce. Mnou prezentovaný rozpočet bude především zastupovat 

ekonomické hledisko v mé práci. 

 

Ve smlouvě o dílo by měla být podle obchodního zákoníku dohodnuta cena 

za dílo nebo stanoven alespoň způsob jejího určení. Pokud není cena dohodnuta 

nebo určitelná a přesto je smlouva platná, je objednatel povinen uhradit takovou 

cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za 

obdobných obchodních podmínek. [3] 

Cena se většinou stanovuje podle rozpočtu, který je buď součástí smlouvy, 

nebo jej zhotovitel objednateli sdělí před uzavřením smlouvy. Stanovení ceny dle 

rozpočtu se provádí především u případů, kdy je předmětem smlouvy provedení 

nějakého složitého díla, u kterého bude použito například větší množství různých 

materiálů a různých pracovních činností. Tyto situace jsou obvyklé například  

u smluv o dílo ve výstavbě.  

V ujednání obchodního zákoníku je určeno, že skutečnost, že cena je 

stanovena dle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen 

před uzavřením smlouvy, nemá vliv na její výši. To znamená, že pokud je rozpočet 

stanovený ve smlouvě nebo před uzavřením smlouvy, je objednatel povinen 

zaplatit sjednanou cenu podle rozpočtu bez ohledu na to, jak velké byly náklady 

zhotovitele, tedy zda byly vyšší nebo nižší.  

Může také nastat možnost, že smluvní strany uzavřou určitou dohodu 

upravenou v obchodním zákoníku. Jednou z takových dohod je, že cena je sice 

určena na základě rozpočtu, ale dle smlouvy se nezaručuje jeho úplnost. Díky 

tomu se zhotovitel může domáhat přiměřeného zvýšení ceny, ale jen tehdy, pokud 
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se objeví při provádění díla činnosti, které nebyly zahrnuty v rozpočtu. Tyto 

činnosti byly nepředvídatelné v době uzavírání smlouvy. V praxi se bude jednat 

především o případy rekonstrukcí, modernizací apod., jelikož právě zde nelze 

předem zjistit, jak rozsáhlé budou práce, náklady aj. Tady je nutné podotknout, že 

takováto dohoda o možnosti zvýšení ceny, musí být začleněna do smlouvy o dílo. 

Druhou z možných dohod uvedenou ve smlouvě je nezávaznost rozpočtu. 

Podle toho může zhotovitel požádat o zvýšení ceny o částku, která převyšuje 

náklady zahrnuté do rozpočtu. Tímto ujednáním se chrání zhotovitelé před 

určitými riziky plynoucí například ze změn v inflaci nebo kolísáním kursu apod. 

Například se může jednat o odpovídající zvýšení ceny poté, kdy například kvůli 

inflaci nebo kolísání kursu měny apod. se posune hodnota nad určitou ve smlouvě 

stanovenou hodnotu aj. Pokud objednatel nesouhlasí s navýšením ceny, určí ji na 

návrh zhotovitele soud. A pokud žádá zhotovitel zvýšení o více než 10 % nad 

cenu stanovenou rozpočtem, může objednatel odstoupit od smlouvy, je ovšem 

povinen nahradit zhotoviteli část ceny za částečné provedení díla. [1] 

 

3.2.2 Teorie a tvorba rozpočtů ve stavebnictví 
 

V mé diplomové práci řeším nejenom problematiku smlouvy o dílo, ale také 

s ní související oblast rozpočtu. Rozpočet v mé práci zastupuje ekonomické 

hledisko práce a bude její součástí. Dle mého mínění má nezastupitelnou roli při 

uzavírání smluv o dílo ve výstavbě. Proto bych část této kapitoly věnoval teorii 

tvorbě rozpočtů ve stavebnictví (výstavbě). A později se budu snažit uvést tuto 

teorii vytvoření rozpočtu do praxe a zakomponovat ho do návrhu smlouvy o dílo. 

 

Rozpočet je předběžná cenová kalkulace a slouží jako podklad pro stanovení 

nabídkové ceny. Rozpočet je tedy jistá forma sestavení ceny v oblasti oceňování 

stavebních prací. Dá se říct, že je to sestavený tzv. výkaz výměr. Podklad výkaz 

výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, 

potřebných ke zhotovení stavby a je tak podkladem pro zpracování nabídkové 

ceny stavby. [12] 

Výkaz výměr umožňuje kvantifikaci potřeb a nákladů, tedy materiál, mzdy, 

stroje apod. v předepsaných měrných jednotkách, tedy m2, m3, sazbu na hodinu 
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apod. Ocení jednotlivé konstrukční prvky v rozpočtu. K sestavení rozpočtu se 

používá ceníkových položek, vzniká tedy tzv. položkový rozpočet. [10] 

V praxi se vypracovávají různé druhy rozpočtů jako například hrubý, 

položkový a další. Já jsem se přiklonil jen k dvěma z nich, a to k hrubému  

a položkovému. U hrubého rozpočtu jde o to, aby měl zákazník v krátkosti 

přehledný rozpočet. U něho vidí přesně, kolik co stojí, kolik materiálu přivést apod. 

Tento rozpočet se nedá použít pro výběrová řízení, ale dokáže pomoci při stavbě 

či rekonstrukcích. Dalším je položkový rozpočet, ten se stanovuje z projektové 

dokumentace. Slouží k přesnému stanovení, co bude zapotřebí, v jakém množství 

a za jakou cenu. [13, 14] 

 

Sestavení rozpočtu prochází určitým postupem: 

 rozdělit stavební objekt na prvky – konstrukční prvky, díly, položky 

apod. 

 rozdělené prvky změřit a sestavit výkaz výměr 

 k prvkům ve výkazu výměr přiřadit jednotkové ceny 

 vypočítat ceny prvků s ohledem na množství a jednotkové ceny 

 sestavit rozpočet stavebního objektu jako oceněný výkaz výměr 

 vypočíst základní rozpočtové náklady 

 stanovit vedlejší rozpočtové náklady (dopravní náklady, provozní vlivy 

a ostatní) 

 po sečtení vychází nabídková cena [10] 

 

K sestavování rozpočtu jsou důležité podklady. Mezi ně patří technické 

podklady, jako například výkresy a technická zpráva z projektové dokumentace  

a dále také výkaz výměr. K dalším podkladům patří oceňovací podklady. Těmi se 

především rozumí ceníky stavebních prací a materiálů. Ty má firma buď vlastní, 

nebo jsou vydávané specializovanými firmami. Oceňovací podklady jsou vydávány 

buď v tištěné či elektronické formě. [10] 

 

Struktura rozpočtu není v České republice předepsána v žádné formě. Je 

proto na každém, jak rozpočet zformuluje, jestli použije doporučení různých 
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autorů, vydávající různé návody a doporučení nebo jestli použije vlastní metodiku. 

[10] 

  

V dnešní době se rozpočty často vytvářejí pomocí speciálních softwarů, které 

zjednodušují práci rozpočtářům. Takovéto softwary umožňují návaznost na další 

informační systémy především kvůli importu údajů. Mnoho z programů na tvorbu 

rozpočtů pracují pod operačním systémem Windows. Takových to počítačových 

programů je celá řada jako například CALLIDA, BUILD power, KROS WIN aj. [11] 

Zde je ukázka programu, ve kterém bude rozpočet ke smlouvě o dílo 

zpracován. Název tohoto programu je BUILD power. 

Obrázek 1: Ukázka části programu na zpracování rozpočtů 

 

Tento program je rozdělen na 2 hlavní části. Tou první je vrchní horizontální 

nabídka, ve které jsou umístěny podobné položky jako u programu word od 

Microsoft jako např. zobrazení, nástroje, limitky (souhrnný výkaz), nový soubor, 

tisk, filtry a další. Podstatnější částí tohoto programu je horizontální menu, díky 

kterému se rozpočet sestavuje. Odtud se do rozpočtu vkládají položky, které 

souvisejí s objektem zpracování tedy střechou. Mezi takové položky se řadí různé 

materiály jako např. různé druhy krytin, izolací, dřevo (krovy, latě, apod.) ale také 

typy prací a to tesařské, montážní a další. Po vyplnění všech potřebných položek, 

které souvisejí s výstavbou střechy, se samozřejmě vykalkuluje výsledná cena. 
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3.2.3 Proces kontraktace a tvorba rozpočtu v praxi 
 

Po zpracování teoretických poznatků u procesu kontraktace bych je převedl 

do praxe. Kvůli tomu jsem oslovil jednoho ze známých živnostníků a snažil jsem 

se zjistit, jak takový proces kontraktace probíhá u něj. Jelikož se jedná o osobu, 

která se řemeslu věnuje již několik desítek let, je už v podvědomí mnoha 

zákazníků, kteří už jeho služby využili a díky kvalitně zvládnuté práci dávají 

reference o jeho osobě dalším potencionálním zákazníkům. V současnosti ho 

především díky tomu kontaktují noví možní zákazníci neboli budoucí objednatelé 

se svými návrhy. Návrhy jsou většinou podány telefonicky, kdy budoucí 

objednatelé kontaktují majitele firmy a ptají se na možnost výstavby, rekonstrukce, 

modernizace, výměny a další skutečnosti, týkající se jeho řemesla. Poté, co se 

domluví na uskutečnění určité práce, následuje schůzka u majitele stavby, 

nemovitosti nebo budovy apod. Zde dojde k prostudování projektové dokumentace 

(výkresů), měření střechy, k domluvě o materiálu a dalších různých 

podrobnostech. Následně je živnostníkem (budoucím zhotovitelem) vypracován 

rozpočet, který je předán potenciálnímu objednateli. Pokud s ním objednatel bude 

souhlasit, dojde k vypracování smlouvy o dílo, k jejímu schválení a podpisu. 

Nemusí se však vždy jednat o výstavbu celé střechy, ale může se jednat jen  

o výměnu různých krytin, různé oplechování, tesařské práce nebo drobné opravy 

apod. 

Samozřejmě se v dnešní době nemůže orientovat jen na takto podávané 

návrhy, a proto se také snaží přihlašovat do různých obchodních veřejných 

soutěží. V nejbližší době se v obchodní veřejné soutěži bude snažit získat zakázku 

na budově jednoho nejmenovaného úřadu v Ostravě. 

V první situaci se jednalo o provedení prací mezi živnostníkem a občanem 

ČR, kdy takovýchto prací bývá často největší procento. Na druhou stranu nelze 

opomíjet obchodní společnosti, které se zabývají výstavbou domů, budov  

a dalších, kdy na různé části stavby si hledají další dodavatele. Na způsob 

uzavírání smlouvy o dílo mezi stavební firmou a subdodavatelem se budu v mé 

práci zaměřovat, jelikož půjde o náročnější zpracování obsahu smlouvy, větší 

cenu a její tvorbu aj. 
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V případě tvorby rozpočtu v praxi může jít o dva typy jeho vypracování. 

Jedním z nich je zpracování pomocí počítačových softwarů. Ty si především 

pořizují větší stavební firmy, protože jsou efektivnější při vypracování rozpočtu 

k velkým zakázkám a jejich pořízení je v podmínkách velkých podniků přínosné. 

Naproti velkým stavebním firmám existují i menší subjekty jako například 

živnostníci, provozující určitá řemesla související s výstavbou jako pokrývači, 

klempíři, tesaři apod. Takoví živnostníci ještě docela ve velké míře používají 

k vypracování rozpočtů klasický způsob a to jeho zhotovení ručně.  Kdy už 

nezadávají data a informace do počítačových softwarů, ale přiřazují ke všem 

potřebným věcem jako materiál, práce, doprava a další určité částky a to nejčastěji 

dle ceníků firem, které materiál apod. prodávají. Další činnosti jako práci  

a dopravu si účtují podle svých možností, druhu stavby, vzdálenosti a časové 

náročnosti vlastními stanovenými cenami. Používání speciálních počítačových 

softwarů je na každém z nich, protože jejich pořízení je docela finančně náročné  

a ne pro každého přínosné nebo efektivní. 
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4 Smlouva o dílo ve výstavbě 

 

V této kapitole se budu snažit aplikovat teoretické poznatky výše zmíněné do 

praxe. Budu se snažit navrhnout takovou smlouvu o dílo, která by mohla být 

případně uzavřena mezi stavební firmou, která provádí výstavbu domů  

a subdodavatelem, tedy pokrývačskou nebo klempířskou firmou, která realizuje 

samotnou výstavbu střech. 

 

4.1 Tvorba rozpočtu 

 
Jak už jsem zmínil výše, budu se snažit vytvořit v mé práci takový rozpočet, 

který má souvislost se zpracováním díla a bude mít své využití v praxi. Jelikož 

problematika tvorby rozpočtu je dosti složitá, byl jsem nucen kontaktovat  

a konzultovat jeho tvorbu s provozovatelem takového softwaru. V dnešní době 

existuje mnoho softwarů na vytvoření rozpočtů, já použiji program BUILD power. 

Rozpočet musí samozřejmě vycházet z návrhu a výkresů zvolené střechy. Já 

jej budu tvořit pro takový návrh střechy, který mi byl poskytnut panem Tatayem  

a je jedním z návrhů na střechu rodinného domu. Tato střecha rodinného domu 

není složitým dílem, nicméně pro mou potřebu naprosto postačí. Složitější střechy 

jsou ojedinělé a většinou představují požadavek bohatší klientely a svým 

zpracováním nesou větší problémy, jak s provedením, tak s rozpočtem apod. 

Proto jsem zvolil jednodušší a dostupnější dům, který je častěji v praxi viditelný  

a pro představu postačující. 

Cenu tvoří materiál potřebný ke zhotovení střechy a jejich doplňků, tedy druh 

krytiny, izolace, apod. a práce samotných řemeslníků, tedy od vytvoření 

konstrukce, přes pokládání izolace, samotné krytiny a další. V následujícím 

obrázku jsou vidět jednotlivé položky, které souvisí s tvorbou střechy, jejich 

konkrétní název, potřebné množství, měrná jednotka, cena za jednotku  

a samozřejmě cena celkem za položku. Před každým řádkem je také umístěna 

malá ikonka, ta nám konkrétně upřesňuje, která položka je materiál potřebný 

k výstavbě (černý obdélník s naznačenými dveřmi a oknem) a která položka 

představuje práci (naznačená zeď s cihlami).  
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Obrázek 2: Vytvořený rozpočet pro zvolenou střechu 

 
 

Tento program je schopný nejen předvést použité položky a sumarizovat je, 

ale má také možnosti určité rekapitulace (limitek) apod. Jedním z takových shrnutí 

je rekapitulace ceny, což je možné vidět v následujícím obrázku. 
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Obrázek 3: Rekapitulace ceny (bez i včetně DPH) 

 

Samotnou tvorbu rozpočtu lze ve zkratce shrnout následovně. Nejprve se 

zvolí materiál, který bude potřeba. U něj se zvolí množství a přiřadí se cena bez 

DPH, která už je v programu navolena dle zvoleného katalogu vybraného 

prodejce. Dále následuje sepsání prací, které budou potřeba. I ty se ocení určitou 

hodnotou. Toto cenové ohodnocení se různí dle jednotlivých firem nebo 

živnostníků podle toho, jak si jej zvolí. Potom samozřejmě následuje sumarizace 

těchto položek do konečné ceny. K této celkové ceně se připočítá DPH v hodnotě 

10 %. (pozn. DPH v hodnotě 10 % se připočítává k cenám při výstavbě obytných objektů, DPH 

v hodnotě 20 % se připočítává k cenám při výstavbě neobytných objektů, tedy hal, kanceláří apod.) 

Samozřejmě po sečtení ceny bez DPH a samotné výše DPH nám vyjde 

výsledná cena, kterou je objednatel nucen uhradit. 
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4.2 Návrh smlouvy o dílo a její okomentování 
 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle obchodního zákoníku 

[1] 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel…………………………………………………………………………. 
Název:…………………………….……………………………………………….…… 
Bankovní spojení:……………………………………………………………….……. 
Číslo účtu:…………………………………………………….………………….……. 
IČO:…………………………………………………………….………………….…… 
DIČ:………………………………………………………………………………….…. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 
……………………………………………………………………………………….…. 
[2]  

 
2. Zhotovitel:…….……………………………………………………………………. 
Název:…………………………….…………………………………………………… 
Bankovní spojení:……………………………………………………………………. 
Číslo účtu:…………………………………………………….………………………. 
IČO:…………………………………………………………….……………………… 
DIČ:……………………………………………………………………………………. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 
…………………………………………………………………………………………. 
[2]  

 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem díla je vykonání všech stavebních prací a dodávek, které budou 
potřebné pro realizaci díla „Výstavba střechy rodinného domu“. Tyto práce budou 
provedené v souladu s projektovou dokumentací pro realizaci výstavby střechy 
odsouhlasenou a předanou objednatelem zhotoviteli.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 
3. Zhotovitel provede i takové práce, které nevyplývají z projektové 
dokumentace, ale jejich nutnou realizací se dosáhne kompletnosti a účelu díla. 
 
4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky. Zhotovitel provede dílo v souladu 
s platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla. A jsou mu 
známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla. 
 
6. Pokud předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu 
rozsahu nebo způsob provádění díla a zhotovitel o nich v době podpisu ani při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl vědět, budou tyto změny řešeny podle 
ujednání  
o více/méně pracích. Kdy vícepráce budou uhrazeny jen tehdy, pokud je 
objednatel před realizací schválí. 
 
7. Případné změny v projektové dokumentaci se zhotoviteli sdělí neprodleně 
během provádění díla. 
 
8. Součástí předmětu plnění je i zhotovení a předání projektové dokumentace 
vytvořeného díla. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s projektantem stavby. 
[3]  

 
 

III. Cena díla 
 
1. Cena díla je určena dle rozpočtu, na kterém se smluvní strany domluvily. 
Rozpočet byl zpracován zhotovitelem a považuje se za neúplný.  
 
2. Dohodnutá smluvní cena dle rozpočtu činí 416.134,10 Kč.  
 
3. Tuto cenu lze na návrh zhotovitele dodatečně zvýšit v rozsahu a za 
podmínek dle ust. § 547 odst. 2 až 6 obchodního zákoníku. 
 
4. Další úpravy ceny jsou možné v těchto případech: 

 dojde-li ke změnám v projektu nebo v podkladech 

 v případě dalších prací k zajištění provedení díla, 
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci 

 požadavky objednatele 

 bude uzavřen dodatek ke smlouvě 

 zhotovitel a objednatel si sjednávají právo odstoupit 
od smlouvy v případě nesouhlasu s úpravou ceny 
nebo nesepsání dodatku. 

 
5. Změna ceny díla v případě víceprací bude zhotovitelem řešena před jejich 
realizací tímto způsobem: 

 zhotovitel předloží cenový návrh 

 bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
[4]  

 
 

IV. Doba plnění 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu: 
Začátek prací:           

  do 14 pracovních dnů od podpisu smlouvy 
Ukončení prací a předání díla: 31. 8. 2011 

Termínem ukončení prací se rozumí protokolární předání díla zhotovitelem 
objednateli. 
 
2. Zhotovitel bude realizovat dílo dle stanoveného harmonogramu postupu 
prací, který je zpracován zhotovitelem po dohodě s objednatelem. 
 
3. Objednatel bude připraven předat zhotoviteli stavební připravenost ode dne 
podpisu smlouvy. Bude-li stavební připravenost předána o určitý počet dní později, 
bude o stejný počet dní posunuta i doba nástupu a ukončení díla. Pokud dojde 
k nedodržení termínu objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel si současně vyhrazuje právo, 
aby toto nedodržení termínu bylo považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 
4. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo určitou část provést před termínem 
sjednaným v této smlouvě a objednatel je povinen dílo převzít a uhradit cenu za 
něj. 
 
5. Objednatel může zhotoviteli kdykoliv nařídit přerušení provádění díla. Po 
takovém přerušení z důvodu objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení díla. 
 
6. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v  
případech kdy zhotovitel: 
 - hrubě poruší zásady bezpečnosti práce 
 - hrubě poruší zásady ochrany životního prostředí 
 - hrubě poruší technologické předpisy a sjednanou kvalitu díla. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat v objektu pořádek a přidělený 
prostor vyklidí nejpozději do jednoho týdne po ukončení prací. 
[5]  

 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu zhotoviteli po řádném provedení, 
předání a převzetí díla. 
 
2. Platby dle této smlouvy budou uhrazeny na účet zhotovitele u banky a na 
číslo účtu viz I. Smluvní strany. 
 
3. Zálohová faktura ve výši 265.000,00 Kč je splatná do 14 dnů ode dne 
vystavení. 
 
3. Výše platby bude určena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 
dnů ode dne vystavení.  
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4. Faktura se považuje za doručenou třetí den po jejím prokazatelném podání 
k poštovní přepravě. 
[6]  

VI. Místo plnění 
 
1. Místem plnění (adresa):  Na Podlesí 
            
      739 32 Vratimov 
2. Název stavby (objektu):  Rodinný dům 
[7]  

 
 

VII. Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla, zaplatí objednateli za 
každý den prodlení vždy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH). 
 
2. V případě, že objednatel nedodrží termín platby, uhradí zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky (bez DPH) za každý den prodlení. 
 
3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní případné vady v záruční době dle 
článku XI. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za 
vadu  
a každý den prodlení. 
 
4. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30ti dnů od jejich uplatnění 
smluvní stranou. 
 
5. Dohodnuté sankce vyjádřené ve smluvních pokutách nezbavují smluvní 
strany práva na vymáhání případných škod. 
[8]  

 
 

VIII. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 
1. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí 
na objednatele postupným předáváním vykonaných stavebních prací. 
[9]  

 
 

IX. Podmínky provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla použije jen ty materiály  
a výrobky, které budou splňovat požadované kvalitativní a technické podmínky. 
Použije materiály a výrobky schválené a certifikované nebo ty, které mají atest na 
jakost. 
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2. Případné změny je nutné odsouhlasit projektantem a oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním 
předpisům  
a závazným technickým normám platným na území ČR, v souladu s touto 
smlouvou, dle projektové dokumentace. 
 
4. Zhotovitel bude při provádění díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
[9]  

 
 

X. Povinnosti smluvních stran 
 
Objednatel: 
1. Objednatel je povinen být připraven předat zhotoviteli staveniště 
odpovídajícím projektovým podmínkám po dni podpisu smlouvy. O předání bude 
pořízen zápis. 
 
2. Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn provádět kontrolu 
kvality prováděných prací. 
 
3. Objednatel umožní přístup zhotoviteli a jeho zaměstnancům, popř. 
dodavatelům na staveniště v neomezeném rozsahu ode dne předání staveniště až 
do doby provedení a předání díla, a to každý den po dobu 24 hodin. 
 
4. Objednatel poskytne přístup k vodovodu a elektrickému proudu pro potřebu 
stavby. 
 
Zhotovitel: 
1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení a provádění stavby. 
 
2. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany 
zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
 
3. Zhotovitel je povinen chránit stávající zařízení a vybavení objektu stavby 
včetně instalací. Při poškození zhotovitel zajistí neprodleně odbornou opravu na 
své náklady. 
 
4. Zhotovitel je povinen zjistit rizika na staveništi a upozornit na ně své 
zaměstnance. Musí zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 
 
5. Zhotovitel je povinen dodržovat čistotu a pořádek na převzatém staveništi, 
výjezdech z něho, přilehlých chodnících a komunikacích. Při poškození nebo 
nečistotě na výše zmíněných místech je povinen takové poškození a nepořádek 
na své náklady odstranit. 
 
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace výstavby a předávat mu veškeré podklady a informace. 
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7. Zhotovitel je povinen upozorňovat na všechny okolnosti, které by mohly 
ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu. 
 
8. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho předání  
a převzetí v místě plnění. 
[9]  

 
XI. Záruka, vady 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno úplně, nezávadně  
a v záruční době bude mít vlastnosti ve smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené 
v manuálech, technických dokumentacích a popřípadě vlastnosti obvyklé v praxi. 
 
2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 36ti měsíců na práci. Na 
použitý materiál je záruka dána výrobcem. Záruční doba začíná běžet převzetím 
celého díla. 
 
3. Pokud dojde ke zjištění vady v záruční době, objednatel upozorní písemně 
zhotovitele o jejich odstranění. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel 
povinnost je bezplatně odstranit. Odstranění případných vad bude provedeno do 
10 dnů od uplatnění reklamace. 
 
4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, je povinen bez prodlení (nejpozději 
do  
5 pracovních dnů) předat zhotoviteli písemný seznam všech zjištěných vad díla. 
Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné zjevné vady než ty, které jsou 
uvedeny v sepsaném seznamu.  
 
5. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a případné zařízení jsou 
nové a odpovídají standardům dohodnutých ve smlouvě. 
[9]  

 
 

XII. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla vést stavební deník. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prováděného díla a to  
i v případě kdy má dojít k zakrytí dosud provedeného díla. V případě nedostavení 
se objednatele, provede zhotovitel fotodokumentaci a bude pokračovat 
v provádění díla. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je objednatel 
oprávněn požadovat odkrytí zakrytého díla na náklad zhotovitele. 
 
3. Objednatel má právo si zvolit, kdy budou prováděny kontrolní dny na 
staveništi. 
 
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat tyto 
položky: 
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a) označení díla 
b) označení objednatele 
c) označení zhotovitele 
d) identifikace smlouvy 
e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran. 

 
5. V případě, kdy nejsou upravena další vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran v této smlouvě, budou podléhat režimu obchodního zákoníku 
v platném znění. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení 
s prováděním a dokončením díla podle termínů stanovených v této smlouvě  
a nedokončí-li dílo v náhradní 14ti denní lhůtě. 

7. V případě odstoupení objednatele, je zhotovitel povinen předat 
nedokončené dílo včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a 
případně uhradit objednateli vzniklou škodu. 

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení 
zálohové faktury. Objednateli vyúčtuje vzniklé škody, včetně případných škod, 
způsobené odstoupením od smlouvy. 

9. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 
[9]  

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy smluvními 
stranami, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.  
 
2. Jakékoliv změny v této smlouvě jsou možné jen písemně v dodatcích, které 
jsou podepsány oprávněnými osobami jednající za smluvní strany. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh před podpisem 
řádně přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a že byla uzavřena dle 
jejich pravé a svobodné vůle. Její autentičnost potvrzují svými podpisy. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana dostane po 
jednom vyhotovení. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo budou tyto přílohy: 
- Zmocnění jednat za firmu (případně organizační směrnici) 
- Výpis z obchodního rejstříku 
- Harmonogram postupu prací – vyznačení dílčích termínů 
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- Rozpočet 
[10]  

 
V Ostravě dne 11. 7. 2011 
 
Podpisy smluvních stran: 
 

____________________        
      ____________________  
       za objednatele                 
          za zhotovitele             
[11]  

Poté, co jsem zpracoval návrh smlouvy o dílo pro subdodavatele, bych 

přistoupil k jejímu okomentování. V případě komentovaných bodů použiji číselné 

hodnoty v závorkách pro případnou přehlednost v textu. 

 

[1]  

K tomu než aby vůbec nějaká smlouva o dílo vznikla, musí přijít konkrétní 

zakázka, pro kterou se bude smlouva formulovat. Poté by mělo být v názvu 

jednoznačné označení, že se jedná o smlouvu o dílo. V hlavičce by také neměla 

chybět poznámka, podle které bude jasné, dle jakého režimu se smlouva 

vypracovávala, jestli dle občanského nebo obchodního zákoníku. 

Budu se spíše zajímat o drobnější stavitele (i živnostníky) nežli o velké 

stavební podniky.  Menší stavitelé se nesoustředí jen na zakázky, ve kterých 

působí jako subdodavatelé, ale zaměřují se i na zakázky pro lidi a nejen pro 

obchodní stavební společnosti. Pro stavební společnosti, které si ujednávají 

vyhotovení části díla (střechy) zhotovitelem (subdodavatelem), se vypracovávají 

smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku. Pokud se však jedná o vyhotovení díla 

pro určitého člověka (občana) sjednává se nejčastěji smlouva o dílo podle 

občanského zákoníku. 

Pan Tatay působí na trhu již dlouho a proto je znám v širokém okolí. Díky 

tomu sjednává své zakázky nejen jako subdodavatel při výstavbě střech, ale také 

jako zhotovitel střech pro samotné občany a tudíž proto používá jak úpravu 

občanského zákoníku tak i obchodního zákoníku. 

 

[2] 
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Ve smlouvě o dílo představují smluvní strany objednatel a zhotovitel. Pod 

zhotovitelem se nachází právě živnostník nebo firma, které provádí dílo a pod 

pojmem objednatel může vystupovat nejen stavební firmy, objednávající si 

výstavbu střechy ale také jméno občana, který si chce nechat střechu zhotovit, 

popřípadě zrekonstruovat apod. U každé z těch dvou smluvních stran se ve 

smlouvě uvádějí náležitosti jako název subjektu (osoby), bankovní spojení 

s číslem účtu, kde bude uskutečněna platba za dílo, dále také identifikační  

a daňové číslo. Krom těchto pravidelných údajů se zde uvádí položka osoby, která 

je oprávněná jednat ve věcech smlouvy. U různých stavebních firem se může 

jednat o více osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy. Mezi ně můžou patřit 

například různí náměstci, ředitelé různých oblastí podniku nebo také pověření 

zaměstnanci. U občanů, kteří si sjednaní zhotovení díla, je oprávněnou osobou 

jednat většinou jedině sám objednatel. Za zhotovitele jedná především sám pan 

Tatay, ale při jeho nepřítomnosti může jednat ve věcech smlouvy jeho syn. 

 

[3] 

U předmětu smlouvy by se měl dát velký pozor na jeho obsah, protože často 

může dojít, že dojde ke špatnému pochopení záměru, což přináší špatné následky 

nejen ve vypracování díla, ale také v ohledu finančním. Co se týče u velkých 

zakázek například výstavby nové střechy, by nemělo dojít k nějakému 

nepochopení předmětu smlouvy. Zde je totiž doslova stanovena nová výstavba 

střechy dle projektové dokumentace, použití ve smlouvě stanovených materiálů  

a prací apod. Na druhou stranu může dojít k největším problémům u menších 

zakázek. Zde se může stát, že v předmětu smlouvy nebude obsaženo vše, co by 

mělo. Nelze napsat, že dojde jen k výstavbě střechy nebo rekonstrukci krytiny, ale 

také, že bude provedena například demontáž nebo případně další práce 

související s přípravou na výměnu krytiny. 

Předmět díla se nemusí týkat jen ujednání, co se týče zhotovení samotné 

střechy, ale je zde možné uvést další informace. Mezi ně se většinou řadí 

požadavky, že dílo musí být plněno kvalitně v souladu s normami, dále také třeba 

ujednání ohledně případných změn v díle, kdy dojde ke změně nějaké části díla 

nebo kdy bude nutné použít další nezbytné práce apod. 

 

[4] 
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Jedním z nejdůležitějších ujednání ve smlouvě o dílo je samozřejmě cena za 

vyhotovení díla nebo popřípadě způsob jejího určení. Cena je nejčastěji 

stanovována podle zpracovaného rozpočtu na základě projektové dokumentace, 

tedy výkresů a návrhů. Dle nich se určí velikost (plocha) střechy a následně tedy 

množství potřebných materiálů, které si samozřejmě vybírá objednatel sám dle 

svých představ a vzhledu střechy. Základem ceny je proto hodnota nakoupeného 

materiálu, který bude použit na zhotovení střechy. Další částí ceny budou tzv. 

vedlejší náklady, mezi které se může řadit doprava, pronájem kontejneru na odpad 

aj. K výpočtu ceny se také přiřazují vlastní hodnoty každé firmy za vykonanou 

práci. Každý subjekt má své vlastní ceny, které si účtuje k vykonání díla. 

Samozřejmě se tyto ceny různí u každého subjektu, mohou být proto vyšší nebo 

nižší. Pak už je na každém objednateli, který subjekt si zvolí pro zhotovení díla. 

Někdy nejde jen o cenu za práci, ale taky o kvalitu, zkušenostech, referencích 

apod. 

V ujednání o ceně se také zmiňují způsoby, kdy se může sjednaná cena 

změnit, tedy zvýšit nebo naopak snížit a to z důvodu více či méně prací. Pokud 

dojde k případné změně ceny, předloží se cenový návrh jako dodatek ke smlouvě.  

 

[5] 

Doba plnění se samozřejmě určuje velikostí a složitostí výstavby. U menších 

a jednodušších zakázek, tedy pro zakázky týkající se například jen oprav nebo 

výměny určitých částí apod., se doba plnění pohybuje v rozmezí pár dnů nebo 

týdnů. A ve smlouvě se stanovuje jen rámcově, a to například tak, že dílo bude 

zhotoveno do 14 dnů od podpisu smlouvy nebo že dílo bude započnuto prvním 

dnem měsíce a skončeno posledním dnem téhož měsíce a tak podobně.  

Co se týče nových, velkých a složitějších výstaveb je určení doby plnění 

podrobnější.  Nejprve je určeno, kdy má být připraveno a předáno staveniště, dále 

do kdy musí být zahájeny práce, v tomto případě nejčastěji do 14 dnů od podpisu 

smlouvy. V jistých případech může dojít i k přerušení díla z různých příčin, i toto 

ujednání ve smlouvě nechybí. 

V ujednání o době plnění nechybí ani doba ukončení prací a s tím související 

předání díla. S tím je samozřejmě spojeno i předání díla protokolárně. 
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S dobou plnění je také spojen harmonogram všech prací, které budou 

prováděny. Tímto lze sledovat časové plnění díla, aby nedošlo k nesplnění 

termínu a tudíž k naplnění smluvených sankcí. 

V neposlední řadě se zde také sjednává podmínka, že je možné provést  

a předat dílo objednateli před sjednaným termínem. V dnešní době je časté rychlé 

provedení díla, což přináší větší spokojenost zákazníka. Díky právě rychlému 

splnění díla je možné přejít k dalším zakázkám a tudíž i získat větší zisk. 

 

[6] 

Důležité ujednání nepředstavuje jen předmět a cena díla, ale také podmínky 

placení za zhotovené dílo. Platba za dílo se uhrazuje na bankovní účet, placení 

hotově je k vidění jen ojediněle. Z důvodu jistoty zaplacení díla je vyžadována 

záloha během provádění díla. Zálohu tvoří částka podle celkové ceny, většinou se 

jedná o jednu třetinu ceny nebo případně o takovou výši, na které se obě strany 

domluví. Zbytek ceny uhradí objednatel až po převzetí díla a dle vystavené 

faktury.  

 

[7] 

Při určení místa výstavby musí být sjednána přesná adresa, kde dojde ke 

zhotovení díla. Na druhou stranu nejde jen o přesnou adresu místa plnění, kde se 

nachází objekt, na kterém má dojít ke stavbě, ale často jde i o identifikaci onoho 

objektu. Tedy zda se jedná například o výstavbu střechy u rodinného domu nebo 

jestli jde o rozšířenější komplex bytů. Dále také může jít o střechu na určitých 

halách, garážích apod.  

V mém sledovaném případě jde většinou o výstavbu střech u rodinných 

domů nebo také u domů, které slouží třeba jako domovy důchodců nebo jiné 

kancelářské komplexy. 

Co se týče jiných objektů, třeba zmiňovaných hal nebo továrních budov, je 

nutné mít v mnoha případech větší specializaci a zkušenosti. 

 

[8] 

Dalším z ujednání, kterým bych se podrobněji věnoval, se týká sankcí, tedy 

smluvních pokut. Obsahová stránka ujednání o smluvních pokutách je velmi 

důležitá a mělo by se na ni klást velký důraz. Dohoda o pokutách slouží jako 
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donucovací prostředek pro zhotovitele, kdyby dílo nebylo plněno řádně a včas. 

Nejčastěji se smluvní pokuta sjednává jako procentuální výše z ceny díla  

a postihuje zhotovitele v případě, kdy je v prodlení s plněním díla, proto se stanoví 

za každý den prodloužení doby díla. Procentuální výši je možné sjednat na 

jakoukoliv úroveň, ale nesmí být nepřiměřená, poté se stane neplatnou. Z toho 

důvodu se většinou procenta stanoví v rozmezí od 0,05 až 0,3 % z ceny díla za 

každý den prodlení. Ve smlouvě je také stanovena pokuta pro zhotovitele 

v případě, kdy není dílo provedeno řádně, tedy obsahuje určité vady. V tomto 

případě dochází k ujednání určité částky za každý den, kdy nedojde k odstranění 

vady během záruční doby. Běžně se nechává nejméně 7 až 10 dní pro odstranění 

vad, poté se přichází ke smluvené pokutě. Ta například činí 3 tisíce nebo i více za 

každý den, záleží na dohodě ve smlouvě. 

Ujednání o sankcích se netýká jen strany zhotovitele, ale taky druhé strany. 

Ve smlouvě je objednatel postižen pokutou v případě, když nepředá staveniště 

v řádném termínu, aby mohly být zahájeny práce na výstavbě střech. Většinou se 

opět jedná o částku v rozmezí pár tisíc, např. 3.000 až 5.000 Kč za každý den 

prodlení, kdy nemůžou být zahájeny práce na střeše. Pokutování objednatele 

může napsat i v dalším podstatnějším případě a to tehdy, když je v prodlení 

s úhradou faktury. V takovém případě se opět strany dohodnou na určité výši 

procenta z dlužné částky. Jedná se většinou o výši 0,05 %, ale samozřejmě může 

dojít k jakémukoliv navýšení, třeba až do výše 0,1 % nebo 0,5 %. 

Pokuty jsou většinou splatné do 30ti nebo 60ti dnů od uplatnění nároku 

druhou stranou. Ve smlouvě je také často ujednáno, že dohodnuté sankce 

nebudou mít vliv na právo vymáhání případných škod. 

 

[9] 

Ve smlouvě mohou být sjednány další kapitoly, záleží však na každém 

subjektu, které si zvolí a sepíše. V mém návrhu smlouvy o dílo jsem se rozhodl 

pro další kapitoly, jako jsou: vlastnické právo, různé podmínky provádění díla, dále 

také povinnosti smluvních stran či kapitola záruk a vad nebo ostatního ujednání. 

Tyto kapitoly by samozřejmě mohly být roztříděny v jiných oddílech, ale podle mě 

by se měly rozlišovat, aby nedošlo k nějakému přehlédnutí, nepochopení apod. 

Kapitolu VII., týkající se vlastnického práva a nebezpečí škody na věci, jsem 

samostatně umístil proto, aby bylo jasné, kdy věc nebo část náleží objednateli. Je 
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totiž možné, že výstavba střechy se skládá z více částí a tudíž zhotovením jedné z 

nich, přechází vlastnictví a případné nebezpečí škody z používání na objednatele.  

Další kapitola je pod názvem „Podmínky provádění díla“. Tady jsem zařadil 

takové věci jako například, že musí být použit materiál a případně výrobky, které 

mají určitou kvalitu a splňují technické podmínky. Ale nejen to, také že zhotovitel 

musí dílo provést kvalitně dle odpovídajících předpisů, norem a také s odbornou 

péčí. Dále také že je nutné, aby případné zásahy nebo změny byly odsouhlasené 

projektantem a objednatelem. Špatné zpracování díla by totiž mohlo vést 

k podstatnému porušení smlouvy. 

Další kapitolou uplatněnou v mém návrhu je „Povinnosti smluvních stran“. 

Tuto kapitolu jsem zvolil pro případ dalších podmínek, které musí objednatel nebo 

zhotovitel dodržovat. Povinností může být celá řada, proto jsem vybral jen takové, 

které jsou v praxi ve smlouvách nejčastěji zmiňovány. Na straně objednatele se 

může jednat o povinnost předat staveniště, umožnit v neomezeném rozsahu 

přístup zhotoviteli a jeho zaměstnancům na staveniště, provádět kontrolu 

zhotovování nebo poskytnout přístup k vodě či elektrickému proudu a mnoho 

dalších. U zhotovitele jde především o závazek odborného vedení a provedení 

stavby, dodržování předpisů bezpečnosti, ochrany zdraví, požární ochrany  

a ochrany životního prostředí. Dále také chránit stávající zařízení a vybavení 

objektu, upozorňovat své zaměstnance na případná rizika a další. Povinností 

může být celá řada a každý subjekt si sjednává ty, o kterých si myslí, že jsou 

nejpotřebnější. 

Jednu z posledních kapitol jsem nazval „Záruka, vady“. V dnešní době je 

velký důraz kladen na kvalitu, a proto se každý subjekt jistí pro případ nekvalitního 

a neodborného zhotovení díla. Co se týká záruční doby u stavby, ta je stanovena 

v občanském zákoníku a to minimálně na 36 měsíců a v případě samotných prací 

18 měsíců. Na druhou stranu může zhotovitel poskytnout i záruku dlouhodobější, 

tedy i nad rámec zákona. Takovéto ujednání musí být ovšem zakotveno ve 

smlouvě, nebude-li, platí zákonné ustanovení. Každý zhotovitel ručí svým jménem 

za vyhotovené dílo a je proto jasné, že má svůj důvod na tom, aby dílo bylo 

zhotoveno v co nejlepší kvalitě a mělo všechny své náležitosti. Pokud nastanou po 

zhotovení díla případné vady a je-li dílo ještě v záruční době, je zhotovitel povinen 

je na vlastní náklady odstranit a to do sjednaného data. Od uplatnění nároku na 
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reklamaci začíná běžet lhůta, po kterou musí být vady odstraněny. Většinou se 

jedná o počet dní v závislosti na povaze a složitosti vad.  

Na kapitolu „Ostatní ujednání“ nelze nahlížet jako na nepodstatnou náležitost 

smlouvy. Jsou v ní totiž zahrnuty důležité podmínky, které upravují další 

podrobnosti. Ty se můžou týkat okolností kolem stavebního deníku, který by se 

měl vést nebo také ujednání co se týče kontrolních dnů, na které má objednatel 

právo a může si je sjednat podle svých představ. U kontrolních dnů je třeba si ale 

uvědomit, že jejich časový horizont musí být dodržen, protože každé zdržení má 

velký vliv na splnění závazku. Každý si uvědomuje, že ztráta jen poloviny dne 

znamená velký skluz při vyhotovení díla. Do ostatního ujednání jsem také zmínil 

podmínku vyhotovení zápisu o předání a převzetí díla, což je velmi důležitá 

položka, kterou dochází k samotnému formálnímu předání díla. Další ujednání, 

které jsem umístil do mého návrhu, jsou možnosti smluvních stran o případném 

odstoupení od smlouvy. V této kapitole je příležitost zmínit různá ujednání, zase 

bude záležet na přístupu obou smluvních stran. 

 

 [10] 

V neposlední řadě, ale ne méně důležité, je třeba se zmínit o závěrečném 

ustanovení. Zde se zejména píšou dodatečné informace. Mezi ně patří třeba 

dohody, které vznikly před podpisem smlouvy a nejsou zahrnuty v ní, že už 

neplatí. Dále také že u případných změn musejí být sepsány dodatky nebo že 

práva a povinnosti přechází na jejich právní nástupce apod. Je zde nutná také 

informace, v kolika vyhotoveních je smlouva sepsána a jaké přílohy jsou její 

součástí aj. 

 

[11] 

Ve smlouvě nesmí chybět označení kde, kdy a kým byla smlouva 

podepsána, tzn., nesmí chybět označení, kdo za smluvní stranu smlouvu 

podepíše.  

 

 

Základem pro můj návrh smlouvy o dílo bylo prostudování několika již 

uzavřených smluv z praxe od jedné stavební společnosti a jednoho živnostníka, 
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který se zabývá právě výstavbou střech. Jedna taková smlouva, která byla použita 

při tvorbě návrhu, je uvedena v příloze číslo 2. 

Prostudované smlouvy z praxe se mi zdály poněkud jednoduché a ne moc 

obsáhlé, tedy že nepokrývaly celou problematiku uzavírané dohody. Na jednu 

stranu jsou některá ujednání vypracována poměrně dobře a konkrétně jako 

například předmět díla, doba plnění, záruka a je v nich obsaženo většinou vše, ale 

na druhou stranu se dle mého názoru smluvní strany málo orientují na ujednání 

jako cena díla, platební podmínky, stanovení pokut a dále povinnostem smluvních 

stran nebo také ostatnímu či závěrečnému ujednání a berou je příliš lehkovážně. 

U ceny díla jsem si často všiml, že je ujednána jen její výše, ale už nikoliv, kdy je 

možná její změna nebo úprava apod. Další problém jsem viděl v ujednání 

platebních podmínek. Zde by se měla pozornost soustředit na určení doby 

splatnosti faktur, určit přesně kdy a kde je faktura splatná a kdy se považuje za 

doručenou objednateli. Další takovou spornou problematikou, které není věnována 

v praxi dostatečná pozornost, je sjednávání sankcí. Toto ujednání je velmi 

důležité, protože představuje jakousi ochranu nebo donucení, aby došlo například 

k řádnému splnění díla nebo zaplacení určené částky v termínu apod. V některých 

smlouvách také dochází k tomu, že v nich nejsou dostatečně sjednány povinnosti 

obou stran. Je nutné sjednat povinnosti konkrétně, protože pokud sjednány 

nebudou, nemůže se jich ani jedna strana domáhat. Posledními ustanoveními ve 

smlouvě jsou ostatní a závěrečná ujednání. I ty jsou v praxi často opomíjeny  

a jejich sjednávání je nedostačující. Všem těmto problémům a samozřejmě nejen 

jim jsem věnoval velkou pozornost a snažil se jich vyvarovat při tvorbě mého 

návrhu smlouvy. 

Snažil jsem se na problém vypracování smlouvy o dílo dívat tak nějak 

komplexně. Smlouva by totiž neměla jednu stranu zvýhodňovat a druhou ne. Proto 

by se smlouva měla upravit i podle požadavků druhé strany a tudíž vyhovovat 

oběma smluvním stranám. 
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5 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zformulování a navrhnutí takové smlouvy  

o dílo ve výstavbě střech, která by byla využitelná v praxi. V mé práci jsem se snažil 

poukázat na problematiku uzavírání smlouvy o dílo a také na proces předcházející 

podpisu smlouvy a to na proces kontraktace. Během prostudování už využitých 

smluv v praxi a poté utvářením mého vlastního návrhu jsem došel k závěru, že by 

v praxi mělo docházet k lepšímu a konkrétnějšímu zpracování smluv, jelikož 

v častých případech jsou poněkud neobsáhlé. Výsledný návrh této práce by proto 

mohl být využit při uzavírání dohod pro výstavbu střech pro některou ze stavebních 

firem anebo také pro subdodavatele. 

Spolu s touto smlouvou jsem se také snažil zohlednit další oblast, která 

s uzavíráním smluv souvisí, a to zpracování rozpočtu před uzavřením smlouvy  

o dílo. Výsledný zpracovaný rozpočet se mi podařilo vytvořit v počítačovém 

programu. Díky němu jsem pochopil obtížnost, se kterou se musejí zhotovitelé 

potýkat. Ačkoliv je program velkou pomocí při tvorbě rozpočtu, je nesmírně důležité 

vyznat se nejen v problematice nákladů a cen, ale také v problematice potřebných 

materiálů a prací ke zhotovování díla, v mém případě tedy střechy. 

V textu mé práce jsem také charakterizoval právní úpravu smlouvy o dílo dle 

obchodního zákoníku, dále proces kontraktace a v neposlední řadě problematiku 

rozpočtu. 

V této práci jsem se snažil objasnit problematiku uzavírání smlouvy o dílo ve 

výstavbě. Smlouva o dílo jakožto jedna z nejvíce využívaných smluv v dnešní době 

představuje širokou oblast, ve které lze nalézt určité problémy. Proto by každý, kdo 

takovou smlouvu bude chtít v budoucnu uzavřít, měl provést určitou analýzu 

dostupných zdrojů a tím si ujasnit, jaké problémy mohou nastat a kterých se co 

nejvíce vyvarovat, aby nedošlo ke špatnému uzavření smlouvy  

a pozdějšímu případnému řešení sporů před soudem. 

V mé diplomové práci jsem využil metody analýzy a komparace. Podle nichž 

jsem provedl rozbor a také srovnání poskytnutých smluv o dílo z praxe.  Následně na 

základě těchto získaných informací jsem sestavil můj návrh samotné smlouvy  

o dílo, který by mohl být využit v praxi. 
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Cílem mé práce bylo objasnění problematiky smlouvy o dílo a následné 

sestavení samotného návrhu takovéto smlouvy společně s vytvořením rozpočtu. 

Myslím si, že jsem tohoto cíle dosáhl a vzhledem k velkému objemu uzavíraných 

smluv o dílo v praxi je pro mě řešení této problematiky velice přínosné a aktuální. 

 


