
 

VOP  www:levora.info 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti 

Beton Union Plzeň s.r.o. 
se sídlem Plzeň, Emilova 1228/9, 301 00 Plzeň, 

IČ: 25 22 59 79 

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Plzni, oddíl C, vložka 10444 

I. Úvod 

1. Prodávající (jako dodavatel) dodává Transportbeton a Transportmaltu zásadně dle následujících 

všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky se vztahují na podnikatele při své podnikatelské 

činnosti i mimo ni, jakož i na nepodnikatelské subjekty včetně osob fyzických (jako odběratel). 

2. Těmito všeobecnými podmínkami stanovují strany pravidla prodeje a dodávky zboží ze sortimentu výrobků 

dodavatele. Tyto podmínky se obě smluvní strany zavazují respektovat při vzájemném obchodním styku.  

3. Pokud není dohodnuto výslovně jinak nebo pokud není realizována dodávka, je nabídka prodávajícího 

nezávazná. Nabídky prodávajícího však vždy vycházejí z aktuálně platných ceníků a seznamů výrobků a 

dodavatelů. Za správný výběr druhu a množství betonu nebo malty odpovídá výlučně kupující.  

II. Uzavření smlouvy 

1. Dodavatel dodá odběrateli zboží pro stavby v oblasti Plzně, Rokycan, Stříbra a Tachova na základě 

závazných objednávek, které musí vždy obsahovat druh zboží, množství zboží. Odběratel určí též způsob 

dopravy /vlastní doprava nebo doprava zajištěna odběratelem či třetí osobou/ a případně místo určení a čas 

plnění. V případě, že dopravu pro odběratele zajišťuje třetí osoba, je nutné aby odběratel dopravce 

dostatečně označil.  

2. Kupující bude uplatní své požadavky na dodávky telefonickou dohodou s dispečerem nebo písemnou 

formou prostřednictvím např. objednávkových listů 2 dny předem a v případě použití čerpadla minimálně 3 

dny předem. Požadavky na dodávky uskutečněné v sobotu a neděli budou nárokovány nejpozději ve čtvrtek 

do 10.00 hod., na dodávky ve svátek nejpozději 2 dny předem. Při kratší objednací lhůtě nelze garantovat 

dodávku v požadovaném termínu. 

3. V případě pozdní objednávky prodávající neodpovídá za neuskutečněnou, opožděnou či časově nepřesnou 

dodávku. 

4. Jednotlivé smlouvy jsou uzavřeny dodáním zboží a/nebo splněním služby 

5. Převzetí a kontrolu zboží zajišťuje osoba určená odběratelem. Osoby k tomu určené je odběratel povinen 

řádně oznámit dodavateli. V případě, že osoba určená k převzetí zboží nebude k dispozici, je dodavatel 

oprávněn předat zboží buď dopravci nebo přímo na místo určení (stavbu) i bez této určené osoby z důvodu 

charakteru zboží. Následky nesprávné ho převzetí dodávky jdou k tíži odběratele. 

6. V případě, že dopravu pro odběratele zajišťuje třetí osoba, je nutné aby odběratel dopravce dostatečně 

označil. 

7. V případě, že odběrateli nebude zboží dodáno, je povinen toto reklamovat do jednoho týdne od doručení 

faktury - daňového dokladu. V případě marné uplynutí lhůty platí mezi smluvními stranami dohodnutá 

nevyvratitelná domněnka, že dodávka byla řádně uskutečněna. 

8. V případě zcizení dodávky zboží je odběratel i dodavatel povinen aktivně spolupracovat na dopadení 

případného pachatele, jinak je povinen dodávku hradit. 

9. Dodávky na výše uvedenou stavbu budou uskutečňovány z betonárny prodávajícího: 
 

  Betonárna 1 jméno dispečera telefon fax e-mail 

Tachov   377 421 831 betonunion@betonunion.cz 

Betonárna 2 jméno dispečera telefon fax e-mail 

Stříbro   377 421 831 betonunion@betonunion.cz 

Betonárna 3 jméno dispečera telefon fax e-mail 

Rokycany   377 421 831 betonunion@betonunion.cz 

Betonárna 4 jméno dispečera telefon fax e-mail 

Plzeň – Zátiší   377 421 831 betonunion@betonunion.cz 

Betonárna 5 jméno dispečera telefon fax e-mail 
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Plzeň - Černice   377 421 831 betonunion@betonunion.cz 

 

 

III. Ceny 
 

1. Specifikace předmětu plnění a sjednané ceny jsou vždy na webu: http://www.betonunion.cz/. 

 Poznámka : platná  norma nezná samostatné označení betonu jako např. C16/20 apod., dle nové normy musí 

vždy u označení typu betonu (dle pevnostní třídy) být povinně i označení stupně vlivu prostředí, pro případ 

neurčeného požadavku se vychází z označení  X0. 

2. V případě požadavku dodávek betonu jiných pevnostních tříd, konzistencí, frakcí kameniva, nebo použitého 

cementu, které budou realizovány dle požadavku kupujícího upřesňovaného v jeho jednotlivých 

objednávkách dodávek individuelně. 

3. Při betonování v zimním období a dále v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami ovzduší při použití 

teplé záměsové vody, respektive zimních opatření, bude automaticky k cenám účtován příplatek ve výši 50,-

Kč/m3 při teplotě + 5 °C až 0°C v okamžiku nakládky, a 100,-Kč  při teplotě  pod 0°C. O uplatnění zimních 

opatření mimo vymezené zimní období rozhoduje prodávající v souladu s platnými technickými normami, 

přičemž prodávající zaručí dodávky výrobků v zimním období tak, aby jeho teplota neklesla pod hodnotu 

určenou platnými normami. V případě, že kupující bude trvat na svém požadavku realizace dodávky betonu 

bez použití teplé záměsové vody, musí kupující sdělit tento požadavek prodávajícímu včas výhradně 

písemnou formou. Za vady způsobené nedodržením tohoto postupu nenese prodávající kvalitativní 

odpovědnost. 

4. Cena dopravy autodomíchávačem se bude řídit aktuálním ceníkem vydaným pro příslušnou betonárnu a  

zahrnuje dopravu betonu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu vozidla zpět na betonárnu. Při 

zdržení autodomíchávače na stavbě nad 30 minut bude prodávající účtovat za každou započatou čtvrthodinu  

100,-Kč/autodomíchávač. Při každém zdržení nad 60 minut bude prodávající účtovat 200,- 

Kč/autodomíchávač za každou započatou čtvrthodinu. Vykládkou se rozumí čas od příjezdu 

autodomíchávače na stavbu dle objednávky až do doby jeho vyprázdnění. Prodávající bude účtovat cenu 

dopravy za plné vytížení vozidla, tj. 4 m3  i v případě dodávky menšího množství výrobku nárokovaného 

kupujícím. 

5. Kupující je povinen si při požadavku na zajištění dodávek po dálnicích a silnicích I. třídy v době omezení 

jízdy stanoveného platným právním předpisem o provozu na pozemních komunikacích zajistit výjimku 

k jízdě po těchto komunikacích. 

6. Kupující souhlasí, že v případě znemožnění přístupu na staveniště po trase dopravy, která s ním byla 

dohodnuta při uzavření konkrétní kupní smlouvy, případně nebudou-li souhlasit údaje ohledně umístění 

stavby, bude cena dopravy změněna v závislosti na navýšení nákladů na dopravu při využití náhradní nebo 

upravené trasy. Stejné ujednání platí i v případě, že běžná dopravní trasa autodomíchávačů ke stavbě povede 

po silnicích I. třídy nebo dálnici a nebude-li mít kupující pro tento případ požadovaných dodávek v době 

omezení zajištěnou výjimku k jízdě. 

7. Pokud kupující použije k dopravě výrobků vlastní prostředky, jsou řidiči kupujícího povinni v souladu 

s technickými a dodacími podmínkami prokázat se při odběru čerstvého betonu plnou mocí kupujícího, která 

bude obsahovat jméno a příjmení řidiče, SPZ příslušného vozidla, text plné moci (zejména místo nebo název 

stavby, případně číslo objednávky kupujícího/ číslo SAP), jméno a příjmení zmocnitele, razítko a podpis 

kupujícího; toto ujednání platí v případě, nebude-li předem předán prodávajícímu seznam řidičů a vozidel 

oprávněných k odběru čerstvého betonu jménem kupujícího. 

8. Při ukládání výrobků prodávajícího do určeného prostoru použije prodávající výhradně čerpadlo  a přídavné 

potrubí prodávajícího, a to dle dispozic oprávněné osoby kupujícího. Ceny za použití čerpadel včetně 

souvisejících služeb bude prodávající účtovat takto : 

 

VÝLOŽNÍK  do dosahu 24/20m 27/24m 31/27m 34/30m 36/32m 38/34m 42/38m 46/42m 52/48m 

použití čerpadla Kč/hod. 1 949,- 1949,- 2 249,- 2 300,- 2 349,- 2 500,- 2 500,- 2 950,- 3 500,- 

příplatek za přečerpání 

betonu 
Kč/m3 --- --- --- --- 15,- 20,- 40,- 50,- 60,- 

http://www.betonunion.cz/
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příplatek za čerpání 

drátkobetonu 
Kč/m3 ___ 

přídavné potrubí Kč/m/den 100,- 100,- 100, 100,- 100, 100,- 100, 100,- 100, 
přídavné hadice (nad 100 mm) Kč/m/den 120,- 120, 120,- 120, 120,- 120, 120,- 120, 120,- 

přídavné hadice (do 100 m) Kč/m/den 120, 120,- 120, 120,- 120, 120,- 120, 120,- 120, 

jízda stroje (tam a zpět) Kč/km --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
přistavení čerpadla na 

stavbu 

Kč/ 1 

stavba 
50,- Kč / km 

K ceně použití stroje účtujeme 30 minut přípravy stroje před výjezdem a 30 minut mytí stroje po návratu na stanoviště. Stroje garážují v Plzni 

Ceny za čerpání jinými čerpadly, případně ceny za služby s tím spojené, které nejsou specifikovány tabulkou se řídí platným ceníkem. 

Podmínky pro  použití  : Při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než -5ºC, síla větru může dosahovat maximálně 50 km/hod 

 

 

9.  Dohodne-li se kupující (stavba) s prodávajícím (dispečink betonárny) na zajištění dodávek mimo 

běžnou pracovní dobu, budou tyto dodávky expedovány s příplatkem, a to takto: noční betonáže od 

20:00 do 6:00 hod příplatek ve výši xxx za 1 m3, a při betonážích v sobotu, neděli a ve svátek 

s příplatkem ve výši xxx za 1 m3.  

10.  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě marného výjezdu čerpadla a autodomíchávačů na 

předem sjednanou betonáž, budou  prodávajícím kupujícímu vyúčtovány skutečně vynaložené náklady 

– příprava strojů, spotřeba pohonných hmot apod., v případě opakovaného marného výjezdu na 

konkrétní stavbu může být kupujícímu účtován též ušlý zisk prodávajícího. V případě opakovaného 

posunutí  zahájení betonáže čerpadlem o více jak 60 minut, může být kupujícímu účtováno použití 

čerpadla od času původní objednávky. 

11.  Ke všem uváděným cenám bude prodávající účtovat DPH dle platných právních předpisů. 

 

 

IV. Přejímka dodávky 
 

1.  Kupující, jeho zaměstnanec, zmocněná osob, nebo jiná osoba (dále jen přejímající osoba) je povinna 

potvrdit převzetí plnění na dodacím listu a vyznačit v něm též časové údaje o příjezdu vozidla a době 

vykládky. Stejnopis dodacího listu je prodávající povinen předat současně kupujícímu.  

2.  Přejímající osoba kupujícího je stranami chápána jako určený zmocněnec kupujícího k převzetí 

dodávky. Je povinna bez odkladu uplatnit veškeré námitky proti dodávanému množství a vizuálně 

kontrolovatelným vlastnostem výrobku, např. jeho konzistenci, homogenitu, maximální velikost zrna 

použitého kameniva. Jí potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují 

za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Podkladem pro oprávněnou fakturaci jsou též ty doklady, 

které na základě zplnomocnění oprávněného zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem jakákoliv třetí 

osoba, např. řidič prodávajícího. V případě, že kupující prokazatelně, písemně nestanoví pověřenou 

osobu, nebo pověřená osoba se v místě dodávky nenalézá, má se za to, že je to jakýkoliv přítomný 

pracovník stavby. 

3.  Kupující zajistí a nese odpovědnost za bezpečný příjezd pro sklápěče, autodomíchávače a čerpadla 

k místu přejímky dodávky i za případné znečištění veřejných prostranství vozidly prodávajícího 

vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění a je povinen je odstranit na vlastní náklady.  

4.  Kupující je povinen ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce v platném znění písemně 

informovat prodávajícího o rizicích a spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Současně je kupující povinen zajistit, aby jeho činnost a práce jeho 

zaměstnanců byla organizována a prováděna tak, aby byli současně chráněni zaměstnanci prodávajícího 

a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

v místě dodávky prodávajícím.  

4.  V případě, že na stavbě nebudou dodrženy podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy 

pro bezpečnost práce, je prodávající oprávněn odmítnout splnění dodávky a současně požadovat 

zaplacení ceny a náhradu nákladů vynaložených na jeho likvidaci a dopravu. 
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V. Placení 
 

1. Platí se zásadně v hotovosti před či při dodání. Výjimečně je povoleno placení bezhotovostně fakturou. 

O způsobu placení rozhoduje prodávající.  

2.  V případě prodlení se zaplacením plnění může prodávající u kupujícího uplatnit nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny dodávky za každý den prodlení. 

3.  Úhradou daňového dokladu-faktury se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  

4.  Splatnost faktury je dohodnuta na x dní od jejího vydání  

 

 

VI. Jakost dodávky 
 

1.  Kvalita dodávaných výrobků musí odpovídat platným normám, zejména ČSN EN 206-1, PN 02/2003 

(pro betony podle ČSN EN 206-1 nižších tříd než odpovídá příloze F1 ), dále  TN SVB ČR 01-2004, 

ČSN EN 998-2, ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6127.   

2.  Prodávající prohlašuje, že jeho výrobky splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb.  

a souvisejících nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky a má pro výrobky platné 

certifikáty a kvalitu dokládá prohlášením o shodě. 

3.  Nevyhovuje-li některý z výrobků vyráběných dle výše uvedených technických norem speciálním 

požadavkům kupujícího, může prodávající provést  jeho individuální objednávku návrh nové receptury. 

Cena bude pro tento případ kalkulována samostatně. 

4.  Kupující bere na vědomí, že předmětem dodávky jsou výhradně čerstvé betony, potěry, cementové 

směsi a zdící malty (dále jen výrobky) vyráběné dle platných ČSN a podnikových norem, jež jsou 

uvedeny v cenících jednotlivých betonáren prodávajícího. V případě požadavku kupujícího na dodávky 

betonu dle TKP, případně ZTKP staveb pozemních komunikací musí o takovouto výrobu kupující 

prokazatelně požádat, a to s dostatečným předstihem. V případě, že smluvní vztah bude určovat 

dodávky betonu dle TKP, případně ZTKP musí kupující vždy předat zadání průkazních zkoušek, tj. 

přesně specifikovat vlastnosti betonu, vyžádat si předání průkazní zkoušky a zajistit zpětnou informaci 

prodávajícímu o odsouhlasení receptury ŘSD ČR. Takováto schválená receptura pak bude kupujícímu 

dodána dle pravidel daných TKP, případně ZTKP. Požadavky na výrobu výrobků dle jiných norem, než 

které jsou uvedeny v platných cenících, nebo dle zákaznické receptury musí být prokazatelně písemně a 

s dostatečným předstihem předány prodávajícímu s požadavkem na vytvoření průkazní zkoušky, 

případně certifikátu. Průkazní zkoušku dle jasně zadaných parametrů vlastností betonu, pak prodávající 

předá zadavateli k odsouhlasení. Veškeré vzniklé náklady hradí kupující. V jiném případě, budou 

kupujícímu dodávány betony dle platných ČSN. Stvrzením DL kupující potvrzuje svůj souhlas 

s dodáním výrobku dle uvedené normy, či TKP a na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

5.  V případě dodávky výrobku vyrobeného na základě vlastní receptury kupujícího může být dodávka 

realizována teprve po předložení této receptury technologovi prodávajícího, jenž posoudí reálnou 

proveditelnost namíchání výrobku dle této receptury. Rozsah odpovědnosti za jakost výrobku dle 

zákaznické receptury (zejména pak receptury mimo platnou normu) řeší Technické a dodací podmínky, 

které jsou nedílnou součástí platného ceníku příslušné provozovny prodávajícího.  

6.  Prodávajícím používané platné ČSN (jmenované v cenících prodávajícího) neřeší problematiku 

„pohledovosti betonu“, proto prodávající doporučuje v případě tohoto požadavku před zahájením 

betonáže konzultovat dodávky s jeho technologem. Technolog doporučí optimální složení betonu, 

přičemž je nutné brát zřetel na to, že kvalita ztvrdlého betonu v konstrukci je vždy výrazně ovlivněna 

kupujícím (zejména způsobem ukládání, zpracování a ošetřování betonu, kvalitou bednění a 

odbedňovacích prostředků krytím výztuže atd.). Za vady vzniklé z výše uvedených příčin nemůže 

prodávající neodpovídá. Prodávající odpovídá pouze za dodržení parametrů čerstvého a ztvrdlého 

betonu specifikovaných kupujícím, zejména konzistenci, obsah vzduchu, maximální frakci kameniva, 

pevnostní třídu, případně doplňující požadavky. 

7.  V souladu s výše uvedenými technickými normami je prodávající povinen provádět ověřování jakosti 

výrobků na příslušné betonárně. Vzorky výrobků odebírá na předmětné betonárně a zhotoví zkušební 

tělesa v souladu s požadavky příslušných technických norem.  
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  Vzorky, které odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně odebrány z autodomíchávače (případně 

z jiného přepravního prostředku), bezprostředně po příjezdu dopravního prostředku na stavbu a uloženy 

a zkoušeny v souladu s příslušnými technickými normami. 

8.  Jakost výrobků se prodávající zavazuje dokladovat protokoly o zkouškách, které provádí oprávněná 

zkušebna. Na vyžádání budou zasílány kupujícímu a jsou zahrnuty v ceně výrobku. Požádá-li kupující o 

jiný typ zkoušky, než které stanovuje platná norma (např. zkoušky dle TKP, ZTKP, nebo jiných norem 

a předpisů. ), případně větší četnost běžných zkoušek, nebo požádá-li o zkoušky prováděné na stavbě, 

musí  je u prodávajícího zvlášť objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budu bez výhrad 

a v plné výši kupujícímu přeúčtovány.  

9.  Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti výrobku v těchto případech: 

a) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jeho zásahu do složení směsi, 

zejména přidáním vody a dojde-li ke smíšení dodávek výrobků od různých dodavatelů 

b) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodaného výrobku v rozporu s platnými 

technickými normami, a v případě nesprávné volby druhu výrobku nebo jeho složení, pokud si je 

kupující vyžádá 

c) v případě prokazatelně neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednání výrobku 

d) dojde-li zhoršení vlastností výrobku při přepravě dopravními prostředky kupujícího. 

e) v případě nepřiměřené dlouhé vykládky delší než 30 minut po příjezdu domíchávače je zhoršení, 

kdy dojde ke zhoršení parametrů v čerstvém stavu. 

 
10. Kupujícímu - odborná firma prohlašuje, že je mu znám mechanismus tvrdnutí maltových a betonových 

směsí jako i změna mechanických vlastností . Z tohoto důvodu sám rozhoduje o použití betonu na 

jednotlivých akcí v důsledku prodlení s vykládkou a dopravou na stavbu.  

 

 

VII. Reklamace 
 

1. Kupující musí upozornit na vady dodávky okamžitě při předání, jinak bez zbytečného odkladu.  

2. Kupující je povinen dodaný výrobek zkontrolovat ihned po předání a převzetí a uplatnit veškeré 

námitky proti jeho množství a kvalitě. Pokud kupující neuplatní námitky, je považován vyrobený a 

dodaný výrobek za bezzávadný. Reklamace je kupující povinen uplatit neprodleně u vedoucího 

betonárny telefonicky nebo písemně, což může být i formou záznamu na příslušném dodacím listě (v 

záznamu se vždy uvede místo uložení  reklamované směsi). 

3. Později mohou být reklamovány pouze vady, které nemohou být zjištěny ihned a to za předpokladu, že 

prodávajícímu byla o těchto vadách podána zpráva bez zbytečného odkladu. 

4. V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného výrobku, reklamované 

vlastnosti a obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci na kvalitu výrobku musí být vždy přizván 

technolog prodávajícího. 

5. V případě pochybností o kvalitě výrobku budou provedeny za přítomnosti zodpovědných zástupců 

kupujícího a prodávajícího laboratoří prodávajícího kontrolní nedestruktivní a případně i destruktivní 

zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Nedojde-li ani poté k dohodě smluvních stran, provede posouzení 

jakosti příslušná akreditovaná laboratoř prodávajícího. 

6. Prodávající zavazuje, že za předpokladu včasné a věcně podložené reklamace nahradí bezplatně 

reklamovaný výrobek nebo poskytne přiměřenou slevu při jeho náhradním použití, nedohodnou-li se 

smluvní strany na jiném řešení. Kupující se zavazuje, že v případě neoprávněné reklamace nahradí 

prodávajícímu náklady s ní spojené. 

 

 

VIII. Porušení smluvních povinností a jeho následky 
 

1.  Neplnění podmínek ze strany je považováno za podstatné porušení plnění předmětu této kupní 

ABBBBBBBy. 

2.  Při porušení smluvních povinností ze strany kupujícího má prodávající právo: 

 a) okamžitě zastavit dodávky kupujícímu, přičemž veškeré škody, které kupujícímu vzniknou 

jdou výhradně k jeho tíži, 

 b) v případě, že byla dohodnuta sleva z ceníkových cen, má prodávající právo v případě prodlení 

kupujícího doúčtovat rozdíl mezi vyúčtovanou a ceníkovou cenou.  
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3.  Prodávající je oprávněn kombinovat svá oprávnění uvedená v tomto bodu. 

 

 

IX.  Řešení sporů 
 

1. Všechny neshody nebo spory plynoucí ze smluv uzavřených mezi stranami se strany zavazují řešit 

mimosoudně.  

2.  Pro případ řešení sporů vzniklých z neplnění vzájemných závazků je příslušný soud v Plzni. 

 

 

XI. Zvláštní ujednání 

1.  Kupující je seznámen s Technickými podmínkami prodávajícího, které jsou nedílnou součástí ceníků 

jeho provozoven.  

2.  Případný přednostní odběr musí být dohodnut smluvními stranami nejméně 3 dny předem s tím, že 

kupující je povinen požádat o přednostní odběr písemně. Dohoda o přednostním odběru je uzavřena, 

jakmile prodávající potvrdí požadavek kupujícího. 

3.  Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy bude seznámen s recepturou prodávajícího, je tato receptura 

obchodním tajemstvím.  

 

 

 

 

 

V Plzni dne _____________________________ 

 

 

 

 
 

 

Dalibor Zeman 

         ředitel společnosti 

 

 


