Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Provádění díla
§ 551
(1) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné
věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném
rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že
objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo
nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do
doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
(2) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo
za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich
použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to,
co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
(3) Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, odpovídá za vady díla
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu
objednatelem.

§ 552

(1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od
smlouvy odstoupit.
(2) Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v
odstavci 1, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.

Vady díla
§ 560

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§ 554); jestliže však nebezpečí škody
na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady
díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
(3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci 2, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.
(4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420 až 422 a § 426.

§ 561

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování
objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo
na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Komentář: výmluva zhotovitele stavby, že to udělal „blbě“ podle dodané projektové
dokumentace nemá opodstatnění. Dle §551 zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele (např. dodaný
materiál) nebo pokynů (projektová dokumentace) daných mu objednatelem k provedení
díla. Od odborné elektro-firmy se dá očekávat, že při vynaložení odborné péče pozná jak
chyby v projektu, tak např. špatně dodané svorky.
Rovněž zajímavý je §560, odst. 3 , tzn. pokud zhotovitel nevyzve k provedení průběžné
kontroly např. kontroly uložení kabelu, k čemuž byl smluvně zavázán, tak tím porušil
povinnost a případná porucha jde za ním i po záruční době.

