
Vážený zákazníku, 
 
tímto si Vám dovolujeme předložit přehledný postup prací vedoucí k postavení Vašeho domu…  
od výběru typu, přes výstavbu, až po konečnou kolaudaci. 
 
a) Výběr domu a Studie 
          Vybrali jste dům z našeho katalogu nebo máte svou vlastní představu? Na základě Vašeho výběru nebo předloženého 
návrhu Vám vypracujeme tzv. Studii obsahující: půdorysy všech podlaží se základními kótami a 3D čárové pohledy ze všech 
stran. 
Po odsouhlasení Studie zpracujeme předběžný Položkový rozpočet kompletní stavby ve standardech, které si s Vámi předem 
upřesníme. 
Za tuto službu Vám bude účtováno: 
Studie (dům z našeho katalogu) vč. prvotních úprav – 5.000,-Kč 
Stude dle Vašich vlastních podkladů - 10.000,-Kč 
Položkový rozpočet - 1.900,-Kč 
Pokud s Vámi dospějeme k samotné realizaci stavby, jsou Vám tyto částky fakturovány až při koncovém vyúčtování stavby. 

 
b) Smlouva o dílo 
          Smlouva o dílo s Vámi bude sepsána po odsouhlasení konečné verze Studie a započetí práce na Projektu. 
Ta v sobě obsahuje nejen dohodu o dodávce Projektu, ale případně i stavby. Odsouhlasená Studie a Položkový rozpočet se pak 
stávají nedílnou součástí Smlouvy. Tiskopis Smlouvy o dílo Vám samozřejmě s předstihem předložíme k náhledu a případnému 
doplnění. 
Následuje zálohová platba na provedení Projektu. Vždy účtujeme zálohově 50% jeho hodnoty. 

 
c) Projekt pro stavební povolení (DSP) 
          Projekt je většinou vytvořen v rozsahu 6 až 8 týdnů od odsouhlasení Studie a doložení potřebných dokladů k jeho 
kompletaci. (Více informací o Projektové dokumentaci naleznete v samostatné příloze.) 
Projekt obsahuje celkem 6 paré: 3 paré autorizované pro Stavební úřad, 2 paré pro potřeby stavby, 1 paré pro naši archivaci. 
V den odevzdání Projektu následuje platba zbylé částky za Projekt. 

 
d) Inženýring, tj. zajištění Stavebního povolení.  
          Tuto část, včetně všech potřebných úředních souhlasů, si Investor může zajistit sám, nebo pro něj můžeme zajistit my. 
Náklady na zajištění povolení se pohybuje běžně v rozmezí 10.000 - 15.000,-Kč, vč. všech poplatků vyžadovaných úřady. 
 
e) Samotná stavba 
          Samostatnou stavbou se rozumí realizace domu. Ta je zahájena s ohledem na ostatní smluvní povinnosti Zhotovitele, a to 
většinou do 14 dní od získání Stavebního povolení. 
Práce jsou prováděny dle orientačního časového harmonogramu prací, který Investor obdrží při předání staveniště a zahájení 
prací. 
V souvislosti s tímto harmonogramem Investor postupně dostává požadavky ze strany Zhotovitele na upřesnění a specifikaci 
jednotlivých materiálů, aby stavba nebyla zbytečně přerušována, pokud to technologické prodlevy nevyžadují. Jedná se 
zejména o výběr typu oken a dveří, výběr podlah a obkladů, výmalba, a podobně - než je řádně specifikováno, jsou tyto položky v 

kalkulaci označeny '???' a následně účtovány dle skutečné ceny výrobku vybraného Vámi. 

 
f) Vyúčtování prací - ty jsou účtovány následovně: 
          a) první faktura na 100.000,-Kč + DPH je vystavena v den nástupu na stavbu a zahájení prací se splatností 10 dní; 
          b) další práce jsou pak fakturovány ve 14-denním intervalu, a to pouze za hotové práce (první platba je samozřejmě v 
následující faktuře již odečtena). Vše je vždy podloženo položkovým vyúčtováním, které obdržíte k odsouhlasení cca 3 dny 
předem, např. e-mailem; 
          c) z konečné platby se odečítá cena Projektu, případně jiné smluvené slevy. Současně platí pozastávka 5% 
z konečné platby do odstranění případných vad a nedodělků. 
Platíte tedy pouze skutečně provedené práce a materiál dodaný na stavbu. Žádné zálohy předem. Výjimkou jsou truhlářské 
výrobky, kde se jedná o zakázkovou dodávku a všichni dodavatelé požadují zálohy. 
 
g) Dokončení stavby 
          Dokončením stavby se rozumí dokončení prací nebo jiný termín, jež se sjedná s Investorem. Tyto náležitosti jsou vždy 
uvedeny ve Smlouvě o dílo. 
Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců ode dne dokončení prací. Na jednotlivé materiály pak dle jednotlivých výrobců 
nebo dodavatelů. 
 
Ke kolaudaci samozřejmě Investor obdrží kompletní složku dokumentů, od příslušných prohlášení o shodě, přes potřebné 
revize a potvrzení o zkouškách, až po certifikáty na použité materiály. Naše společnost vždy u kolaudace asistuje, aby tato 
závěrečná fáze stavby proběhla bez problémů a pro Investora beze zmatků. 
 
 
Doufáme, že byl pro Vás tento stručný přehled dostatečně srozumitelný, případně jsme připraveni Vám zodpovědět jakékoliv 
dotazy a těšíme se na další setkání a případnou spolupráci s Vámi. 
 
 
Stanislav Menoušek & kolektiv 
květen 2014, Hradec Králové 
 


