Všeobecné obchodní a dodací podmínky
vydané společností BTN TRADE s r.o. jako jiné obchodní podmínky podle § 269 a následujících,
zejména podle § 273 obchodního zákoníku a zákona 513/1991 včetně jeho doplňků a změn ( dále jen
VODP )

Článek I.
Rozsah, platnost a druh zboží
1.
2.
3.
4.

VODP se vztahují na čerstvý beton vyráběný betonárnou Černošice v majetku společnosti BTN
TRADE s.r.o. (dále jen betonárna Černošice).
Druhy a množství čerstvých betonů jsou stanoveny v kupní smlouvě ( dále jen smlouva) a
podkladech, ze kterých smlouva vychází.
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VODP.
Čerstvý beton se vyrábí podle ČSN EN 2061, Technická norma SVB ČR 012004 – na tyto betony
je vydáno tzv. „Prohlášení o shodě“. Při speciální objednávce kupujícího garantujeme pouze přesnost
dávkování jednotlivých složek.

Článek II.
Uzavření – odstoupení od smlouvy
1.
2.
3.

Smlouva se uzavírá na základě objednávky obsahující mimo jiné množství v m3 a termín dodávek.
Přílohou objednávky je výpis z obchodního rejstříku, nebo živnostenského oprávnění ( živ. list,
koncesní listina ).
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran. Kupující podpisem smlouvy mimo
jiné potvrzuje svůj souhlas s VODP a cenou.

Článek III.
Podmínky dodávky čerstvého betonu
1.
2.

Čerstvý beton bude dodán podle předem odsouhlaseného plánu dodávek.
S dodávkou čerstvého betonu obdrží objednatel dodací list, který obsahuje:
identifikační údaje prodávajícího a kupujícího a místa přejímky
množství dodaného čerstvého betonu
druh a třídu čerstvého betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu
datum a čas zamíchání čerstvého betonu
použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče
čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky

3.

Plán plnění dodávky se upřesňuje kupujícím, nebo jím určeným zodpovědným zástupcem.

4.

Pro provoz přepravních mechanismů, nebo čerpadla na čerstvý beton. na místo přejímky, musí
kupující především zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích. Pokud tyto
podmínky nejsou splněny hradí kupující škody, které nesplněním podmínek vzniknou. Kupující
současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků a
vyřízení potřebných výjimek, včetně čištění veřejných komunikací na výjezdu ze stavby.
Betonárna Černošice neručí za následné škody, které vznikly výpadkem, nebo havárií mechanismů
z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek k zajištění bezpečného provozu. Vyprazdňování
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5.

mechanismů musí probíhat bez překážek na straně kupujícího. V případě prostojů bude Betonárna
Černošice účtovat poplatky obvyklé za čekání.
Jestliže kupující odloží betonáž, je povinen na tuto skutečnost upozornit betonárnu Černošice
nejméně 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou. Pokud tak kupující neurčí je povinen uhradit škodu,
která betonárně Černošice vznikne. Stejným způsobem je nutno nahlásit snížení objednaného
množství čerstvého betonu, nebo přerušení odběr z důvodu změny bezpečnosti a sjízdnosti
příjezdové komunikace. Pokud se tak nestane, nebo dojdeli k pozdnímu odvolání dodávky
naložené, nebo na cestě se nacházející je kupující povinen tuto uhradit v plné bez ohledu na to zda
došlo či nedošlo k odběru. Případné zvýšené náklady jsou rovněž k tíži kupujícího. Přepravci
betonárny Černošice nejsou pověřeni ani oprávněni přijímat prohlášení, která by betonárnu Černošice
nějak zavazovala.

Článek IV.
Záruka
1.
2.
3.

Čerstvé betony vyrobené a dodávané betonárnou Černošice jsou vyrobeny podle ČSN EN 2061,
Technická norma SVB ČR 012004 ( viz výše čl. 1. odst.4)
Při výrobě podle receptur kupujícího ručí betonárna Černošice pouze za hmotnost nadávkovaných
složek.
Záruka betonárny Černošice neplatí v případě, kdy :
a) se na staveništi přidá do čerstvého betonu voda
b) se dodaný beton smísí s betonem jiné výroby
c) kupující přidá do dodaného čerstvého betonu příměsi nebo přísady
d) při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním
vody, nebo jiných složek

4. Kupující je povinen čerstvý beton zkontrolovat ihned po předání a převzetí a uplatnit veškeré námitky

5.

6.

7.

proti množství a kvalitě dodaného čerstvého betonu. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího
a přímo odebírá zboží od prodávajícího a nebo na staveništi potvrzuje příjem dodávky čerstvého
betonu, dopravy nebo výkonu čerpadla, je chápána ve smyslu Obchodního zákoníku jako určený
zmocněnec kupujícího. Pokud kupující neuplatní námitky, jsou považovány betony vyrobené a
betonárnou Černošice dodané, bez závad.
Později mohou být reklamovány pouze vady, které nemohly být zjištěny ihned i přes vynaložení
veškeré odborné péče a to jen za předpokladu, že betonárně Černošice byla o těchto vadách podána
zpráva bez zbytečného odkladu. Reklamace, která nebyla podána včas a po stránce formální
správně, má za následek ztrátu práva z vad zboží.
Kupující může úspěšně uplatnit právo z vad kvalitativních nedostatků jen za předpokladu, že ihned
po dodání čerstvého betonu jsou za přítomnosti pověřené osoby betonárny Černošice zhotoveny
zkušební vzorky. Kupující za součinnosti betonárny Černošice je povinen předat zkušební vzorky
ihned po zhotovení autorizované zkušebně, kde je uloží a přezkouší. Jestliže zkušební vzorky
odpovídají příslušné normě, hradí náklady na přezkoušení kupující.
V případě oprávněné reklamace nahradí betonárna Černošice kupujícímu vadné zboží bezvadným.
Vzniknouli kupujícímu v této souvislosti prokazatelně další škody, budou tyto betonárnou Čerrnošice
rovněž uhrazeny.

Článek V.
Cena a její platnost
1.
2.

Všechny ceny na dodávané čerstvé betony a služby jsou stanoveny dohodou.
Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí čerstvých betonů a služeb.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické,
nebo jiné vstupní náklady na výrobu čerstvého betonu, nebo na jeho dopravu a jejich výši nemůže
betonárna Černošice ovlivnit, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní
cena.
Betonárna Černošice je oprávněna požadovat placení kupní ceny dopředu před dodáním čerstvého
betonu a služeb.
V případě prodlení s úhradou platby, neníli ve smlouvě uvedeno jinak, je betonárna Černošice
oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
Při prodlení plateb ze strany kupujícího je betonárna Černošice oprávněna požadovat při dalších
dodávkách platby předem.
Betonárna Černošice dohodnutou cenu fakturuje podle zvyklostí používaných v obchodní praxi.
Faktura obsahuje náležitosti daňového dokladu.
Jiný způsob placení musí být dohodnut ve smlouvě.

Článek VI.
Nabytí vlastnického práva
1.
2.
3.

4.
5.
6.

K přechodu vlastnického práva dodaného čerstvého betonu dojde až po úplném zaplacení kupní
cenymajetková výhrada podle ustanovení § 445 obch. zákoníku.
Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva, starat se o dodaný čerstvý beton s péčí
řádného hospodáře.
Kupující postupuje na betonárnu Černošice veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje
vyhrazeného čerstvého betonu k uhrazení pohledávek betonárny Černošice a to až do výše dodávek
betonárny Černošice.
Čerstvý beton, který spadá pod majetkovou výhradu nesmí být kupujícím dán do zástavy.
Pokud o to betonárna Černošice požádá je kupující povinen svým dlužníkům oznámit odstoupení
od svých práv ve prospěch betonárny Černošice a předložit o tom potřebné doklady.
Staneli se dodávaný čerstvý beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje kupující
své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce betonárny Černošice se všemi
právy a to ve výši hodnoty dodávek čerstvého betonu a ostatních služeb.

Článek VII.
Nebezpečí škody na zboží
1.

2.
3.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme čerstvý beton od
betonárny Černošice, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu betonárna Černošice umožní
nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
V případě, že čerstvý beton je dodáván veřejným dopravcem, přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží jeho předáním veřejnému dopravci.
Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti
betonárny Černošice.

Článek VIII.
Nároky z vad zboží
1.Jeli dodáním čerstvého betonu a vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ust. § 345,
odst. 2 obch. zákoníku může kupující:

požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného čerstvého betonu

požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
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odstoupit od smlouvy
2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1, náleží na kupujícím jen jestliže ji oznámil betonárně
Černošice ve včas zaslaném oznámení vad, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
Uplatněný nárok nemůže kupující bez souhlasu betonárny Černošice měnit.
3. Neoznámíli kupující volbu svého nároku, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení
smlouvy.
4.
Jeli dodáním betonu čerstvého betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem,
může kupující požadovat buď dodání chybějícího množství, nebo slevu z kupní ceny.
5.
Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by měl čerstvý beton bez
závad a hodnotou, kterou má čerstvý beton dodávaný s vadami, přičemž pro určení hodnot je
´
rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
6.
Kupující nemůže o slevu snížit kupní cenu placenou betonárně Černošice bez jeho souhlasu.
7.
Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu.
8.
Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí betonárně Černošiice.

Článek IX.
Závěrečná ujednání
1.
2.
3.

4.

Tyto VODP jsou nedílnou součástí smlouvy.
Podpisem smlouvy se smluvní strany zároveň zavazují dodržovat tyto VODP.
Veškeré spory vzniklé mezi účastníky smluvního vztahu upraveného touto smlouvou a
Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami budou řešeny především přátelskou cestou
jednáním obou stran. Pokud nedojde ke shodě, budou spory rozhodovány obecnými soudy
v ČR dle platného českého práva.
Změny či dodatky mohou být provedeny jen písemným dodatkem.

Petr Beer
jednatel společnosti

´
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