VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
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Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky jsou
obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 273
obchodního zákoníku a určují část obsahu kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
zněním těchto Všeobecných obchodních a platebních
podmínek.
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Smluvní vztahy
Smluvní vztah vzniká zásadné uzavřením písemně kupní
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Písemnou kupní
smlouvou se rovněž rozumí písemná objednávka
kupujícího potvrzená či jinak akceptovaná prodávajícím.
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Předmět kupní smlouvy
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu
zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a kupující
se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Zbožím může být:
• transportbeton vyrobený v souladu s ČSN EN 206+A1
(typový beton)
• čerstvá zdicí malta vyrobená v souladu s ČSN EN 9981 ED.2
• čerstvý beton a kamenivo, určeně pro odběr dopravními prostředky zajištěnými kupujícím
• beton vyrobený podle specifických požadavků kupujícího (beton předepsaného složení, zákaznická
receptura)
• beton pro cementobetonové kryty v souladu s ČSN 73
6123-1
• kamenivo stmeleně hydraulickým pojivem (KSC) dle
ČSN 73 6124-1
• malty cementové (cementově potěry) vyrobené dle
ČSN EN 998-2 ED.2
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Dodací podmínky
Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a
možností prodávajícího. Prodávající je povinen dodat
kupujícímu zboží ve sjednaných dodacích lhůtách. Dříve
objednané, plánovaně a potvrzené dodávky zboží mají
zásadně vždy přednost.
Jednotlivé konkrétní dodávky zboží se realizují v souladu s
uzavřenou kupní smlouvou dle požadavku kupujícího na
základě konkrétní objednávky, která může být učiněna
písemné (dopisem, faxem, E-mailem) nebo i ústné
(telefonicky, při osobním jednání). Objednávka musí být
dostatečně specifikována v rozsahu výše uvedených
technických norem (bod 3.2. .Podmínek*) a musí
obsahovat osobu, pověřenou kupujícím k převzetí
předmětu objednávky.
Na základě konkrétní objednávky kupujícího bude
uzavřena dohodnuta dodávka zboží, přičemž se sjedná a
určí osoba, která zboží objednává, místo určení dodávky,
čas dodávky, množství a druh požadovaného zboží,
způsob dopravy a údaj o tom, zda kupující požaduje
poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání
betonu apod.).
Požadavky na dodávky zboží v rámci jednoho týdne
(týdenní požadavek), sdělí kupující prodávajícímu vždy
nejpozději do 12.00 hodin čtvrtka předcházejícího týdnu
dodávek. Kupující je povinen uvést množství zboží
požadované v tom kterém dni a v případě, že
požadovaným zbožím je beton, i požadavek na jeho
čerpání. Týdenní požadavek bude dále upřesňován v
denním požadavku.
Požadavky na dodávky zboží v konkrétním dm (denní
požadavek), sdělí kupující prodávajícímu vždy nejpozději
do 12.00 hodin dne předcházejícího dni dodávky.
Bude-li kupující požadovat uskutečnění dodávky zboží
ještě v týž den, bude dodávka realizována podle dohody a
podle volné kapacity prodávajícího.
Požadavky na uskutečnění dodávky zboží může kupující
upřesňovat přímo na betonárně prodávajícího, a to u
vedoucího provozu nebo u míchače.
Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku
nejpozději do okamžiku započetí míchání. Dojde-li ke
zrušeni objednávky později, je kupující povinen nahradit
prodávajícímu náklady spojené s likvidací zboží, které již
bylo pro kupujícího vyrobeno a nebylo kupujícím
odebráno. Kupující je dále v tomto případě nahradit
prodávajícímu veškeré další s tím vzniklé náklady a
nahradit mu veškerou škodu, která mu vznikla. Pokud je
součástí zrušené objednávky i požadavek na čerpáni
betonu, je kupující povinen uhradit i náklady, které
prodávající vynaložil kvůli pozdnímu zrušení čerpání (do
24 hod. bez SO/NE), nebo náklady spojené se zbytečným
výjezdem čerpadla.
Místem plněni (určení) se rozumí
- stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím,
-provoz betonárny prodávajícího u zboží, jehož přepravu si
zajišťuje kupující sám.
U každé jednotlivé dodávky zboží vystaví prodávající
doklad o druhu a množství dodaného zboží - dodací list.
Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání
zboží
bylo
provedeno
prodávajícím
řádné
a
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včas a v souladu se specifikací.
Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží
jeho dodáním na místo plnění určené dle objednávky.
Dodání zboží mimo běžnou pracovní dobu zaměstnanců
prodávajícího je možné uskutečnit pouze po předchozí
dohodě.
Kupující a všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou
povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně
platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.
Je-li jako místo plnění sjednána stavba kupujícího, je
kupující povinen vytvořit podmínky pro možnost plynulé
dopravy zboží, jeho vykládku a uložení, a za tím účelem
případné zajistit:
• sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací
• bezpečné a jinak vhodné místo pro umístění dopravních prostředků a mechanismů.
• potřebné uzávěry silnic a chodníků,
• veškerá nutná bezpečnostní opatření,
• povolení vjezdu dopravních prostředků (je-li toho třeba
např. při dopravních omezeních),
• potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací,
• očištění komunikací, budov, pozemků, vodních plocha
vodotečí, došlo-li k takovému znečištění.
• přítomnost svého zaměstnance či jiného pověřeného
pracovníka s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi,
který je odpovědný za převzetí zboží, jeho staveništní
dopravu, ukládáni a ošetřování. Pouze takový pracovník
může nařídit řidiči přidání doplňkové předem dohodnuté
přísady, přičemž je povinen tuto skutečnost zaznamenat
do dodacího listu.
Jakost, záruky, odpovědnost za vady a za škody
Jakost betonu je stanovena a kontrolována podle ČSN EN
206+A1.
Jakost malt je stanovena a kontrolována podle ČSN EN
998-1 ed. 2.
Jakost betonu pro cementobetonové kryty je stanovena a
kontrolována podle ČSN 73 6123-1
Jakost kameniva stmeleného hydraulickým pojivem (KSC)
je stanovena a kontrolována podle dle ČSN 73 6124-1
Jakost malty cementové (cementový potěr) vyrobené v
souladu s ČSN EN 998-2 ED.2 je stanovena a
kontrolována podle platného dle ČSN EN 998-2 ED.2
Na výrobky (zboží) prodávajícího je vydáno prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění dalších
změn a v souladu s platným nařízením vlády.
V případě betonů předepsaného složení, vyrobených
prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho
receptury (zákaznická receptura), odpovídá prodávající
pouze za složení čerstvého betonu, nikoliv za jeho
výsledné vlastnosti.
Prodávající zajišťuje kontrolu shody na betonárně v
souladu s ustanoveními platných ČSN a KZP betonárny.
Kontrolu shody na stavbě zajišťuje v souladu s platnými
ČSN kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být
prokazatelné odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu
s platnými ustanoveními ČSN. Po převzetí předmětu
koupě přechází nebezpečí škody na předmětu koupě na
kupujícího. Předání a převzetí předmětu koupě bude
potvrzeno dodacím listem.
Odpovědnost prodávajícího za vady a práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku. Prodávající neodpovídá za jakost
zboží a zprostí se odpovědnosti za vady zboží také tehdy,
jestliže:
-kupující nezajistí v místě odběru zboží bezprostřední a
kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (zejména
betonu) v souladu s normami,
-kupující nesprávné manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování a jestliže kupující nebo třetí osoba
zasáhne do složení dodaného zboží např. přidáním vody
apod.,
-bylo zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané
receptury.
-kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton,
malty a pod) v rozporu s podmínkami pro jeho užití
Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na
betonárně prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího
provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího
předloží výsledky kontroly shody kupujícímu. Požaduje-li
kupující hodnocení shody odlišné od ČSN a KZP
prodávajícího, musí tento požadavek předem jasné
specifikovat a sjednat ve smlouvě.
Vady zboží je kupující ihned oznámit prodávajícímu. Práva
z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatit
písemné u prodávajícího bez zbytečného odkladu po
zjištění vady. V zápise o vadě bude uvedena specifikace
uplatněné vady, datum, vyjádřeni prodávajícího a podpisy
osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat.
Zápis o vadách zboží je nezbytnou podmínkou pro řádné
uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
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Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím při řešení
reklamace ke shodě, zavazuji se prodávající i kupující
akceptovat výsledky zkoušek jakosti zboží od nezávislé
akreditované zkušebny.
Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla
oprávněná, nese kupující.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement a jsou z tohoto důvodu zařazeny
ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.. ve znění zákona č.
352/1999 Sb.. do kategorie látka dráždivá Na výrobky byly
vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující
je proto povinen seznámit všechny sve pracovníky, kteří
přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto
skutečností a dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla.
Ceny a platební podmínky
Veškeré ceny za dodávky zboží a za poskytnutí dalších
souvisejících služeb jsou ve smyslu zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, sjednávány dohodou mezi prodávajícím a
kupujícím.
Pokud není dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v ceníku
prodávajícího platném ke dni uzavřeni smlouvy. Ke kupní
ceně prodávající vždy účtuje DPH.
Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z
ceny uvedené v ceníku, platí takto sjednaná sleva pouze
pro případ dodržení platebních podmínek ze strany
kupujícího. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní
ceny, vzniká prodávajícímu vždy nárok na zaplacení
částky odpovídající výši poskytnuté slevy, a to se
splatností ke dm následujícímu po dni splatnosti kupní
ceny, s jejímž zaplacením je kupující v prodlení.
Dodávky zboží je prodávající oprávněn účtovat vždy
průběžné po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je
čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li
dohodnuto jinak.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny
delšího než 60 dnů je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu rovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se
sjednává ve výši 0.5% z celkové kupní ceny, a to za každý
den prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny.
Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na
náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasné
prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená
s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a
s ohledem na sjednané platební podmínky.
Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části
kupní ceny, je prodávající oprávněn zastavit dodávky
zboží, požadovat zaplacení záloh na další dodávky zboží
ve výši kupní ceny za tyto další požadované dodávky nebo
je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni. v němž
je odstoupení doručeno kupujícímu.
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Rozhodčí doložka
Účastníci Smlouvy si výslovné sjednávají tuto Rozhodčí
doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv
rozpory a neshody ohledné vzájemných vztahů, práv.
povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se
účastníci budou snažit řešit smírné dvoustrannými
jednáními. V případě, že tato jednáni nepovedou ke
smírnému vyřešeni rozporů a neshod, sjednávají
Účastníci, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v
souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných
soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární
komoře české republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi
rozhoda ustanovenými podle řádu. Účastníci se zavazují
splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu
ve lhůtách v něm uvedených.

8
8.1

Závěrečná ustanovení
Kupní smlouva se uzavírá podle ust. § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku, a obchodním
zákoníkem se také práva a povinnosti stran, založené
kupní smlouvou a s ní související, řídí.
Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze
dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu
přitom lze pouze formou písemných, číslovaných,
datovaných a řádné podepsaných dodatků ke smlouvě.
Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně.
vážné a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich
svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují.
Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Všeobecné
obchodní a platební podmínky a ceník prodávajícího,
platný v den uzavřeni kupní smlouvy.

8.2

8.3

8.4

Betostav CZ s.r.o.
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