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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ZHOTOVITEL – PŘEDÁVAJÍCÍ : OBJEDNATEL – PŘEBÍRAJÍCÍ :

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Číslo smlouvy / objednávky Číslo zakázky Název stavby

TERMÍNY :

Dle skutečnosti Prodlení / dny

Dle skutečnosti Prodlení / dny

ZÁRUKY :
36 měsíců na : montážní práce
24 měsíců na : dodávky ( materiál, zboží )

Záruční doba začína běžet dnem předání díla a podepsáním  protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Podrobný popis díla je obsažen :

a ) ve výše specifikované smlouvě vč. jejích příloh

Na základě výše specifikované smlouvy předává zhotovitel dnešního dne dílo objednateli 
a objednatel toto dílo přebírá.

Objednatel prohlašuje, že dílo přebírá ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu, s vyjímkou
případných vad a nedodělků uvedených dále.

Termín zahájení dle smlouvy / 
objednávky

Termín dokončení dle smlouvy / 
objednávky
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Objednatel prohlašuje, že převzaté dílo obsahuje následující vady a nedodělky a zhotovitel souhlasí
s tímto jejich výčtem a s termínem určeným k jejich odstranění.

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ :

č. Popis vady nebo nedodělku
zhotovitel objednatel

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento protokol před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že tento protokol je projevem jejich svobodné vůle.

Po přečtení tohoto protokolu nežádají strany jeho změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

Tento protokol má  - 2 -  stran.

Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou přílohy, s nimiž jsou obě smluvní strany obeznámeny
a s jejich obsahem souhlasí.

Seznam příloh :

V........................................................dne.....................................................

............................................................... ............................................................... 
podpis zástupce zhotovitele podpis zástupce objednatele

Sjednané 
datum pro 
odstranění

Datum 
skutečného 
odstranění

Podpis zástupců potvrzující odstranění 
vady nebo nedodělku
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příloha č. 1.                      SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ 

Sjednané 
datum pro 
odstranění

Datum 
skutečného 
odstranění

Podpis zástupců potvrzující odstranění 
vady nebo nedodělku
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