
 

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne …………………….. 

Dohoda o poskytnutí záruky 

 

Zhotovitel: RD dřevo s.r.o., IČ 29216877, Zámecká 2097, 594 01 Velké Meziříčí 

Objednatel: 

(dále také „smluvní strany“) 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s článkem III. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, která 

mezi nimi byla uzavřena. Smluvní strany se dohodly, že při splnění níže uvedených podmínek bude zhotovitelem 

poskytnuta objednateli záruka na předmět díla v dále stanoveném rozsahu.  

II. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku v trvání ....... měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku ke 

smlouvě o dílo. Záruka se vztahuje na skryté vady díla a vady vzniklé v důsledku vady materiálu či nekvalitním 

provedením (dále jen „vady, na které se vztahuje záruka“). Záruka se nevztahuje na ostatní vady stanovené 

zejména v článku III. odst. f) a h) uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „ostatní vady“), tedy např. vady způsobené 

přirozeným opotřebením, neodborným zacházením atd.  

III. 

Zjistí-li objednatel během záruční doby existenci vad, na které se vztahuje záruka, vyzve písemně zhotovitele k jejich 

odstranění. 

Podmínkou platnosti záruky je provedení garanční prohlídky ze strany zhotovitele, a to nejpozději do skončení 

záruční doby, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. Přesný termín konání garanční prohlídky bude domluven 

smluvními stranami. Při garanční prohlídce dojde k celkové kontrole předmětu díla, provedení jeho údržby a 

k identifikaci případných vad na díle. Vady, na které se vztahuje záruka, odstraní zhotovitel na své náklady 

(přiměřeně se použijí ustanovení smlouvy o dílo o reklamaci). Objednatel se zavazuje, že uhradí náklady spojené s 

realizací garanční prohlídky, s provedením nutné údržby a případné náklady na opravy ostatních vad, na které se 

poskytnutá záruka nevztahuje.  

Vyúčtování nákladů na realizaci garanční prohlídky, údržbu a opravy ostatních vad, jež představují náklady na 

dodání ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku, bude provedeno dodatečně, a to fakturou, 

která bude zaslána objednateli. Výše nákladů se odvíjí zejména od vzdálenosti umístění díla od sídla zhotovitele, 

rozsahu díla a způsobu a podmínek jeho užívání. 

IV. 

Dohodnou-li se na tom smluvní strany, dojde po splnění výše uvedených podmínek (tedy zejména řádné provedení 

garanční prohlídky) k dalšímu prodloužení záruky, a to tak, že strany uzavřou novou dohodu o prodloužení záruky, 

ve které stanoví lhůtu, o kterou se záruka prodlužuje. Do konce této prodloužené záruční lhůty může objednatel 

znovu požádat o provedení garanční prohlídky, na základě které může dojít k dalšímu prodloužení záruky. Záruční 

lhůtu je tedy možné za splnění podmínek prodlužovat opakovaně. 

 

Ve Velkém Meziříčí dne ................... 

 

.......................................... .......................................... 

Zhotovitel Objednatel 


