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Smlouva o dílo 
 

1. Jméno, Název firmy: 

    Adresa : 

    IČO : 

    DIČ : 

    Zastoupená : 

    Tel: 

(dále jen objednavatel) 

 

2. Název firmy:       R. Barták 

    IČO :                     Ič: 688 04 261  

    Sídlo :                   Plzeňská ul. 88, Velká Hleďsebe, 353 01  

(dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 1 Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad dílo pro objednavatele (provedení stavebních 

otvorů, (prostupů)), a závazek objednavatele dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla, dle aktuálního ceníku 

uvedeného na webových stránkách www.jadrove-vrtani-vrty.cz. 

Čl. 2 Povinnosti objednavatele 

Objednavatel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s „Podmínky vrtání“ na webu www.jadrove-

vrtani-vrty.cz v záložce „Ke stažení“ popřípadě byl o těchto podmínkách ústně poučen zhotovitelem. Jedná se 

zejména o odstavec č.3 o škodách a rizikách v průběhu provádění vrtu (otvoru). 

           

So   Souhlasím s články této smlouvy (zakřížkovat)                                                   ……………………………………… 

                                                                                                                                                                Podpis 

 

 

Adresa zakázky: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Adresa zakázky je shodná s adresou objednavatele (zakřížkovat) 

 

 

Počet otvorů …..  Průměr otvoru v mm …….   Materiál …………………………………   Hloubka v cm …………… 

 

Počet otvorů …..  Průměr otvoru v mm …….   Materiál …………………………………   Hloubka v cm …………… 

 

Počet otvorů …..  Průměr otvoru v mm …….   Materiál …………………………………   Hloubka v cm …………… 

 

 

Hotové dílo převzal dne: ………………………………………..    

 

 

        

                      ………………………………………………………….                           ………………………………………………………… 

                                      Jméno a Příjmení                                                                             Podpis 
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Podmínky, práva a povinnosti ohledně vrtání: 

 

 

• Zákazník si vždy viditelně vyznačí přesný střed, v případě potřeby i uhel vrtu. 

 

• Zákazník si vždy připraví dostatečný prostor pro provedení zakázky, včetně přívodu el 

energie s jističem min 16A, a v případě vrtání s vodou přívod vody. 

 

• Zákazník je rovněž plně odpovědný (přebírá na sebe veškerou odpovědnost včetně 

finančních kompenzací) za veškeré škody i rizika způsobené procesem vrtání, (t.j. 

poškození vedení vody, elektriky, různých odpadů a dalších instalací, popřípadě i 

statiky v objektu) atd. 

 

• Dodavatel si vyhrazuje právo na nedokončení zakázky bez sankcí z důvodu 

nepředvídatelných událostí, jako např. poškození stroje v průběhu vrtání, popřípadě 

jeho součástí. Dodavatel se nicméně zavazuje dokončit zakázku co nejdříve, po 

opravě nebo po dodání nových náhradních dílů, bez dalších nákladů pro zákazníka. 

 

• V případě použití odsávaní, pro čisté vrty, dodavatel rovněž nenese odpovědnost za 

škody způsobené nepředvídatelnou událostí jako např. přerušení dodávky el. proudu, 

poškození zařízení, nebo jeho součásti, popřípadě jeho instalace. 

 

 

 

 

……………………………………..                                          …..…………………………………… 
                          Dne                                                                                                          Vlastnoruční podpis 

 


