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SMLOUVA O DÍLO 
č. 08EZS      

 
I. Smluvní strany 

 
LSG Group s.r.o. 
Jankovcova 13/1055 
170 00 Praha 7 
IČ: 27437612 
DIČ: CZ27437612 
Bankovní spojení: Česká spořitelna - č.ú.: 1967456379/0800 
Zastoupena jednatelem Tomášem Chottem 
(dále jen „dodavatel“) 
 
a 
 
      
      
            
R.Č.:       
(dále jen „objednavatel“) 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem díla je elektronické zabezpečení (dále jen EZS) umístěné v objektu      . 
2. Celý systém EZS bude montován a zprovozněn dle bodu III. Odstavce a). 
3. Přenos poplachových informací bude směřován na  GSM,  HTS,  PCO,  jiný     . 
4. Celá akce včetně ceny vychází z nabídky EZS číslo      .  
5. Práce budou provedeny dle pracovního postupu a časového harmonogramu tak, aby zprovoznění a 

předání díla bylo nejdéle do tří pracovních dní po zprovoznění, nedojde-li z vážných důvodů k 
nepředpokládaným událostem. 

 
III. Doba plnění 

 
1. Dodavatel provede dílo do       

 
IV. Cena a platební podmínky 

 
1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za 

zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši: 
 
Cena celkem za zhotovení včetně DPH:      ,- Kč 
 

2. Objednavatel se zavazuje, že uhradí dodavateli po převzetí díla fakturu do       od jejího vystavení. 
3. Dílo bude fakturováno po jeho dokončení a předání systému do trvalého provozu. 
4. V případě prodlení se zaplacením faktury zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výší 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení.  
 

V. Vlastnické právo k zhotovené věci 
 

1. Vlastnické právo k zhotovené věci přechází na objednatele okamžikem předání (podpisem předávacího 
protokolu) a plné úhrady fakturované částky. 

 
VI.  Podmínky provádění díla 

 
1. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této 

smlouvy. 
2. Objednatel seznámí techniky provádějící montáž díla s bezpečnostními zásadami v objektu. 
3. Objednatel zajistí pro účely skladování jednu zamykatelnou místnost ke skladování materiálu a nářadí 

montážní skupiny dodavatele. 
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VII.  Povinnosti smluvních stran 
 

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. 
2. Dodavatel předá dílo po dokončení, a to písemně objednateli. 
3. Dodavatel provede proškolení uživatele a správce systému a předá provozní deník EZS. 

 
VIII.  Jiná ujednání 

 
1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele  zakládá dodavateli právo na okamžité odstoupení od této 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy  nemá vliv na zaplacení faktury za již provedené práce. 
 

IX.  Záruka 
 

1. Dodavatel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data 
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu. Jako záruční list slouží všechny 
faktury, kde jsou vypsány všechny výrobky a použitý materiál. 

2. Reklamace vad zařízení, musí být ohlášená dodavateli dle předávacího protokolu. Dodavatel se 
zavazuje odstranit oprávněné reklamované vady, jím uznané, v co nejkratší lhůtě, na základě 
podmínek stanovených v předávacím protokolu. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouvy je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny pouze v písemné formě, označeny pořadovými čísly 

a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 
3. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, zejména 

ustanoveními § 536 a násl. 
4. Smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a na důkaz své pravé a svobodné vůle jí podepisují. 

 
 
V Praze dne:       
 
 
 
 
 
 
 
  
                  
 za dodavatele      za objednavatele 
 


