
SMLOUVA O DÍLO 
 
Firma /dodavatel/: Miléř Roman-Váš stěhovák, Prostřední 88, Kuchařovice, 66902, IČO:87624125 
 
Objednatel /zákazník/: pan(í):   ....................................................................................................................... 
                                              adresa:   ....................................................................................................................... 
                                            kontakt:   ….................................................................................................................... 
                                                email:   ………………………………………………………………………………………………….……. 
Předmět smlouvy 
Dodavatel se v souladu se smlouvou zavazuje k provedení stěhovacích prací. 
Jedná se o (nehodící se škrtne): autodopravu, nakládku, vykládku, demontáž nábytku, montáž nábytku, 
rozmístění přestěhovaných věcí, dodání balícího materiálu, balení v rámci maniplace, balení do bublinkové 
fólie, dodání krabic, 
další ujednání ….................................................................................................................................................... 
 
Termín a čas uskutečnění: ............................................................................................................................  
Nakládka adresa: ............................................................................................................................................. 
Vykládka adresa: ............................................................................................................................. ................ 
Odhadovaná cena zakázky (pokud je možné ji určit): ........................................................................... 
 
Obecná ujednání: 
- Přistavení vozů v lokalitách  Znojmo, Mor. Krumlov, Mor. Budějovice a Hrušovany nad Jevišovkou zdarma. 
- Cena se odvíjí dle ceníku uvedeného na webových stránkách www.vasstehovak.cz. 
- Při jízdě mimo lokality se účtují kilometry dle typu zvoleného vozu. Cena obalového materiálu není 
zahrnuta v hodinové sazbě. 
- Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Minimální cena stěhování (mimo Znojmo) činí 1000Kč. 
- Svátky a víkendy bez příplatku. 
- Patra bez příplatků (nevztahuje se na těžká břemena, nad 300kg). 
- Zapůjčení krabic zdarma. Pří zapůjčení se skládá vratná záloha ve výši 50Kč/ks včetně DPH 21%. 
- Doba zapůjčení krabic neomezena. Nosnost krabice je 45kg. Dovoz obalového materiálu je zpoplatněn 
částkou 200Kč včetně DPH 21% (v lokalitách), 8kč/km (cesta mimo lokality). 
- Platba probíhá vždy na místě po dokončení všech prací v hotovosti na základě vystaveného dokladu (ve 
zvláštním případě před dokončením vykládání dle rozhodnutí vedoucího týmu.) 
Doplňující informace viz. níže... 
 
Předmět smlouvy - Ostatní ujednání: 
1.0 První hodina se účtuje jako celá, potom se čas zaokrouhluje na každých započatých 30 minut. 
1.1 V případě, že doba stěhování bude kratší než je uvedeno v předběžné cenové kalkulaci, částka k úhradě 
bude pochopitelně nižší a naopak. 
1.2 Balení, montáž/demontáž nábytku: drobná demontáž a zpětná montáž jako i kratší balení jsou již 
zahrnuty v ceně stěhování. Cena za složitější montáž/demontáž a balení nábytku (min. 2hod.) se vypočítává 
dle hodinové sazby 250Kč za každého pracovníka tzn. v době balení, montáže/demontáže se prostoj auta 
neplatí. Doprava pracovníků po Znojmě - zdarma. 
1.3 A) Zákazník se zavazuje zaplatit za vykonané služby po ukončení stěhování v hotovosti nebo na bankovní 
účet na základě vystaveného dokladu (ve zvláštním případě před dokončením vykládání dle rozhodnutí 
vedoucího týmu) nebo 
     B) Při úhradě na bankovní účet je zákazník povinný platbu za stěhování provést několik dní předem. 
1.4 Dovoz krabic bude uskutečněn po dohodě následující den. 
1.5 Dodavatel si zanechává právo dle vlastního uvážení vyžádat od objednatele zálohu ve výši do 100% 
předpokládané celkové částky za stěhování. 
 
Nároky zákazníka vzhledem k dohodě: 
2.1 Dodavatel se zavazuje splnit úkol kvalitně a v rámci stanovené doby. 
2.2 Dodavatel se zavazuje splnit úkol v souladu se všemi technickými podmínkami. 
2.3 Dodavatel je povinen vzít na vědomí všechny zákazníkovy požadavky týkající se výkonu práce. 
2.4 Dodavatel je povinen zákazníka informovat v případě, že splnění zákazníkových požadavků může být 
ohroženo nebo by mohlo dojít k poškození zákazníkova majetku. 
2.5 V průběhu stěhování nese dodavatel plnou materiální zodpovědnost za neporušenost zákazníkova 
majetku. 
Pojištění: v době stěhování jsou předměty pojištěné do výše 1  000 000 Kč. Případná žádost o vyplacení 
škody je podmíněna řádným zabalením věcí. Na přání zákazníka lze sjednat individuální pojištění. 
2.6 Jeden z pracovníků stěhovací party je zodpovědný za plynulý průběh stěhování, tj.koordinuje práci 
ostatních pracovníků, a je zmocněn k následnému převzetí odměny za odvedenou práci. 
Pracovní podmínky: 
3.1 Zákazník se zavazuje poskytnou dodavateli požadované pracovní podmínky: 
- zajistit příjezdové cesty 



- zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu. 
3.2 Zákazník se zavazuje připravit věci určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, v některých 
případech také zajistit povolení k vjezdu na určené místo. 
3.3 Dodavatel započíná s pracemi v dohodnutou dobu a po zákazníkově souhlasu. Práce provádí ve lhůtě na 
kterých se strany domluvily. 
 
Kontrola prováděných prací: 
4.1 Dodavatel se zavazuje informovat zákazníka o průběhu všech prací. Zákazník má právo kontrolovat 
průběh a kvalitu prací. 
5.1 V případě porušení smlouvy, k níž se obě strany zavázaly, nesou obě strany právní důsledky v souladu se 
zákonem. 
5.2 V případě, že smluvené lhůty nejsou dodrženy, platí dodavatel zákazníkovi penále ve výši 1% z odměny za 
každý den zpoždění. 
 
Platnost smlouvy: 
6.1 Tato smlouva vstupuje v platnost ve chvíli, kdy je stvrzena podpisem obou stran, a její platnost trvá do 
chvíle, kdy jsou splněny povinnosti obou stran, tak jak jsou ve smlouvě stanoveny. 
6.2 Dodatky ke smlouvě nabývají platnosti pouze ve chvíli, kdy jsou provedeny v písemné podobě a stvrzeny 
oboustranným podpisem. 
6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Tyto exempláře mají stejnou právní sílu. 
 
Řešení rozepří: 
7.1 Tato smlouva se řídí obchodními podmínkami společnosti, které jsou uvedeny na webových stránkách na 
adrese www.vasstehovak.cz 
7.2 Všechny pře, ke kterým může dojít, jsou řešeny v souladu s příslušnými zákony. Vzniklé pře a spory, na 
kterých se strany nedohodnou, budou řešeny v souladu s příslušným zákony. 
 
Závěrečná ustanovení: 
8.1 Dodavatel informuje zákazníka o tom, že na základě zákonného důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (dále jen ,,GDPR‘‘) jako správce zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem splnění této smlouvy. 
8.2 Zákazník podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že byl z poučení dostupného na webové adrese: 
https://www.vasstehovak.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju informován o zpracování svých osobních 
údajů dodavatelem, jakož i o svých právech, která mu platná legislativa a nařízení GPDR přiznává. 
 
Dodatky: 
9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Strany prohlašují,že smlouvu uzavřely vážně, 
svobodně, bez tísně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
9.2 V případech, které nejsou osvětleny touto smlouvou, se strany řídí příslušnými zákony. 
9.3 Ve chvíli, kdy je smlouva stvrzena podpisem, ztrácejí veškeré předchozí úmluvy a korespondence týkající 
se současné smlouvy svou platnost. 
9.4 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě nabývají právní platnosti pouze v případě souhlasu obou stran. 
9.5 Obě strany se zavazují ke vzájemné spolupráci, která zaručí dobrý výsledek práce, nikoli jen k plnění bodů 
uvedených v této smlouvě. 
9.6 V případě, že stěhovaný předmět má váhu větší než 100kg, bude účtován příplatek dle platného 
sazebníku uvedeného na webových stránkách https://www.vasstehovak.cz 
 
 
V .............................................................                                          dne …......................................................... 
 
 
 
Dodavatel: ..............................................                                         Zákazník: ................................................... 
 
 
PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ STĚHOVANÝCH VĚCÍ: 
Prohlašuji, že jsem převzal od stěhovacích pracovníků stěhované předměty v kompletním stavu, objemu  bez 
poškození a nechybí žádná položka. Tímto beru na vědomí, že již nelze z jakýchkoli důvodů uplatňovat 
reklamace a jiné nároky vůči společnosti: Miléř Roman-Váš stěhovák, Prostřední 88, Kuchařovice, 66902, 
IČO:87624125 
 
 
V ......................................................... dne ......................... Podpis Zákazníka .............................................. 

 

https://www.vasstehovak.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

