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Technické a dodací podmínky
platné od 1.4.2019 pro dodávky čerstvého betonu z betonáren společnosti Skanska Transbeton, s.r.o.

Odkazem na tyto obchodní podmínky se určuje část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a
společností Skanska Transbeton, s.r.o., sídlem Toužimská 664, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ 604 71 778,
jako prodávajícím (dále jen „prodávající“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto
obchodních podmínek.
Čl. 1. Předmět dodávek
1.1. Předmětem dodávek jsou: čerstvé betony vyráběné v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A1
Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN P 73 2404 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a
shoda-Doplňující informace, Technické normy TRB 02-2019 Cementové mazaniny*1,dále cementové lité
potěry dle ČSN EN 13813*2 a směsi stmelené hydraulickými pojivy, a to včetně přepravy čerstvého betonu
a cementových potěrů mixy z výrobny na místo vykládky a včetně výkonů čerpací techniky.
1.2. Sortiment dodávaných betonů je uveden v platných cenících betonáren Skanska Transbeton, s.r.o.
(dále jen „prodávajícího“). Pokud není dohodnuto jinak, jsou betony vyráběny podle receptur, na základě
provedených průkazních zkoušek v souladu s certifikáty výrobků, zák. č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže kupující
požaduje odlišné složení betonu na základě svého specifického požadavku, které není možno z časových
nebo organizačních důvodů ověřit průkazními zkouškami, pak prodávající odpovídá pouze za správné
dávkování a zamíchání směsi a neodpovídá za konečné vlastnosti takové směsi.
1.3. Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1:Směsi stmelené cementem- ČSN EN
14227-1 a Část 3: Směsi stmelené popílkem – ČSN EN 14227-3 jsou dodávány na základě předchozího
konkrétního smluvního sjednání kvalitativních, časových a kvantitativních podmínek dodávky. Při dodávce
cementových mazanin (potěrů) (např. označení P 300 ) zaručuje prodávající deklarovaný druh a obsah
pojiva v kg v 1 m3 a max. velikost zrna kameniva.

Čl. 2. Smluvní vztahy
2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen kupní smlouvou, která vzniká uzavřením
písemné kupní smlouvy nebo převzetím a potvrzením přímé písemné či ústní objednávky.

Čl. 3. Uplatnění požadavku kupujícím
3.1. Kupující uplatňuje svůj požadavek u dispečinku betonárny osobně, telefonicky nebo e-mailem
nejpozději do 12.00 hod. dne předcházejícího realizaci dodávky a u větších požadavků (nad 50m3) a u
požadavků na nasazení čerpadel bet. směsí, alespoň dva dny před realizací. Kupující specifikuje
požadavek přesným označením – požadovaný druh betonu, konzistence, maximální zrno kameniva, řídící
normu. Požadavky na sobotu a neděli se předkládají nejpozději v předcházející čtvrtek do 15 hod.
Požadavky na dodávky ve svátek musí být provedeny minimálně dva pracovní dny před odběrem. Výše
uvedené požadavky na dodávky v sobotu, v neděli a ve svátek se uskuteční na základě předchozí dohody
s dispečerem - celkový nasčítaný objem výroby v daný den na dodávající betonárně musí být min. 20 m3.
Dispečink betonárny (prodávající) je v případě naplněných výrobních či přepravních kapacit objednávku,
resp. konkrétní požadavek odmítnout a navrhne kupujícímu nejbližší možný termín dodání zboží nebo
služby. Prodávající je oprávněn odmítnout požadavek rovněž z provozních či technických důvodů.
3.2. Včasně (podle bodu 3.1.) uplatněné a potvrzené dodávky mají při expedici přednost. Neplánované
dodávky jsou realizovány jen dle volné kapacity prodávajícího. Při upřesnění denního požadavku nejpozději do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce - uvede kupující přesné označení druhu betonu
podle ceníku betonů (nebo podle smlouvy), požadované množství, počátek, rychlost a předpokládaný
konec betonáže. Pokud kupující nedodrží plánované začátky a dobu betonáže podle tohoto upřesnění,
může prodávající v případě nedostatku výrobních či dopravních kapacit odsunout betonáž na nejbližší volný
termín.
3.3. Kupující je povinen betonárně průběžně upřesňovat rozsah a interval dodávek a ihned oznámit
případné zpoždění, přerušení, zastavení odběru čerstvých betonů a posun ukončení betonáže. Zanedbá-li
to, odpovídá tím prodávajícímu za škodu způsobenou znehodnocením dodávky i další následky zpoždění prostoje mixů apod. Zrušení potvrzené dodávky kupujícím je možné pouze v pracovní době prodávajícího,
nejpozději 3 hodiny před potvrzeným termínem (v pracovních dnech pondělí až pátek) a 6 hodin (v
sobotu, v neděli a ve svátek), jinak je prodávající oprávněn:
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- vyúčtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 6000,-Kč + další prokazatelně vzniklé
náklady vzniklé s organizováním potvrzené betonáže mobilním čerpadlem (přejezd čerpadel, prostoj,
mýto…)
- vyúčtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu za každý objednaný autodomíchávač ve výši 2000,Kč + další prokazatelně vzniklé náklady vzniklé s organizováním potvrzené betonáže (přejezdy, prostoje,
mýto).
- případné náklady na likvidaci čerstvého betonu, který byl pro něj podle potvrzené objednávky vyroben a
nebyl vyložen na stavbě z důvodů stojících na straně kupujícího.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobenou porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
3.4. Potvrzenými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě
prodávajícího nebo u subjektu, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody,
neprůjezdnosti dopravních komunikaci, úředního příkazu, a nesplněni dodávek prodávajícímu od
dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejit, v případě nepředvídatelné
poruchy výrobního a dopravního zařízeni prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených
případech není prodávající v prodlení s dodáním zboží a dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou
překážky trvaly (pokud tomu nebrání jiné provozní okolnosti) a nelze od prodávajícího požadovat náhradu
škody ani jiné sankce (smluvní pokuty apod.), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo
nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající
zproštěn plnění.
3.5. Prodávající může v případě technologických překážek např. neodkladná odstávka výrobního zařízení
odmítnout nebo zrušit již potvrzenou objednávku kupujícího minimálně 48 hodin před plánovanými
dodávkami z výrobního závodu prodávajícího. Po dohodě může prodávající kupujícímu nabídnout zajištění
dodávek v plánovaném termínu z jiných provozoven, výrobek nebo službu nakoupit u třetí osoby a prodat
kupujícímu. Kupující souhlasí s tím, že smluvní cena může být navýšena o náklady prokazatelně související
s touto dodávkou např. vyšší dopravní vzdálenost, rozdílná cena nakoupené betonové směsi apod.
Čl. 4. Nakládka a přeprava čerstvého betonu
4.1. Řidič přepravníku betonu, bez ohledu na to, zda se jedná o řidiče přepravníku prodávajícího nebo
kupujícího, je povinen přistavit k nakládce vždy přepravník se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (bez
zbytků betonů, výplachové nebo dešťové vody či jiných nečistot), řídit se pokyny dispečera betonárny a
seznámit se s Postupem pro dopravu čerstvého betonu, dopravním řádem betonárny (jsou k dispozici na
dispečinku betonárny) a dodržovat platné předpisy v oblasti silniční dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a v oblasti požární ochrany i seznámit se s bezpečnostními riziky a enviromentálními aspekty
v areálu betonárny (dostupné jsou na dispečinku betonárny).
V souladu se zavedeným systémem EMS u prodávajícího (řízení jakosti z hlediska ochrany životního
prostředí) jsou prodávající i kupující a jejich dopravci povinni dodržovat právní předpisy týkající se ochrany
životního prostředí, udržovat čistotu a pořádek v okolí betonáren, snižovat hluk, emise výfukových plynů a
úkapy ropných látek, nehodovost a nepoškozovat zeleň v okolí betonáren.
V případě vzniku provozní poruchy na vozidle, která může poškodit životní prostředí, je řidič povinen ji
oznámit ihned vedoucímu betonárny. Odstranění poruchy a škody vzniklé na životním prostředí, která
poruchou či havárií vznikla, je věcí strany, která zajišťuje dopravu, a jde na její účet.
4.2. Řidiči zajišťující přepravu nejsou oprávněni vydávat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala.
4.3. Řidič nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence čerstvého betonu během jízdy a na stavbě
přidáním jakékoliv dávky vody nebo nevhodné přísady do mixu. Během přepravy musí řidič udržovat
homogenitu čerstvého betonu a při vykládce vykládaný beton vizuálně kontrolovat. Úpravu konzistence
čerstvého betonu, pokud to není součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy (který byl
předem s prodávajícím sjednán), nebo pokud ji provede řidič podle pokynů pověřeného pracovníka
laboratoře prodávajícího, může nařídit pouze odpovědný pracovník stavby. Úpravu musí předem vyznačit
do dodacího listu a směs musí být dodatečně zamíchána v bubnu mixu. V tomto případě prodávající
neodpovídá za tím způsobené případné zhoršení jakosti betonu.
4.4. Kupující, který si sám zajišťuje odvoz čerstvých betonů, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných
přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru betonu.
Čl. 5. Dodávané množství
5.1. Prodávající provede dodávky pro kupujícího v množství stanoveném podle smlouvy. Dodávky
přesahující toto množství se považují za dodávky podle smlouvy, jestliže je prodávající provede na
základě dodatečné ústní nebo písemné objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme.
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5.2. Jednotlivé dodávky jsou co do množství omezeny kapacitou příslušného dopravního prostředku (u
mixu zpravidla 5m3 až 8 m3). Řidič dopravce odpovídá za dodržování povolené celkové hmotnosti vozidla
z hlediska předpisů o silniční přepravě. Hmotnost 1 m3 dodávaného druhu betonu musí odpovídat
hmotnosti uvedené ve výrobním předpisu prodávajícího a hmotnost dodávky v každém přepravníku
příslušnému násobku hmotnosti 1 m3 v kg pro dodávané množství ( přípustná váhová odchylka je do 3 % ).
5.3. Kupující je seznámen a souhlasí s tím, že objemová odchylka do 3% se nevyrovnává.
Čl. 6. Místo plnění a přejímka
6.1. Místem plnění dodávky (přejímky) při zajištění dopravy prodávajícím je stavba (místo vykládky) nebo
přímo betonárna výrobce v případě, že si kupující zajišťuje dopravu betonové směsi na stavbu sám. Určení
místa vykládky a přejímky musí být zcela jasné a přesné. Při složitém komunikačním systému, nebo když
správní orgány určily konkrétní příjezdové trasy či vjezdy ke stavbě, musí kupující prodávajícího na takové
skutečnosti předem prokazatelně upozornit.
6.2. Kupující je povinen zajistit stavební povolení i zábor veřejných ploch a komunikací potřebných
k vykládce betonu vč. označení záborů a vhodné místo k očištění koryt mixů a násypek čerpadel betonu od
zbytků betonů před odjezdem ze stavby a zajistit likvidaci těchto zbytků, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.3. Kupující plně odpovídá za bezpečný příjezd až k místu vykládky (sjízdnost, dostatečnou pevnost,
osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a místa vykládky) a za případné znečistění veřejného
prostranství, pokud k němu došlo vozidly prodávajícího znečistěnými z místa vykládky. Případné znečištění
veřejných ploch a komunikací tím způsobené odstraní kupující neprodleně na svůj náklad a odpovědnost.
Pro přejímku a vykládku betonu zajistí kupující podmínky odpovídající obecně platným předpisům o
bezpečnosti práce. V případě, že ze strany kupujícího nejsou zajištěny výše uvedené podmínky a zákonná
ustanovení, zejména zákona o silničním provozu, má právo prodávající odložit svou dodávku do doby jejich
splnění.
6.4. Kupující odpovídá za řádnou a včasnou přejímku dodávky tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou
nedošlo ke znehodnocení čerstvého betonu. Při přejímce přejímající ověří, zda údaje na dodacím listu jsou
v souladu s objednávkou, a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti čerstvého
betonu (zejména konzistence, homogenita, max. velikost použitého zrna kameniva). Následně jako doklad
převzetí dodávky je povinen potvrdit dodací list a to vlastnoručním podpisem oprávněné osoby za přejímku
a vepsáním tiskacím písmem vlastního příjmení.
6.5. Pracovník stavby, který dodávku přejímá a potvrzuje plnění (dodací list a výkaz o čerpání betonů), je
chápán ve smyslu občanského zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího k převzetí dodávky. Je povinen
ihned uplatnit veškeré námitky proti zřejmým vadám dodávky. Jím potvrzené (podepsané) a nereklamované
dodací listy se považují za nesporné.
6.6. U betonů se stupněm vlivu prostředí XM2 a XM3 dle ČSN P 73 2404, Tab. F.2 – (namáhání obrusem)
musí kupující (odborná firma) zajistit speciální zpracování povrchu nebo úpravy povrchu odolnými
materiály. Shora uvedené zpracování povrchu není součástí plnění prodávajícího.
6.7. Kupující bere na vědomí, že prostory betonáren prodávajícího mohou být monitorovány kamerovým
systémem.
6.8. Kupující se při naložení zboží řídí pokyny dispečera provozovny prodávajícího, který řidiče vozidla
seznámí s postupem pro dopravu zboží, dopravním a provozním řádem provozovny a s bezpečnostními a s
environmentálními riziky. Smluvní strany sjednávají, že prodávající má právo provést dechovou zkoušku ke
zjištění přítomnosti alkoholu u osob přebírajících zboží od prodávajícího. Tyto osoby jsou povinny se
dechové zkoušce podrobit. Prodávající je oprávněn osobu, která je pod vlivem alkoholu, nebo osobu, která
se odmítla podrobit dechové zkoušce, nevpustit do areálu betonárny.
Čl. 7. Dodací list
7.1. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a jedné kopii. Při dopravě vozidly prodávajícího řidič
převezme od dispečera oba výtisky a po příjezdu na stavbu doplní údaje o zdržení na stavbě, případně
změnu údaje o vzdálenosti, dodatečné úpravě směsi a nechá dodací list potvrdit zástupcem kupujícího
(podepsat a doplnit tiskacími písmeny příjmení) a případně orazítkovat. Kopii dodacího listu předá
kupujícímu a originál se vrací na betonárnu. Potvrzené dodací listy se nepřikládají k faktuře, jsou
archivovány u prodávajícího a slouží jako podklad k fakturaci.
7.2. Při odběru vozidlem kupujícího zůstává originál dodacího listu potvrzený řidičem kupujícího na
betonárně a kopii obdrží řidič a předá ji na stavbě kupujícímu.
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Čl. 8. Splnění dodávky
8.1. Dodávka je splněna dodáním požadovaného druhu čerstvého betonu na místo dodání ve smluveném
množství a jakosti.
8.2. Plnění sjednaných lhůt začátků betonáží se rozumí s ohledem na nárazový provoz s tolerancí max.
dvou hodin. Prodávající je povinen zdržení začátku betonáže kupujícímu včas ohlásit.
8.3. Klesne-li venkovní teplota pod -5°C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných služeb jinými
nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, atd)
a v dalších případech stanovených touto smlouvou, neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu.
8.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
Čl. 9. Jakost dodávky
9.1. Jakost dodávek čerstvého betonu musí vždy odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Pokud nejsou
konkrétní podmínky smluveny, budou se kvalitativní podmínky řídit ustanoveními norem, podle kterých byly
betony vyráběny (čl. 1 těchto TDP), v případě, že se jedná o betony a směsi jimi vymezené. Jde-li o betony,
které tyto normy nevymezují, musí jakost dodávek odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Jakost
takových dodávek je pak vyhovující, jestliže kontrolní zkouškou byly prokázány vlastnosti dohodnuté.
9.2. Ověřování jakosti výroby čerstvých betonů se provádí v souladu s výše uvedenými normami
prokázáním shody vyrobených betonů s požadavky těchto technických norem. Vzorky čerstvých betonů se
odebírají u betonárny a zhotoví se zkušební tělesa v souladu s požadavky příslušných ČSN.
Vzorky, které si odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně odebrány z mixu (sklápěče)
bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu, zhotoveny, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými ČSN.
9.3. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky betonů zejména v těchto případech:
a) u běžných betonů při přejímce delší než je 60min., pokud k prodloužení vykládky došlo z důvodů
na straně kupujícího
b) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jeho zásahu do složení směsi,
zejména přidáním vody bez souhlasu oprávněné osoby ( laboratoře ), a dojde-li ke smíšení
dodávek čerstvého betonu od různých dodavatelů.
c) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi v rozporu s ustanoveními
příslušných ČSN ( zejména ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí ), v případě
nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si je kupující vyžádal;
d) v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednání betonové směsi;
e) prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o
dodávku přepravovanou dopravními prostředky kupujícího.
Čl. 10. Dokladování jakosti
10.1. Dodávky čerstvých betonů splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
a předpisů souvisejících. Prohlášení o shodě vyráběných betonů s technickými předpisy jsou k dispozici na
vyžádání u vedoucích betonáren, ve zkušební laboratoři, na obchodním útvaru prodávajícího a
internetových stránkách - www.skanska/transbeton.cz.
10.2. Prodávající předává kupujícímu na vyžádání (a po plném finančním vyrovnání za služby a dodané
betony) výsledky krychelných zkoušek pevnosti betonu ve stáří betonu 28 dnů formou souhrnného
měsíčního protokolu do 15. dne měsíce následujícího po odzkoušení vzorků. Protokoly o průkazních
zkouškách vyráběných směsí jsou uloženy u technologa (v laboratoři) prodávajícího. Výsledky zkoušek
předává zkušební laboratoř v Praze 9 - Letňanech , Toužimská 664, tel.: 737 256 881, e-mail :
laboratortrb@Skanska.cz nebo detašovaná laboratoř v Olomouci, Pavelkova 8, tel. :739 501 521 , e-mail :
labolomouc@Skanska.cz.
10.3. Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů k nim mimo
schválený zkušební a kontrolní plán zkušební laboratoře prodávajícího, musí to být předem smluvně a
konkrétně sjednáno.
10.4. Pokud je požadována konkrétní hodnota statického modulu pružnosti betonu v tlaku, tak se
specifikace bude provádět dle TP ČBS 05.
10.5. Čerstvý beton je zákonnými předpisy klasifikován jako dráždivý. Dráždí oči a kůži a je nutné používat
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. Prodávající
vydal Bezpečnostní list, který je k dispozici, stejně jako tyto TDP a nabídkové listy (ceníky), na internetové
adrese: „www.skanska/transbeton.cz “ a na všech provozech prodávajícího. Podrobně
popisuje rizika při použití čerstvého betonu a ochranu před nimi.
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10.6. Za škodu způsobenou vadnou dodávkou zboží prodávající odpovídá maximálně do výše kupní ceny
dle prováděcí smlouvy.
Čl. 11. Reklamační řízení
11.1. Za vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit při přejímce, se vždy považují vady v množství a
dále zejména vady konzistence, složení betonové směsi a velikosti použitého zrna kameniva. Kupující je
povinen takové zjevné vady oznámit prodávajícímu ihned při přejímce, a jde-li o vady v množství, nejpozději
následující pracovní den po přejímce. Kupující uvede v písemném oznámení vad také místo zabudování
směsi, které se oznámení vad týká, a uvede čísla dodacích listů, které jsou předmětem reklamace. Pokud
ale nebude dodací list řádně potvrzen v souladu s těmito TDP a bude na něm nečitelný (nejasný) podpis
bez uvedení příjmení tiskacím písmen, má právo prodávající takovouto reklamaci odmítnout.
11.2. Vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit později než při přejímce, musí kupující oznámit
prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy byly nebo mohly být takto zjištěny, nejpozději však do
dvou let po dodání. Oznámení těchto vad vyžaduje písemnou formu s uvedením místa, kde byla
zabudována betonová směs, které se oznámení vad týká, popisem vady a případně uvedením, jak se
projevuje. Strany se zavazují takové oznámení vad projednat a o jednání sepsat zápis, ve kterému uvedou
svá stanoviska. Jednání se vždy účastní technolog betonárny prodávajícího.
11.3. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti odpovědných zástupců kupujícího a
prodávajícího provedeny laboratoří prodávajícího kontrolní nedestruktivní (např. Schmidt) a případně i
destruktivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k
dohodě mezi stranami a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je
příslušná ta akreditovaná zkušebna, na které se strany shodnou.
Čl. 12. Cena dodávek a služeb
Veškeré ceny za dodávky čerstvých betonů a dopravné jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, sjednávány dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není smluveno jinak, určuje se
cena betonových směsí, dopravného a výkonů čerpací techniky podle ceníku prodávajícího platného pro
dodávající betonárnu v době uzavření smlouvy. Podpisem smlouvy kupující potvrzuje, že byl s tímto
ceníkem seznámen.
Čl. 13. Závazky kupujícího
13.1. Pokud kupující neuplatní předepsaným způsobem vady dodávky a dodávky převezme, je závazkem
kupujícího faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky čerstvých betonů, dopravní výkony, výkony a
nájemné strojů, zařízení a další provedené služby), které nereklamoval v době jejich splatnosti, ve
sjednaném termínu zaplatit.
13.2. Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky. Faktury
vystaví prodávající s náležitostmi dle platných právních předpisů a podle obchodních zvyklostí
prodávajícího (krycí list faktury, soupis dodacích listů s uvedením čísla dodacího listu, dne a času dodávky,
třídy betonu, stavby, množství, ceny betonu a dopravy).
Čl. 14. Platební podmínky
14.1. Prodávající má právo požadovat od kupujícího složení zálohové platby před uskutečněním dodávky.
Vyúčtování dodávky a vystavení daňového dokladu pak bude provedeno přímo na dodávající betonárně.
Zvýšení množství zboží je možné na základě dohody kupujícího a prodávajícího, a to po odpovídajícím
zvýšení zálohy na kupní cenu. Pokud záloha není zvýšena, není prodávající povinen dohodu o zvýšení
množství zboží uzavřít a neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne tím, že kupující ani jinak
včas neopatří zvýšené množství zboží.
14.2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, při sjednání plateb bankovním převodem na základě faktury
po uskutečnění dodávky (viz bod 13.2.)
a) prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Faktury jsou splatné ve lhůtě sjednané ve smlouvě,
jinak 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla kupujícího, případně do jiného místa pro
doručení faktur určeného ve smlouvě. V pochybnostech platí, že doba doručení není delší než 3 dny. Dnem
zaplacení se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě,
popřípadě na faktuře.
b) v případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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14.3. Pokud nedodržuje kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s úhradou jakékoli části kupní
ceny, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn:
obrátit se na investora nebo hlavního zhotovitele stavby s požadavkem, aby cenu dodávky uhradil k tíži
kupujícího přímo prodávajícímu. K tomu dává kupující podáním objednávky či podpisem kupní smlouvy
výslovný souhlas. Kupující se zavazuje případně poskytnout maximální součinnost k vyrovnání
závazků, např. k uzavření dohody o přímé úhradě.
požadovat platbu předem, případně požadovat jiné zajištění (např. bankovní záruku)
doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny zboží (pokud byla smluvně sjednána), s jehož úhradou je
kupující v prodlení, a dodávat zboží pouze za cenu dle ceníku
odepřít odevzdání zboží (zastavit nebo přerušit dodávky zboží) až do doby splnění dluhu kupujícího.
Stejné právo má prodávající v případě, že je kupující vůči prodávajícímu v prodlení se splněním
peněžitého dluhu ze závazku z jiného smluvního vztahu.
odstoupit od smlouvy.
Čl. 15. Závěrečná ustanovení
15.1. Tyto Technické a dodací podmínky se podpisem kupní smlouvy nebo potvrzením objednávky stávají
pro prodávajícího a kupujícího závaznými, pokud není smluvně sjednáno jinak.
15.2. Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této
smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění povinností založených touto smlouvou, smluvní strany považují
za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá z této smlouvy, a chránit je před
zneužitím třetí osobou.
15.3. Ve všech případech, kdy kupující předává (poskytuje) prodávajícímu osobní údaje fyzických osob
podílejících se jakkoliv na plnění smlouvy (např. osobní údaje určeného zástupce), je kupující povinen
prokazatelně a včas poskytnout za prodávajícího dotčené fyzické osobě veškeré informace dle čl. 14
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (GDPR), popřípadě dle vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení nařízení GDPR. Jeli dle GDPR nebo vnitrostátních právních předpisů nezbytný pro zpracování osobních údajů informovaný a
svobodný souhlas dotčené fyzické osoby, je kupující povinen včas takový její souhlas pro prodávajícího
zajistit. Na žádost prodávajícího je kupující povinen prokázat splnění povinností dle tohoto odstavce.
15.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující, osoby v jeho struktuře anebo
osoby s ním jinak spolupracující jsou zapsáni na některém z níže uvedených sankčních seznamů anebo
podléhají níže uvedeným mezinárodním sankcím. Sankčními seznamy se rozumí Konsolidovaný seznam
sankcí Rady bezpečnosti OSN, Konsolidovaný seznam fyzických a právnických osob podléhajících
finančním sankcím EU a Konsolidovaný seznam Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva
financí USA. Mezinárodními sankcemi se rozumí jednak sankce přijaté Českou republikou v souladu se
zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a také sankce
přijaté Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA.
15.5. Oblasti obchodních vztahů neupravené předchozími ustanoveními nebo smlouvou mezi prodávajícím
a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

1)

Poznámka: * vydává Skanska Transbeton,s.r.o., technická norma je k dispozici a k nahlédnutí u prodávajícího i
na www.skanska/transbeton.cz
2)
* Podrobnější specifikace a technologické zásady pro zpracování cementových potěrů jsou uvedeny v technickém
listu výrobce, který je přílohou smlouvy
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