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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Technické a dodací podmínky (dále jen „TDP” se vztahují na dodávky výrobků a služeb uvedených v čl. 2 těchto TDP z provozoven společnosti 
KÁMEN Zbraslav, a.s. (dále jen prodávající).

1.2  TDP jsou jedinými podmínkami, které platí ve smluvních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím s výjimkou případů, kdy je písemně v kupní 
smlouvě dohodnuto jinak.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

2.1 Výroba čerstvých betonů dle platného ceníku v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A1 (ČSN EN 206+A2) a ČSN P 73 2404, (STO                                
č.  205/224/2014) a eventuálně dle jiných předpisů a norem vztahujících se ke konkrétní skupině výrobků nebo dle požadavku kupujícího.

2.2 Pokud kupující požaduje beton podle specifického požadavku, pak se jedná o tzv. beton předepsaného složení a prodávající ručí pouze za 
přesnost dávkování složek.   

2.3 Dohodnutá doprava čerstvého betonu z betonárny na místo vykládky, popřípadě použití čerpací techniky.

2.4 Sortiment výrobků a služeb je uveden v platných cenících prodávajícího nebo je předem smluvně dohodnut.

3. SMLUVNÍ VZTAHY

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě akceptace písemné objednávky kupujícího, uzavřením kupní smlouvy nebo 
převzetím jakékoliv dodávky dle čl. 2 těchto TDP.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU A ČERPADEL

4.1 Odpovědná osoba kupujícího uplatňuje svůj požadavek po uzavření smluvního vztahu osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem přímo na 
centrálním dispečinku prodávajícího. V případě ústního nebo telefonického objednání přebírá kupující plnou odpovědnost za takto převzaté 
pokyny a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn bez dalšího šetření přijímat tyto pokyny. Dodávky čerstvých betonů objednává kupující 
nejpozději do 13,00 hod. předchozího pracovního dne, mobilní čerpadlo nejpozději do 13,00 hod. minimálně 3 pracovní dny před dnem 
nasazení.

4.2 Pokud kupující nepostupuje v souladu s bodem 4.1 nebo posune čas pro dodávku již objednaného betonu či jiné služby na pozdější dobu, 
neodpovídá prodávající s ohledem na organizaci výroby za zpoždění dodávky, resp. za případné škody, které tímto kupujícímu vzniknou. 
Dodávka bude uskutečněna po vzájemné dohodě.

4.3 Včasně (viz výše) uplatněné a potvrzené dodávky mají při expedici přednost. Neplánované dodávky jsou realizovány jen v rámci dohody 
prodávajícího a kupujícího.

4.4 Dodávky na sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek se uskuteční na základě předchozí dohody s centrálním dispečinkem, a to v případě, 
že celkový objednaný objem výroby v daný den na dané betonárně bude minimálně 20 m³. Prodávající je oprávněn v případě, že tento 
objem nebude naplněn dodávku odmítnout. 

4.5 Zjistí-li odpovědný zástupce kupujícího, že objednaný čerstvý beton nebo čerpadlo je nutné z jakéhokoliv důvodu stornovat, řídí se 
následujícími pravidly: dodávky čerstvého betonu bez čerpadla lze stornovat v pracovních dnech nejpozději 2.00 hod před objednanou 
dodávkou dodávky na dny pracovního klidu, volna a státní svátek lze stornovat nejpozději do 13.00 hod. předchozího pracovního dne 
čerpadlo lze stornovat nejdéle 1 pracovní den před nasazením do 13,00 hod storno provádí odpovědný pracovník kupujícího telefonicky, 
faxem nebo e-mailem na centrálním dispečinku.

4.6 V případě, že kupující využije služeb čerpadla, které bude v daný den přejíždět z jiné zakázky, a o této skutečnosti bude při objednávání 
čerpadla informován centrálním dispečinkem prodávajícího, může se s ohledem na případné zdržení u předešlého čerpání doba nájezdu 
tohoto čerpadla měnit. O změně času nájezdu čerpadla bude kupující neprodleně informován centrálním dispečinkem prodávajícího.

4.7 Pokud bude storno provedeno ze strany kupujícího později, uhradí kupující prodávajícímu všechny vzniklé náklady. Pokud stornuje kupující 
dodávku v den pracovního volna, klidu a ve státní svátek, uhradí kupující jednorázové náklady na zahájení směny ve výši 15 000,- Kč bez 
DPH (18 150 vč. DPH) a případně další vzniklé náklady (marná jízda čerpadla, beton včetně přepravy apod.). 

4.8 Kupující je povinen průběžně upřesňovat rozsah a interval dodávek a ihned oznámit případné zpoždění či zastavení odběrů čerstvých beto-
nů. Zanedbá-li to, zodpovídá za tím způsobené náklady prodávajícího a je povinen tyto náklady v plné výši uhradit.

4.9 Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech zásahu vyšší moci. V tomto případě se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po 
kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody ani smlouvou stanovené odškodné (pokutu). Za zásah vyšší moci 
je zejména výslovně považováno jakékoli opatření orgánů veřejné správy, jehož důsledkem nastává omezení možností výroby a dodávek, 
které souvisí s pandemií koronavirové infekce COVID-19.

4.10 Pokud bude čerstvý beton, vrácen ze stavby zpět na betonárnu z důvodů stojících na straně kupujícího, bude kupujícímu přičtena k ceně 
čerstvého betonu částka 1 200,- Kč bez DPH (1 452,- vč. DPH) za likvidaci každého takto vráceného m³ čerstvého betonu.

Technické a dodací podmínky 
na dodávky výrobků a služeb
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5. NAKLÁDKA A PŘEPRVA ČERSTVÉHO BETONU 

5.1 Řidič přepravníku betonu je povinen se seznámit s dopravním řádem betonárny, postupem pro dopravu čerstvého betonu a řídit se jimi.  
Dále je povinen dbát pokynů obsluhy betonárny.

5.2  Řidiči prodávajícího nejsou oprávněni přijímat ani vydávat prohlášení, která by prodávajícího nějakým způsobem zavazovala. 

5.3 Úpravu konzistence čerstvého betonu může nařídit, pokud to není součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, pouze 
odpovědný pracovník kupujícího. Úprava musí být vyznačena a potvrzena v dodacím listu. V tomto případě však prodávající neručí za takto 
upravenou směs.

5.4 Kupující, který si sám zajišťuje odvoz čerstvých betonů je povinen vybavit řidiče přepravníku řádnou a platnou plnou mocí k odběru betonu, 
kterou odevzdá na expedici prodávajícího. Bez plné moci nebude nakládka betonu uskutečněna.

5.5 Je-li požadované množství čerstvého betonu menší, než je maximální kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady 
jako při jeho plném vytížení.

6. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEJÍMKA

6.1 Místem plnění dodávky a přejímky při zajištění dopravy prodávajícím je stavba (místo vykládky), nebo přímo betonárna prodávajícího              
v případě, že si kupující zajišťuje dopravu čerstvého betonu sám.

6.2 Určení místa vykládky a přejímky musí být zcela jasné, přesné a bezpečné. Toto určí a zajistí kupující. Určí-li kupující jakoukoliv cestu v areálu 
stavby nebo v jejím nejbližším okolí mimo veřejnou komunikaci pro najetí vozidla prodávajícího, pak kupující plně odškodní prodávajícího        
v případě jakýchkoliv nároků vznesených proti prodávajícímu v souvislosti s možným poškozením těchto cest vozidly prodávajícího. Kupující 
je povinen tuto cestu udržovat v bezpečném stavu dle platných předpisů.

6.3 Dojde-li ke škodě na majetku prodávajícího v souvislosti s příjezdem do místa vykládky, viz bod 6.2., vykládkou betonu, odjezdem ze 
stavby či při práci čerpadla vinou kupujícího, uhradí tento prodávajícímu veškeré škody, ke kterým došlo jeho zaviněním (zejména chybnou 
organizací práce v místě vykládky, nedodržením bezpečnostních předpisů z hlediska bezpečnosti provozu a jiných platných předpisů, 
jejichž dodržování je v kompetenci pracovníků kupujícího).

6.4 Pokud je místem vykládky nebo místem umístění čerpadla veřejná komunikace nebo veřejný chodník, je kupující povinen zajistit potřebná 
povolení a dostatečný zábor, mít toto povolení na stavbě a jednat s orgány státní správy, pokud tyto přímo na místě prověřují oprávněnost 
záboru. V případě, že toto povolení nebude zajištěno a orgány státní správy uplatní proti prodávajícímu zákonné sankce v souvislosti                 
s vykládkou čerstvého betonu nebo jejím čerpáním, uhradí tyto sankce v plné výši kupující.

6.5 Kupující zajišťuje svými pracovníky, proškolenými z bezpečnosti práce, vyložení a naložení dopravního potrubí a manipulaci s tímto 
potrubím na stavbě. Kupující rovněž poskytuje vodu a určuje místo na stavbě, kde bude potrubí po jeho použití umyto. Pokud je potrubí 
na žádost kupujícího ponecháno na stavbě, kupující přebírá plnou odpovědnost za jeho poškození, ztrátu, odcizení apod. Množství potrubí 
ponechané na stavbě potvrdí odpovědná osoba kupujícího podpisem na jízdní doklad obsluze čerpadla.

6.6 Kupující je povinen odstranit na svoje náklady a odpovědnost případné znečištění veřejného prostranství vozidly prodávajícího vyjíždějícími 
ze stavby (pokud zde došlo k jejich znečištění).

6.7 Kupující dále odpovídá za řádnou a včasnou přejímku dodávky tak, aby dlouhou přejímkou nedošlo k jejímu znehodnocení. Kupující si 
organizuje návoz čerstvého betonu tak aby minimalizoval čekací doby autodomíchávačů na stavbě.

6.8 Při přejímce kupující ověří, zda údaje na dodacím listu jsou v souladu s objednávkou a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolované 
vlastnosti čerstvého betonu (konzistence, homogenita, max. velikost použitého zrna kameniva) a následně potvrdí dodací list.

6.9 Kupující je povinen postupovat při zajištění dopravy nebo čerpání betonu čerpadlem prodávajícím v místech dodávky a přejímky (vykládky) 
na stavbě dle platných právních předpisů.

7. JAKOST DODÁVKY

7.1 Jakost dodávek čerstvého betonu, pokud nejsou konkrétní podmínky smluveny, se řídí kvalitativními podmínkami dle ustanovení ČSN EN 206+A1 
(ČSN EN 206+A2) a ČSN P 73 2404, (STO č. 205/224/2014) eventuálně dle jiných předpisů a norem vztahujících se ke konkrétní skupině výrobků 
nebo dle požadavku kupujícího.

7.2 Vzorky čerstvých betonů se odebírají na příslušné betonárně a zkušební tělesa se zhotoví v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů.

7.3 Vzorky, které si odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně odebrány z přepravního vozidla prodávajícího bez prodlení a uloženy a zkoušeny 
v souladu s platnými ČSN.

7.4 Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky betonů v těchto případech: u běžných betonů pokud není beton zpracován do 90 min. od 
výroby, pokud k prodloužení zpracování došlo z důvodů stojících na straně kupujícího při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím 
a při jeho zásahu do složení směsi, zejména přidáním vody, přísad či jiného materiálu dojde-li ke smíšení dodávek čerstvého betonu od různých 
dodavatelů při nesprávném zpracování a ošetřování dodaného čerstvého betonu v rozporu s platnými normami a předpisy a v případě nesprávné 
volby druhu čerstvého betonu nebo jeho složení, pokud si jej kupující objednal při uvedení neúplných či nesprávných údajů kupujícím při objednání 
čerstvého betonu pokud bude na žádost kupujícího do čerstvého betonu přidána dodatečně voda, přísada resp. příměsi (drátky apod.) a tato úprava 
nebude předem písemně odsouhlasena s prodávajícím.

8. DOKLADOVÁNÍ JAKOSTI

8.1 Jakost dodávaných certifikovaných čerstvých betonů (betony podle ČSN EN 206+A1 (ČSN EN 206+A2)  a ČSN P 73 2404, STO č. 205/224/2014 
pevnostních tříd C 12/15 a vyšších a ČSN 73 6123-1:2014) je dokladována prohlášením o shodě podle § 13 zákona o technických požadavcích 
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na výrobky č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro vydání prohlášení jsou platné certifikáty systému řízení výroby. 
Jakost ostatních výrobků je dokladována prohlášením výrobce.

8.2 Prohlášení o shodě a prohlášení výrobce jsou k dispozici na vyžádání na obchodním úseku prodávajícího.

8.3 Prodávající dále na vyžádání předává kupujícímu po plném finančním vyrovnání za služby a dodané betony výsledky svých kontrolních 
zkoušek.

8.4 Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů k nim mimo schválený zkušební a kontrolní plán 
laboratoře prodávajícího, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.

9. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

9.1 Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, a to zápisem na příslušný dodací list včetně uvedení konkrétního místa uložení 
reklamovaného betonu.

9.2 Prodávající se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku (zejm. § 2106) zavazuje, že za předpokladu uznané reklamace, nahradí 
bezplatně reklamovaný čerstvý beton nebo poskytne přiměřenou slevu při jeho náhradním použití.

9.3 Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně. V zápisu o reklamaci bude 
přesně specifikováno místo uložení reklamovaného betonu a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska.

9.4 Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že 
posouzení a rozhodnutí sporu provede akreditovaná laboratoř, na které se kupující a prodávající dohodnou.

10. CENA ZA DODÁVKY A SLUŽBY

10.1 Pokud není smluveno jinak, má se za to, že platí ceny výrobků a služeb uvedené v ceníku prodávajícího pro příslušnou betonárnu platném 
v době dodávky.

10.2 Veškeré smluvní ceny za dodávky výrobků a služeb jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou 
prodávajícího a kupujícího.

10.3 Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost.

11. KOMPETENCE – APLIKOVANÉ PRÁVO

11.1 Při smlouvách se uplatňuje pouze české právo. Jakýkoliv spor nebo zpochybnění existující při uzavírání nebo provádění smlouvy patří 
výlučně do kompetence českých úřadů.

12. PLATEBNÍ PODMÍNKY

12.1 Dodávky výrobků a služeb dle čl. 2 jsou hrazeny v hotovosti nebo formou zálohové faktury, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito TDP a smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

13.2 TDP jsou platné od 01. 01. 2022 a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.

Ing. Tomáš Nezbeda

předseda představenstva


