
Název stavebních nebo montážních prací MJ Množství

Odjednatel objednává výše uvedené stavební nebo montážní práce. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Odběratel čestně prohlašuje, že:

 je plátcem DPH
 je plátcem DPH, ale stavební práce nesouvisí s jeho ekonomickou činností
 není plátcem DPH

v případě veřejnoprávních a neziskových subjektů (obec, kraj, organizační složka státu):
 práce souvisí s veřejnou správou
 práce zcela nebo částečně souvisí s ekonomickou činností obce, kraje, organizační složky státu, neziskového subjektu

Vysvětlivky:
Zaškrtnuté políčko – ANO,    Prázdné políčko – NE

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170
IČO: 49454587; DIČ: CZ49454587 E -mail: info@vakvyskov.cz; Telefon: 517 324 930
dále jen „Zhotovitel“

Zhotovitel:

Objednávka na dodání stavebních 
nebo montážních prací

Objednatel:
Jméno, příjmení/firma:

Bydliště/sídlo:

Datum narození/IČ, DIČ:

Osoba zastupující objednatele 
- jméno, příjmení, funkce:

Telefon, e-mail:

dále jen "Objednatel"

I. Předmět a termín plnění - Objednatel tímto objednává u Zhotovitele stavební nebo montážní práce.



II. Cena
Veškeré práce a služby dle této objednávky budou Zhotovitelem provedeny za cenu dle platného ceníku
Zhotovitele týkajícího se shora uvedeného předmětu plnění, který je zveřejněn na www.vakvyskov.cz, jinak
za cenu obvyklou. Případný odhad ceny předmětu plnění má pouze informativní charakter, cena bude vždy
účtována dle skutečného rozsahu.
Cena bude Objednateli vyúčtována fakturou Zhotovitele, s tím, že cena je splatná nejpozději do 14 dnů
po vystavení faktury Objednateli. Pokud Objednatel poštovní zásilku obsahující fakturu nepřevezme, má se
za to, že faktura byla doručena Objednateli desátým dnem ode dne jejího odeslání Objednateli.

III. Ostatní ujednání
Způsob uzavření smlouvy - Zhotovitel tuto objednávku potvrdí Objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
po jejím doručení Zhotoviteli, případně zašle v této lhůtě vyjádření k objednávce (např. v případě,
že nebude objednávku schopen bez dalšího akceptovat). Potvrzení objednávky či vyjádření k ní bude
učiněno e-mailem, poštou, případně telefonicky nebo osobně při jejím doručení. Smlouva o dílo je potom
uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Zhotovitelem.

Předání a převzetí - Po dokončení prací, resp. díla dle akceptované objednávky bude dílo předáno 
Objednateli, který zpravidla převzetí Zhotoviteli písemně potvrdí.

Odpovědnost za vady (reklamace), reklamační řád - Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v rozsahu 
dle příslušných ustanovení zákona. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady způsobem a dle 
podmínek stanovených Reklamačním řádem Zhotovitele, který je zveřejněn na www.vakvyskov.cz.

Vícepráce a méněpráce - Pokud dojde v průběhu provádění díla, na základě souhlasu obou smluvních stran, 
ke zvětšení rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, zavazuje se Objednatel cenu takto vzniklých víceprací 
Zhotoviteli uhradit. Pokud dojde ke zmenšení rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, bude Zhotovitel 
účtovat Objednateli pouze cenu dle sníženého rozsahu plnění.

Zpracování osobních údajů - Pokud je Objednatel fyzickou osobou, potom Zhotovitel jako správce osobních 
údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  
a s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje 
Objednatele jako subjekt údajů, že zpracovává jeho osobní údaje. Rozsah, právní základ a doba zpracování 
osobních údajů Objednatele v souvislosti s účelem zpracování, kterým je sjednání smluvního vztahu 
založeného touto objednávkou a uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z tohoto smluvního 
vztahu, včetně informací o právech subjektu údajů, je uveden v „Informaci o zpracování osobních údajů“ 
zveřejněné na webových stránkách Zhotovitele.

Objednatel

Dne

Potvrzení objednávky učiněno:

e-mailem
telefonicky

poštou
osobně

Zhotovitel schvaluje 
a potvrzuje objednávku

Dne
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