
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smluvní strany: 

spolek Fiducia
Nádražní 30, Ostrava
IČ 26642379
(dále jen „Objednatel“) 

a 

jméno, adresa, RČ
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 

1. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele originální autorské dílo ……..(dále jen „ autorské dílo“): 
a) druh díla: …..
b) autor: ……
c) název: ……

Podrobná specifikace díla: 
Součástí dodání díla je veškeré manipulace a montáž. Provedením díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny díla dle této smlouvy. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Součinnost stran 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění provádění díla. 

3. Doba zhotovení a předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo objednateli nejpozději do ……
Dílo převezme objednatel a písemně potvrdí toto převzetí protokolem o převzetí. Tento způsob převzetí považu-
jí smluvní strany za převzetí bez výhrad. 

4. Cena díla 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 25.000 Kč. Slovy dvacet pět tisíc 
korun.  
Tuto cenu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli následujícím způsobem: 
nejpozději do 14 dní od převzetí díla převodem buď na základě faktury zhotovitele nebo na základě  smlouvy 
o honorář. 
Upozornění: Pokud bude vyplacena odměna na základě  smlouvy o honorář,  musí dodavatel - autor odvést 
z této částky daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Je nutno podat daňové přiznání 



a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Lze uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmu – nákladový paušál je 40 % – nebo skutečné výdaje.

5. Vlastnické právo k dílu
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem po celkovém zaplacení finanční částky podle bodu 
4. této smlouvy zhotoviteli.

6. Záruční lhůta
Záruční lhůta na předmět díla je stanovena na dva roky. Za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla 
objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně 
odstranit. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku 
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla 
či jeho části. 

Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních , z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

V Ostravě dne …………………………………….. Autor 

V Ostravě dne …………………………………..... Nabyvatel


