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ZÁKLAD VAŠÍ STAVBY

 HWデﾗﾐ ど ┗┠┣デ┌┥ ど ﾆ;ヴｷ ゲｹデ[
;┌デﾗSﾗヮヴ;┗; ど LWヴヮ=ﾐｹ

ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ヮヴWa;Hヴｷﾆ=デ┞ ど ヮヴﾗ┗=S[ﾐｹ ゲデ;┗WH

CENÍK ヲヰヲヰ
ヮﾉ;デﾐ┠ ﾗS ヱくンくヲヰヲヰ

BWデﾗﾐ=ヴﾐ; L┌ｴﾗ┗
;ヴW=ﾉ aｷヴﾏ┞ TIBA Cｴ┗;ﾉWデｷIW ゲくヴくﾗく

ヴΑヱ ヱヴ Sデヴ=┥ ヮﾗS R;ゲﾆWﾏ



Kﾗﾐ┣く Dヴ┌ｴ
HW┣ DPH ゲ DPH

S1 1520 1839,20

S1 1540 1863,40

S2 1560 1887,60

S3 1610 1948,10

S1 1625 1966,25

S2 1640 1984,40

S3 1675 2026,75

S1 1660 2008,60

S2 1670 2020,70

S3 1715 2075,15

S1 1690 2044,90

S2 1700 2057,00

S3 č 1740 2105,40

S1 1775 2147,75

S2 1790 2165,90

S3 č 1840 2226,40

S3 č,v 1950 2359,50

S1 1900 2299,00

S2 1920 2323,20

S3 č 1950 2359,50

S3 č,v 2050 2480,50

S1 2050 2480,50

S2 2090 2528,90

S3 č 2120 2565,20

S3 č,v 2180 2637,80

S3 č,v,ch 2300 2783,00

S1 2300 2783,00

S2 2310 2795,10

S3 č 2330 2819,30

S3 č,v 2380 2879,80

S3 č,v,ch 2440 2952,40

S3 2490 3012,90

S3 2600 3146,00

ゲ DPH
ヱンヴンがヱヰ
ヲヰヲヶがΑヵ

ゲ DPH
ヱヲヱがヰヰ
ヱヲヱがヰヰ
ヱヴヵがヲヰ
ヱヴヵがヲヰ
ヱヲヱがヰヰ
ヱヲヱがヰヰ
ヲヴヲがヰヰ

HW┣ DPHPﾗSﾆﾉ;Sﾐｹ ┗ヴゲデ┗┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ど KLっﾏン

C 35/45 XF2,XF3,XF4

C 30/37 XA1,XC4,XF1,XD1-2

C 30/37 XF2,XF3,XF4

C 25/45 XC1-XC4,XA1

C -/12,5 X0

C -/12,5 X0

C -/12,5 X0

C 8/10 X0

C 25/30 X0

C 25/30 X0

C 20/25 XC2, XC3

C 20/25 X0, XC1

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 25/30 XF2,XF3

C 25/30 XA1,XC4,XF1,XD1-2

C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3

C 8/10 X0

TギｹS; HWデﾗﾐ┌
CWヴデｷaｷﾆﾗ┗=ﾐﾗ TÚS

VÝROBA A TRANSPORT BETONOVÝCH SMĚSÍ

Dﾏ;┝ Э ヱヶﾏﾏ

C 20/25 X0

C 20/25 X0

C 8/10 X0

C-/7,5 X0

C-/7,5 X0

C-/7,5 X0

C-/5 X0

CWﾐ; KLっﾏン

C 12/15 X0

C 16/20 XC1, XC2

C 16/20 X0

C 16/20 X0

C 16/20 X0

C 12/15 X0

C 12/15 X0

ヱヱヱヰ

Fｷヴﾏ; ﾃW ヮギｷヮヴ;┗Wﾐ; ┗┞ｴﾗ┗[デ ┗ジWﾏ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ﾏ ┣=ﾆ;┣ﾐｹﾆ; ヮギｷ ┗┠ヴﾗH[ ゲヮWIｷ=ﾉﾐｹIｴ ; ﾐﾗ┗┠Iｴ Sヴ┌ｴ└

NWS[ﾉW Щ ゲ┗=デﾆ┞

ヱヲヰ
ヱヲヰ
ヱヰヰ

K;ﾏWﾐｷ┗ﾗ Sﾗ Βﾏﾏ
HW┣ DPHPギｹヮﾉ;デﾆ┞  ど KLっﾏン

MCB ふﾏW┣Wヴﾗ┗ｷデ┠ HWデﾗﾐぶ

Zｷﾏﾐｹ ﾗヮ;デギWﾐｹ 
Uヴ┞Iｴﾉﾗ┗;L デ┌ｴﾐ┌デｹ
K;ﾏWﾐｷ┗ﾗ Sﾗ ヴﾏﾏ

ヱヰヰ

ヱヶΑヵ

HWデﾗﾐﾗ┗┠Iｴ ゲﾏ[ゲｹ ; ゲｷﾉﾐｷLﾐｹIｴ ヮ;ﾐWﾉ└く

KSC I ふK;ﾏWﾐｷ┗ﾗ ┣ヮW┗ﾐ[ﾐY IWﾏWﾐデWﾏぶ

ヱヰヰ
ヱヰヰ

SﾗHﾗデ;
Pﾉ;デｷaｷﾆ=デﾗヴ

ヲヰヰ
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Dﾗヮヴ;┗; HWデﾗﾐﾗ┗┠Iｴ ゲﾏ[ゲｹ ど ;┌デﾗSﾗﾏｹIｴ=┗;L

S DPH
ヶヶがヵヵ
ΑΒがヶヵ
ΓヰがΑヵ

ヱヰヲがΒヵ ﾆ;┥S┠Iｴ S;ﾉジｹIｴ
ヱヰΒΓがヰヰ ヱヵﾏｷﾐ ど ヲヵヰがど

ヲヴがヲヰ
ンヲがヶΑ ﾆ;┥S┠Iｴ

ヶヰヵがヰヰ ヱヵﾏｷﾐ ど ヱヵヰがど
ΓヰΑがヵヰ

ČWヴヮ;Sﾉ; KL HW┣ DPH KL ゲ DPH

ヲンヰヰ ヲΑΒンがヰヰ
ヵヲヵ ヶンヵがヲヵ

ヲヵヰヰ ンヰヲヵがヰヰ
ヵヵヰ ヶヶヵがヵヰ

KL HW┣ DPH KL ゲ DPH
ヱヰヰヰ ヱヱヱンがヰヰ
ヵヵヰ ヶヰヵがヰヰ

ヱヱヰ ヱヲヱがヰヰ
ヱンヵ ヱヵΑがヰヰ
ヴヵ ヴヲがヰヰ

ヲヵヰヰ ヲヴヲヰがヰヰ
ヲヵ ンヰがヰヰ

ゲ DPH

ヲヲΒヶがΓヰ
ヲΑヲヲがヵヰ
ヲΒヴンがヵヰ
ンンΒΒがヰヰ

ヱヰΑヶがΓヰ
ΓヵヵがΓヰ

A┌デﾗSﾗﾏｹIｴ=┗;L ど ヶ ﾏン
A┌デﾗSﾗﾏｹIｴ=┗;L ど ヵ ﾏン

BW┣ DPHCWﾐ; ┗ KL
Jｹ┣S; ヱﾆﾏDヴ┌ｴ ┗ﾗ┣ｷSﾉ;

A┌デﾗSﾗﾏｹIｴ=┗;L ど Α ﾏン

K;ヴｷ ゲｹデ[ Щ HWデﾗﾐ=ギゲﾆ= ﾗIWﾉど IWﾐ; ﾐ; ┗┞┥=S=ﾐｹ

ΑΓヰヮヴ└ﾏ[ヴ ヱヱヰIﾏ
ヮヴ└ﾏ[ヴ ヱンヰIﾏ

V┞ﾆﾉ=Sﾆ;

IZD ヱヰヰヰっンヰヰヰっヱヵヰ ど ﾆﾗﾉく ┣;デｹ┥Wﾐｹ ヵヰ KN
ヲンヵヰIZD ヱヰヰヰっンヰヰヰっヲヱヵ ど ﾆﾗﾉく ┣;デｹ┥Wﾐｹ ヵヰ KN

ヱっヲｴ ど ┣S;ヴﾏ;

PヴﾗSﾉ┌┥ﾗ┗=ﾐｹ ｪ┌ﾏﾗ┗Y ｴ;SｷIWど ヱ HﾏっSWﾐ
PヴﾗSﾉ┌┥ﾗ┗=ﾐｹ ﾗIWﾉﾗ┗Y ヮﾗデヴ┌Hｹど ヱHﾏっSWﾐ

IZD ヱヰヰヰっンヰヰヰっヱヵヰ ど ﾆﾗﾉく ┣;デｹ┥Wﾐｹ ヲヱ KN
SｷﾉﾐｷLﾐｹ ヮ;ﾐWﾉ┞ 

ヶヵ
ヵヵ

ΒΓヰ

Dﾗヮヴ;┗; ゲ┞ヮﾆ┠Iｴ HWデﾗﾐﾗ┗┠Iｴ ゲﾏ[ゲｹ ど ゲﾆﾉ=ヮ[Lﾆ;
Mｷﾐく ┎Lデﾗ┗;ﾐ= IWﾐ;

ヱΒΓヰ

ヲヰDﾗヮヴ;┗; ゲﾆﾉ=ヮ[LWﾏ ど ヱ ﾏン

A┌デﾗSﾗﾏｹIｴ=┗;L ど Β ﾏン Βヵ

ČWヴヮ;Sﾉﾗ ンヶﾏ ふSIｴ┘ｷﾐｪぶ

Αヵ

ČWヴヮ=ﾐｹ ヱヵﾏｷﾐく ┗LWデﾐ[ ヮギｹヮヴ;┗┞
N=ﾃW┣S LWヴヮ;Sﾉ; ┣ HWデﾗﾐ=ヴﾐ┞ ﾐ; ゲデ;┗H┌

ČWヴヮ;Sﾉﾗ ヲヴﾏ ふSIｴ┘ｷﾐｪぶ

ふヮﾗﾆ┌S ﾐWﾐｹ ヮﾗ┌┥ｷデ┠ ﾐ;ﾃｹ┥S[Iｹ HWデﾗﾐぶ

Αヵヰ

Pﾗ┌┥ｷデｹ ヮギｹゲ;S┞ ﾐ; ﾐ;ﾃWデｹ LWヴヮ;Sﾉ; 

ČWヴヮ=ﾐｹ ヱヵﾏｷﾐく ┗LWデﾐ[ ヮギｹヮヴ;┗┞

NWﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ┌ﾏ┞デｹ ﾐ; ゲデ;┗H[ ど ふﾃWSﾐﾗヴ=┣ﾗ┗[ぶ

ヵヰヰMｷﾐく ┎Lデﾗ┗;ﾐ= IWﾐ; ど ヱﾏン

Dﾗヮﾉﾒﾆ┞ ; ヮギｹヮﾉ;デﾆ┞ LWヴヮ;SWﾉ

ヲΑDﾗヮヴ;┗; ゲﾆﾉ=ヮ[LWﾏ ど ヲがヵ ﾏン

N=ﾃW┣S LWヴヮ;Sﾉ; ┣ HWデﾗﾐ=ヴﾐ┞ ﾐ; ゲデ;┗H┌

Γヰヰ

V┣デ;ｴ┌ﾃW ゲW ヮﾗ┌┣W ﾐ; HWデﾗﾐﾗ┗Y ゲﾏ[ゲｷ

 Wどﾏ;ｷﾉぎ ┣;デﾆ;SをゲW┣ﾐ;ﾏくI┣ っ  デWﾉWaﾗﾐぎ Αヲヴ ヱヰヵ ΑヲΓ 
┗WSﾗ┌Iｹ HWデﾗﾐ=ヴﾐ┞ぎ D;ﾐｷWﾉ Z=デﾆ;

HW┣ DPHPヴWa; ┗┠ヴﾗHﾆ┞

ヲヲヵヰ

ヮﾉ;デﾐ┠ ﾗS ヱくンくヲヰヲヰ

Mｷﾐく ┎Lデﾗ┗;ﾐ= IWﾐ; ど ヲがヵﾏン

K;ﾐ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ヮヴWa; SﾉW IWﾐｹﾆ┌ TIBA Cｴ┗;ﾉWデｷIW ゲくヴくﾗく

Sデ┌SﾐｷLﾐｹ ヮﾗﾆﾉﾗヮ┞
ヲΒヰヰIZD ヱヰヰヰっンヰヰヰっヲヱヵ ど ﾆﾗﾉく ┣;デｹ┥Wﾐｹ ヱヰヰ KN

Pギｷ ﾗヮ;ﾆﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾗSH[ヴWIｴ ┗┠ヴ;┣ﾐY ゲﾉW┗┞く Pﾉ;デH; ┗ ｴﾗデﾗ┗ﾗゲデｷ ゲﾉW┗; ヱヰヰﾆLっﾏンく

Pギｹヮﾉ;デWﾆ ┣; LWヴヮ=ﾐｹ Iｷ┣ｹｴﾗ HWデﾗﾐ┌ ど ┣; ヱっヴ ｴﾗS
ZH┞デWLﾐ┠ ┗┠ﾃW┣S LWヴヮ;Sﾉ; ど KLっﾆﾏ
ČWヴヮ=ﾐｹ Sヴ=デﾆﾗHWデﾗﾐ┌ ど ヱﾏン
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Výroba a transpor t betonových sm�sí.
Cer t ifikováno ZÚS.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Ve smyslu Obchodního zákoníku�. 513/1991 Sb. a Ob�anského zákoníku�. 47/1992 Sb. upravují tyto
podmínky všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem, objednatelem, p�ípadn� p�epravcem.

2. SMLUVNÍ VZTAHY
Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká:

a) uzav�ením smlouvy o dodávce mezi dodavatelem a objednatelem.
b) písemným potvrzením jednorázové objednávky objednatele oprávn�ným pracovníkem dodavatele
Objednávkou a p�evzetím uznává odb�ratel platnost t�chto podmínek.

3. P�EDM�T DODÁVEK
P�edm�tem dodávek je�erstvý beton nebo jiné cementové sm�si vyráb�né v souladu s ustanoveními
platných�SN �i jiných platných p�edpis� (nap�. výrobkové certifikáty, STO, aj.), kamenivo a betoná�ská
ocel. P�edm�tem dodávek m�že být i doprava v�etn� �erpání betonové sm�si, nebo jiné služby spojené
s dodávkou zboží.

4. OBJEDNÁVÁNÍ
Obsah objednávky
Smlouva nebo objednávka musí obsahovat:

- identifika�ní údaje objednatele
- jména pracovník� oprávn�ných jednat a podepisovat za dodavatele a za
objednatele

- druh požadovaného zboží v�etn� požadovaných parametr�
(konzistence, receptura atd.)
- požadované množství zboží

- termín a místo p�ejímky dodávky
- požadavek na p�epravu,�erpání, manipulaci a další práce
- další zvláštní požadavky

Up�esn�ní objednávky objednatelem
Za závaznou m�že být považována pouze oboustrann� písemn� potvrzená objednávka oprávn�nými
pracovníky obou smluvních stran. Objednatel je povinen i v p�ípad�, kdy je uzav�ena rámcová kupní
smlouva nebo dlouhodobá objednávka díl�í písemnou objednávkou specifikovat jednotlivá díl�í pln�ní. Ve
výjime�ných p�ípadech je možné provést objednávku telefonicky s následným písemným potvrzením.

Zm�na požadavku a zrušení potvrzené objednávky objednatelem
Za zm�nu požadavku je považována jakákoliv t�chto parametr� dodávky obsažené v oboustrann�
potvrzené objednávce:

- zm�na požadovaného druhu zboží nebo jeho parametr�
- zm�na množství požadovaného zboží o více než ± 25 % oproti množství uvedeném
v oboustrann� potvrzené objednávce
- zm�na termínu a místa p�ejímky zboží
- zm�na požadavk� na p�epravu,�erpání, manipulaci a další práce
- zm�na dalších zvláštních požadavk�
- úplné zrušení objednávky

Ve všech t�chto p�ípadech je objednávka považována jako celek za neplatnou a veškerá další pln�ní je
dodavatel povinen provést pouze na základ� nové, oboustrann� odsouhlasené a podepsané objednávky
objednatele. Dodavatel v tomto p�ípad� nenese odpov�dnost za p�ípadné škody vzniklé nespln�ním
dodávky. Objednatel je dodavateli povinen zaplatit veškeré náklady, které mu vznikly s pln�ním potvrzené
a následn� zrušené objednávky a to zejména náklady na vyrobené zboží a jeho likvidaci, marné jízdy a
prostoje vozidel a stroj� vy�len�ných k pln�ní objednávky v p�edpokládané délce nasazení nutné ke
spln�ní objednávky viz. platný ceník dané betonárny�R Beton Bohemia spol. s.r.o..

5. REALIZACE DODÁVKY
�as pln�ní
Dodávka je spln�na dodáním betonu na smluveném míst� dodání ve smluveném�ase, objemu a kvalit�
v souladu s potvrzenou objednávkou. U�asu dodávek je vzhledem k nárazovému provozu betonárky
p�ípustná tolerance dvou hodin. Je-li v�tší zpožd�ní, které vzniklo z nep�edvídaných p�í�in, jako jsou
výpadek proudu a dodávek vody, porucha stroje nebo zásahy vyšší moci nevyhnutelné, oznámí to
dodavatel neprodlen� odb�rateli a domluví termín náhradního pln�ní v co nejbližším a oboustrann�
vyhovujícím termínu.

P�ejímka
V p�ípad�, že si odb�ratel zajiš�uje dopravu sám, je místem p�ejímky provozovna dodavatele. V p�ípad�
zajišt�ní p�epravy dodavatelem je místo p�ejímky ur�eno objednatelem v objednávce. Objednatel je
povinen dodavateli sd�lit jména osob, které jsou za n�j oprávn�ny zboží a služby p�ebírat a zajistit jejich
p�ítomnost v dohodnutém�ase na míst� p�ejímky. D�sledky nespln�ní této povinnosti jde vždy k tíži
odb�ratele.
V p�ípad�, že doba p�ejímky z d�vod� ležících na stran� objednatele p�esáhne povolenou dobu
zpracovatelnosti zboží dle parametr� stanovených objednávkou nebo obecn� platnými p�edpisy neru�í
dodavatel za jakost zboží. Prodloužená doba p�ejímky musí být na dodacím list� vyzna�ena a odb�ratelem
potvrzena. Nepoužitý beton lze považovat za inertní materiál, neobsahující žádné nebezpe�né látky.
Výrobce jej doporu�uje zneškod	ovat na skládkách. Bezvadnou kvalitu zboží potvrzuje odb�ratel
podpisem dodacího listu.

�idi� p�epravníku ze své v�le nesmí p�ipustit dodate�nou úpravu betonové sm�si, b�hem jízdy ani na
stavb� (nap�. p�idání vody, aj.). Úpravu konzistence betonové sm�si m�že na�ídit pouze k tomu oprávn�ný
pracovník objednatele a to na odpov�dnost objednatele. Pokyn k úprav� konzistence je objednatel povinen
ozna�it na dodacím listu. Objednatel musí zajistit zábory ve�ejných ploch a komunikací pot�ebných
k vykládce zboží, zajistit bezpe�nost, p�ístupnost, sjízdnost, dostate�nou nosnost, osv�tlení p�íjezdových
komunikací a místa vykládky. Dále musí zajistit bezpe�né a dostate�n� prostorné místo pro umíst�ní
dopravních prost�edk� a �erpadel v míst� vykládky, povolení k vjezdu dopravních prost�edk�, provedení
uzáv�r silnic a chodníku, je-li to pot�eba k bezpe�nému p�íjezdu vozidel k místu vykládky. Objednatel
odpovídá za o�išt�ní dopravních prost�edk�, aby nedocházelo p�i jízd� a výjezdu ze stavby k p�ípadnému
zne�iš�ování komunikací, ploch, budov, vodote�í, nebo vodních ploch a odpovídá za odstran�ní na sv�j
náklad.

6. JAKOST DODÁVKY
Zkoušení (odb�ry)
Jakost dodávek zboží je stanovena a kontrolována podle p�íslušných technických specifikací. Jde-li o zboží,
které tyto specifikace nevymezují, musí jakost odpovídat smluvn� sjednaným podmínkám. Na zboží , u
n�hož to vyžadují právní p�edpisy, je dodavatelem vydáno prohlášení o shod� ve smyslu zákona�. 22/1997
Sb. o technických specifikacích na výrobky. Vzorky�erstvého betonu se odebírají na betonárn�. Odb�r�m
na stavb� (provád�ným na požádání), musí být bezprost�edn� po uskute�n�né dodávce, uloženy v souladu
s platnými normami.

Odpov�dnost za jakost
Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky v t�chto p�ípadech:

a) p�i p�ejímce delší než povolené doby zpracovatelnosti betonové sm�si, pokud nebyla p�edem sjednána
delší doba p�ejímky a k jejímu prodloužení došlo z viny objednatele.
b) p�i nesprávné manipulaci provád�né p�i p�ejímce objednatelem a p�i zásahu objednatele do složení
betonu, zejména p�idáním vody
c) v p�ípad� nesprávného zpracování a ošet�ování dodané betonové sm�si (v rozporu platnými technickými
p�edpisy zejména�SN EN 206-1 - Beton a�SN P ENV 13670-1 – provád�ní betonových konstrukcí) a
v p�ípad� nesprávné volby druhu sm�si nebo jejího složení, pokud si ji objednatel vyžádal
d) v p�ípad� neúplných�i nesprávných údaj� objednatele p�i objednávání�erstvého betonu
e) dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastnosti dodávky, kekterému došlo p�i p�eprav�, jde-li o dodávku
p�epravovanou dopravními prost�edky objednatele.

Dokladování jakosti
Protokoly o pr�kazních zkouškách jednotlivých betonárnou vyráb�ných �erstvých beton� jsou uloženy u
výrobního�editele. Betonárna prov��uje a posuzuje krychelnou pevnost�erstvého betonu, jeho objemovou
hmotnost a zpracovatelnost. Zkoušky pevnosti a dalších kontrolovatelných vlastností betonu v rozsahu
daném kontrolním a zkušebním plánem se provád�jí na zkušebních t�lesech zhotovených podle platných
technických p�edpis� ve stá�í betonu 28 dn� a dalších p�íslušných norem. Výsledky zkoušek p�edá
prodávající na vyžádání kupujícího formou protokolu po provedení zkoušky vzorku betonové sm�si a po
uhrazení všech dodávek kupujícím. Jinak jsou protokoly jednotlivých zkoušek k nahlédnutí u výrobního
�editele. V p�ípad�, že chce odb�ratel nadstandardní zkoušky, dodavatel je zajistí za úhradu.

7. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny:
Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou ve smyslu zákona o cenách�. 526/1990 Sb. sjednávány
dohodou dodavatele s odb�ratelem. Pokud není smluveno jinak,�ídí se ceny zboží a dopravného platným
ceníkem p�íslušné provozovny v dob� dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v od�vodn�ných
p�ípadech a to zejména p�i nár�stu cen materiálových vstup� do výroby, dopravy, energií a pohonných
hmot, zm�ny délky trasy z betonárny na místo p�ejímky betonové sm�si (nap�. uzavírky silnic, aj.).
Dodavatel je oprávn�n upravit cenu v pom�ru k t�mto zm�nám.

Platební podmínky
Faktury vystavené dodavatelem za skute�n� odebrané zboží a za p�íslušné dopravné jsou splatné do
termínu uvedeném na faktu�e. V p�ípad�, že odb�ratel nesplatí celou fakturovanou�ástku ve stanoveném
termínu, hradí penále podle sou�asn� platných zákon� a p�edpis�. Pokud není ve smlouv� nebo
oboustrann� potvrzené objednávce uvedeno jinak, má dodavatel právo požadovat zálohovou platbu
v hotovosti ješt� p�ed spln�ním dodávky až do výše ceny požadované dodávky.

8. ZÁRU�NÍ PODMÍNKY �ERSTVÉHO BETONU
Dodavatel zaru�uje dodávku odpovídajícího množství a kvality�erstvého betonu. Rozhodující pro d�kaz
kvality betonu jsou zkoušky�erstvého betonu z n�ho vyrobených t�les dodavatelskou betonárnou podle
platných technických p�edpis�, na základ� p�edchozího smluvního jednání. Reklamace na díle zhotoveném
z dodaného transportbetonu mohou být uznány pouze tehdy, bude-li jednozna�n� prokázáno, že škody
vznikly vinou špatné jakosti�erstvého betonu. Za další p�ímé nebo nep�ímé škody se záruka odmítá.

9. REKLAMA�NÍ �ÍZENÍ
Vady zjišt�né p�i p�ejímce musí objednatel reklamovat ihned p�i p�ejímce tzn. zjistí-li odb�ratel
nesrovnalosti v množství, z�ejmou vadu dodávky (konzistence, složení sm�sí, velikost použitého zrna
kameniva apod.) je povinen o tom spolu s pracovníkem p�edávajícím dodávku sepsat zápis, ve kterém ob�
strany uvedou svá stanoviska. Jinak jeho povinnosti z odpov�dnosti za vady zanikají. Po sepsání zápisu o
vadách odb�ratel �erstvý beton p�evezme p�i možnosti uložit ho nebo ho zabudovat náhradním zp�sobem,
p�i�emž místo zabudování betonu s reklamovanou kvalitou musí být uvedeno v zápise o reklamaci. Vady,
které se zjistí až na základn� kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány do 60
dn� od spln�ní dodávky, jinak práva odb�ratele z odpov�dnosti za zjišt�né vady v��i dodavateli zanikají.

10. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou p�edávány objednateli p�i potvrzení první objednávky nebo
p�i uzav�ení první smlouvy.
Všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají ú�innosti dne 1. 1. 2011.


