BETONÁRNA KŘIŽANOVICE – CENÍK 2019
683 57 Křižanovice u Bučovic
Objednávky betonu – dispečink: 731 627 966, e-mail: krizanovice@transbeton.cz • Obchodní a provozní manažer: 739 604 786

BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 22 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
pevnostní třída
C 8/10

stupeň vlivu prostředí (SVP)
X0
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cena v Kč/m3
1 640

C – /12,5

●

1 740

C 12/15

●

1 790

C 16/20

●

●

C 20/25

●

●

C 20/25

●

●

1 950
2 075
●

C 25/30

●

●

●

C 25/30

●

●

●

2 125
2 245
●

●

●

●

2 355

C 25/30

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 25/30

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 30/37

●

●

●

●

●

●

●

●

C 30/37

●

●

●

●

●

●

●

●

2 385
●

●

●

2 485
2 610

●

2 680

C 30/37

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 30/37

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 35/45

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 35/45

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 40/50

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 40/50

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 45/55

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

C 45/55

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

2 710

●
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●
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Pozn.: ● konkrétní stupeň vlivu prostředí ● automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí
Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

www.transbeton.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2019. Změna ceníku vyhrazena.
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CEMENTOVÉ POTĚRY
dle PN TRANSBETON 732400-P206 s Dmax 4 mm v konzistenci S3
pevnostní třída betonu

cena v Kč/m3

LITÉ PODLAHOVÉ BETONY LPP
(cementový potěr s Dmax 8 mm) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
označení

pevnostní třída

cena v Kč/m3

CP 10

1 710

LPP 20

C 16/20

3 800

CP 12,5

1 790

LPP 25

C 20/25

4 000

CP 15

1 850

LPP 30

C 25/30

4 200

CP 20

1 970

CP 25

2 070

CP 30

2 170

SAMOZHUTNITELNÝ BETON
(konzistence SF2, Dmax 16 mm, SVP X0–XF1)
dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2
jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

pevnostní třída

cena v Kč/m3

C 25/30 SCC

2 650

C 30/37 SCC

2 980

C 35/45 SCC

3 120

BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
(konzistence S3, Dmax 16 mm a 22 mm, bez popílku)
dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
pevnostní třída

cena v Kč/m

C 16/20 X0, XC1

2 030

C 20/25 X0, XC2

2 195

C 25/30 X0, XC2

2 330

C 30/37 X0, XC3, XA1
příplatek
za ocelová vlákna
(TYP DE 50/1,0 N)

3

SAMOROZLÉVACÍ BETON
(konzistence SF2-SF3, Dmax 16 mm, SVP X0–XF1 dle pev. třídy)
dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

2 690

pevnostní třída

cena v Kč/m3

3

600

C 16/20

2 200

25 kg/m3

750

C 20/25

2 380

30 kg/m3

900

C 25/30

2 650

20 kg/m

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
označení
CM

cementové mléko

CPR

cementová prolívka
cementopopílkové
suspenze Dmax 4 mm

CPS

cena v Kč/m3

dle normy

1 910

PN 73 2400-P206

1 950

PN 73 2400-P206

CPS I

1 400

CPS II

1 300

CPS III

1 230

PN 73 2400-P206

KAPS

cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm

1 520

ČSN 73 6127-4

C 8/10 (KSC I)

kamenivo stmelené cementem

1 340

ČSN EN 14227-1

C 5/6 (KSC II)

kamenivo stmelené cementem

1 320

ČSN EN 14227-1

MCB

mezerovitý beton

1 405

ČSN 73 6124-2

C 3/4 (SC I)

stabilizace cementem

1 390

ČSN EN 14227-1

C 1,5/2 (SC II)

stabilizace cementem

1 345

ČSN EN 14227-1

C 0,8/1 (SC III)

stabilizace cementem

1 230

ČSN EN 14227-1

ŠCM

štěrk zpevněný cementovou maltou

1 580

ČSN 736127-1

MZK

mechanicky zpevněné kamenivo
cementobetonové kryty
C 30/37 XF4 S1,S2 Dmax 22 mm

CB

CURB-KING

pouze na základě předchozího osobního jednání

CB I

2 800

CB II

2 750

CB III

2 700

beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1,S2 Dmax 22 mm

Nekonstrukční betony
pro dopravní stavby

2 850

MC 25 XF3 Dmax 4

2 190

C 16/20n XF1 Dmax 8

2 010

C 20/25n XF3 Dmax 8

2 140

C 25/30n XF3 Dmax 8

2 300

ČSN EN 206+A1;
ČSN EN 13877-1
ČSN EN 206+A1;
ČSN EN 13877-1
splňující požadavky
TKP 18 MD
Tab.18-2N

SPECIÁLNÍ BETONY NA VYŽÁDÁNÍ
Lehký LiaporBeton (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy)
Lehký beton z keramického kameniva Liapor s nízkými objemovými
hmotnostmi a vysokými pevnostmi, vhodný pro stavby s požadavky
nízkého zatížení statických konstrukcí.

Mezerovitý drenážní beton
Pojezdový a pochůzí mezerovitý beton určený k drenáži povrchových
srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci
v retenčních nádržích.

Architektonický barevný beton
Konstrukční beton probarvený inertní barvou dle zadání zákazníka
s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp.
do venkovních ploch a vozovek.

Vymývaný beton
Konstrukční beton s vymývaným povrchem, příp. doplněný o barvu dle
zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí,
příp. do venkovních ploch.

www.transbeton.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2019. Změna ceníku vyhrazena.
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CENY ZA PŘEPRAVU BETONU
pásmo

vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět

sazba Kč/m3

1

do 4 km

120

2

nad 4 do 8 km

140

3

nad 8 do 12 km

170

4

nad 12 do 16 km

200

5

nad 16 do 20 km

235

6

nad 20 do 24 km

265

7

nad 24 do 28 km

300

8

nad 28 do 32 km

345

9

nad 32 do 36 km

380

10

nad 36 do 40 km

425

za každých 5 km

+ 25

příplatek za vyžádání vozidla 6x6

+ 70

poznámka
Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku
do 30 minut, mytí autodomíchávače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH.
Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství,
ne však méně než minimální vytížení 4 m3 u vozidel s objemem
< 7 m3 a u vozidel s objemem ≥ 7 m3 je účtováno minimální vytížení 6 m3.
Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno 145 Kč/mix za každou
započatou čtvrthodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je
účtováno 500 Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení, při
vykládce nad 136 minut je účtováno 950 Kč/mix za každou započatou
čtvrthodinu zdržení.
Na přání zákazníka je možné dodat k autodomíchávači přídavnou rouru
(koryto) délky 3 m v ceně 20 Kč/m3.

ČERPÁNÍ BETONU
31 m
halové
VÝKON čerpadel

čerpadlo

36 m

39 m

43 m

47 m

pístové

pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu
za každou započatou ¼hodinu

Kč/hod

2 400

2 500

2 550

2 800

3 000

1 400

sazba za přečerpaný m3

m3

0

10

20

40

50

30

JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel
přistavení na betonárnu

Kč

1 000

490

jízda z betonárny na stavbu a zpět

Kč/km

49

17

PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí
přídavné potrubí

Kč/bm/den

110

přídavné gumové hadice

Kč/bm/den

130

přídavné gumové hadice nad 60 bm

Kč/bm/den

přídavné zpomalovací koleno

Kč/den

130

rozjezdová chemikálie

Kč/bal.

600

300

čerpání drátkobetonu

Kč/m3

30

30

práce od 1800 do 600, v sobotu, v neděli a ve svátek

Kč/15 min

90

50

samostatná doprava potrubí a hadic

Kč/km

25

pozdní zrušení objednávky

Kč

2 000

1 500

marný výjezd čerpadla

Kč

4 000 + 49 Kč/km + související náklady

3 000

mytí čerpadla a povinná údržba

Kč

k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min
z hodinové sazby konkrétního čerpadla

590

montáž, demontáž a manipulace
s potrubím na staveništi bez výpomoci

Kč

80

1 000

Pozn.: Za pozdní zrušení objednávky se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními
změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

cena v Kč

zimní opatření (automaticky bez ohledu na denní teploty od 15. 11.–15. 3.)

90 Kč/m3

zimní přísada do betonů pro betonáže při teplotách až do -5 °C a/nebo CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí

100 Kč/m3

urychlený/zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání urychlující/zpomalující přísady)

100 Kč/m3

konzistence S4

50 Kč/m3

konzistence S5

90 Kč/m3

Dmax 8 mm

130 Kč/m3

Dmax 16 mm

50 Kč/m3

přidání přísady na stavbě

100 Kč/m3

práce v sobotu; práce 18 –22 hod (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy)

70 Kč/m3

00

00

práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluv. odběr ve dnech SO, NE či svátky

130 Kč/m3

zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½hodinu

500 Kč/30 min

likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby

2 000 Kč/vozidlo

marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nezpevněných ploch stavby

2 500 Kč/vozidlo

opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby

3 000 Kč/vozidlo

zpoždění odběru betonů kupujícím o více jak 3 hodiny; nedodržení min. smluvního odběru v SO, NE či svátky

7 000 Kč (paušál)

vykládka betonu z autodomíchávače s pásovým dopravníkem (16 m)

450 Kč/15 min*

prodej těženého a drceného kameniva (dle dispozic betonárny), 0/4, 4/8, 8/16

600 Kč/m3

* Při použití autodomíchávače s pumpou pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako čerpadlo s dosahem 31 m.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG
Zkoušky betonů dle kontrolního zkušebního plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a zákazníka. Zákazníkovi budou k dispozici po uhrazení splatných závazků.
V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby zákazníka, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem
samostatného ceníku (viz www.transbeton.cz).

www.transbeton.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2019. Změna ceníku vyhrazena.
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BETONÁRNA KŘIŽANOVICE U BUČOVIC
Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),
podmínkou pro provoz v SO, NE nebo ve svátek min. odběr betonů 30 m3/den.

Po–Pá 630–1500 hod.
Vedení provozovny, poptávky

Objednávky betonu – dispečink

Technolog a manažer jakosti

mobil: 731 627 966
krizanovice@transbeton.cz

Tomáš Sebera
mobil: 601 130 977
sebera@transbeton.cz

Ing. Aleš Denk
obchodní a provozní manažer
mobil: 739 604 786
krizanovice@transbeton.cz
Ing. Karel Mucha
vedoucí údržby
mobil: 602 526 225

MAPA PROVOZOVEN

D1

OLOMOUC
R35

D1

E462

Krčmaň

Skalice n. Sv.

Přerov

R46

Vsetín

D1

43
D1

Vyškov

D1

Kopřivnice

Holešov
Kroměříž

R55

Orlovice

BRNO

Křižanovice

R52

Žabčice
Znojmo

Novosedly

Oblekovice

●
●

D2

Hustopeče
Mikulov

betonárny TRANSBETON s.r.o.
pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)
KONTAKTY NA BETONÁRNY

betonárna

objednávky betonu – dispečink

e-mail

Brno

724 285 453

brno@transbeton.cz

Hustopeče

724 272 807

hustopece@transbeton.cz

Mikulov

606 229 209

mikulov@transbeton.cz

Znojmo

725 782 776

znojmo@transbeton.cz

Křižanovice u Bučovic

731 627 966

krizanovice@transbeton.cz

Skalice nad Svitavou

727 983 546

skalice@transbeton.cz

Přerov

737 266 432

prerov@transbeton.cz

Kroměříž

727 903 033

kromeriz@transbeton.cz

Holešov

727 903 026

holesov@transbeton.cz

Kopřivnice

737 266 418

koprivnice@transbeton.cz

... stavte s námi na pevných základech
Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na www.transbeton.cz
Produkty a služby nabízené pískovnami společností ZEPIKO spol. s. r o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na www.zepiko.cz
V případě nejasností/dotazů volejte – rychlejší než e-mail!

www.transbeton.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2019. Změna ceníku vyhrazena.
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TECHNICKÉ A DODAVATELSKO-OBCHODNÍ PODMÍNKY pro výrobky a služby firmy TRANSBETON s.r.o., IČO: 25597205
I – Úvodní ustanovení

Tyto Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky (dále jen TDP) jsou nedílnou součástí ceníku
prodávajícího a upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím, kupujícím, popř. přepravcem
ve smyslu občanského zákoníku a v případě, že není uzavřena konkrétní kupní smlouva nebo potvrzená
objednávka o dodávce, se považují za smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

II – Smluvní vztahy

Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zejména :
– uzavřením smlouvy o dodávce-kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo
– potvrzením jednorázové objednávky, cenové nabídky prodávajícího, podpisem smlouvy, písemným
zadáním (fax, e-mail) nebo
– podpisem dodacího listu (dále také DL) kupujícím (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP.
Kupující předloží prodávajícímu na vyžádání výpis z OR nebo živnostenský list. Smlouvou o dodávce (kupní
smlouvou) či potvrzenou objednávkou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, převést na něho
vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v době prosté prodlení. Kupující se dále
zavazuje odebírat na předmětné stavby dle znění příslušné kupní smlouvy/objednávky všechny betonové
směsi a služby s nimi spojené pouze od prodávajícího.

III – Předmět dodávek a rozsah platnosti

1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, malty, cementové směsi aj. betonové směsi (dále jen BS),
dále doprava a čerpání čerstvého betonu a ostatní příplatky a služby (dále jen výrobky, zboží nebo služby)
vyráběné v souladu s ustanoveními platných norem, jenž jsou uvedeny v ceníku betonárny prodávajícího.
2. Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven
společnosti TRANSBETON s.r.o. (dále jen prodávající), popř. z provozoven obchodních partnerů
prodávajícího.
3. Kupující je povinen se seznámit se zněním TDP před odběrem betonových směsí a služeb
od prodávajícího. Tím, že se tyto odběry uskutečňují pro potřeby kupujícího, souhlasí tímto kupující bez
výhrad se zněním TDP prodávajícího a dále se zavazuje seznámit s těmito TDP i své zástupce nebo jinak
pověřené osoby.

IV - Objednávání čerstvého betonu a čerpadel

1. Kupující uplatňuje objednávky na dodávky výrobků a služeb osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem
48 hod. předem na dispečinku příslušné betonárny. Před odběrem výrobků a služeb je kupující povinen
písemně informovat prodávajícího o osobách pověřených kupujícím k převzetí dodávek na předmětných
stavbách – pokud tak neučiní, považuje se dodávka konkrétního objednaného výrobku a služby za dodanou
a předanou kupujícímu, pokud bude dodací list prodávajícího podepsán jakoukoliv třetí osobou , která bude
na místě dodání (stavbě kupujícího) prodávajícím zastižena.
2. Objednávky na použití čerpadla BS je nutné uplatnit minimálně 48 hod předem na dispečinku příslušné
betonárny.
3. Veškeré objednávky na sobotu a neděli musí být nárokovány nejpozději ve čtvrtek do 15.00 hod.,
v případě svátků 2 dny předem.
4. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího.
Podmínkou prodávajícího je pro dodávky v SO, NE nebo ve svátek minimální odběr výrobků a služeb
kupujícím v množství 30 m3/den.
5. Zrušení objednávky, změny termínu nebo objemu dodávky, musí kupující s dostatečným časovým
předstihem prokazatelně oznámit prodávajícímu a to nejpozději do okamžiku naplnění dopravního
prostředku betonem. Výrobky již naložené, popř. vrácené prodávajícímu, je kupující povinen uhradit v plné
výši včetně nákladů na likvidaci transportbetonu, který nebyl vyložen z důvodů či vinou stojících na straně
kupujícího.
6. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat závazné objednávky, vyjma „Jednorázových objednávek
kupujícího“.

V – Dodávka a dodávané množství

1. Dodávkou se rozumí dodání výrobků nebo zboží ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění
dodávky. Kupující se zavazuje, že čerpání betonových směsí dodaných prodávajícím bude realizovat pouze
čerpadly, které prodávající pro kupujícího zajistí.
2. Na dodané výrobky musí prodávající vystavit DL, který musí obsahovat následující údaje:
– označení kupujícího
– třídu a druh betonu popř. další požadavky na beton – jedná-li se o beton typového složení
– písemně předané složení betonu – jedná-li se o beton předepsaného složení
– množství betonu v m3
– termín a místo přejímky dodávky
– použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky
– další zvláštní požadavky.
Dodací listy nejsou součástí faktury. Jejich soupis a obsah (viz. výše) jsou uvedeny přímo na faktuře.
3. Řidiči kupujícího musí předložit dispečerovi příslušné betonárny platnou plnou moc k odběru výrobku.
Bez plné moci má prodávající právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti).
4. Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku
menší, než je kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady jako při minimálním vytížení
uvedeném v ceníku prodávajícího.
5. Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek
vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení
pokud je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jim předejít, stejně tak i v případě vyšší moci. V těchto
případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat
náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího
k záměrnému nebo nedbalému jednání.
Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon
nebo dodávku splnit.
6. Za výrobky a služby dodané prodávajícím se rozumí i výrobky, které dodá prodávající kupujícímu
prostřednictvím svých obchodních partnerů a zboží, které převezme od prodávajícího na místě určení
subdodavatel kupujícího.

VI – Realizace dodávky

1. Dodávka je splněna dodáním betonu na místo dodání ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě
v souladu s potvrzenou objednávkou, popř. denním upřesněním a potvrzením dodacího listu kupujícím.
2. Místem plnění dodávky jsou zpravidla stavby kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky
kupujícího se místem plnění dodávky rozumí příslušná betonárna prodávajícího.
3. Místem přejímky betonu v případě, kdy kupující má zajištěnou dopravu vlastní, je betonárna prodávajícího.
4. Místem přejímky betonu při zajištění dopravy betonárnou prodávajícího je místo vykládky.
5. Kupující je povinen zajistit v prostoru přejímky výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům
i z hlediska bezpečnosti práce:
– sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních
mechanismů
– potřebná uzavření silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi
– povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezení (vyjímky)
6. Kupující dále musí zajistit dostatečně uvolněný prostor na staveništi pro stanoviště čerpadla betonu,
zodpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze
stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo,
je kupující povinen je odstranit na svoje náklady.
7. Pověřený pracovník (stavbyvedoucí, mistr aj. ) kupujícího zajistí, aby přejímka výrobku probíhala
bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení směsi nadměrně dlouhou dobou vykládky.
Jím potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou
podkladem pro fakturaci.
8. Prodávající neodpovídá za kompetentnost všech osob spolupracujících s kupujícím (např. zaměstnanci,
dopravci či jiné třetí osoby / subjekty), které přebírají dodávky BS a služeb od prodávajícího.
9. Řidiči prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni jednat jménem prodávajícího.
10. Čas převzetí betonu musí být na dodacím listě vyznačen a potvrzen řidičem prodávajícího a kupujícím
(popř. pověřeným pracovníkem kupujícího). Kupující, či jím pověřený pracovník, má právo přidat do dodávky
BS vodu nebo jinou, doplňkovou příměs, čímž tato skutečnost musí být zaznamenána do dodacího listu
prodávajícího.
11. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích :
– potvrzená 1 kopie zůstává po skončení přejímky kupujícímu
– originál a druhá kopie potvrzené kupujícím se vrací zpět na betonárnu a slouží jako doklad pro fakturaci
a archivaci. Právo na zaplacení dodávky vzniká prodávajícímu po převzetí dodávky kupujícím na základě
potvrzeného dodacího listu.

VII – Platební podmínky, splatnost

1. Pokud není smluveno – dohodnuto jinak, jsou pro kupujícího závazné ceny uvedené v ceníku příslušné
betonárny, platné v době dodávky.
2. Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost.
3. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobku formou zálohy. Záloha se vybírá
zpravidla v předpokládané výši dodávky.
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4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.
5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vydání, není-li dohodnuto
písemně jinak. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat od kupujícího ani platby v hotovosti, ani zálohy, neurčí-li
vedoucí betonárny prodávajícího jinak.
6. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech a to zejména při nárůstu cen
materiálových vstupů, pojiv a chemických přísad do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot.
7. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě
splatnosti. Dnem úhrady se rozumí dnem připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
8. V případě prodlení plateb může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.
9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, soupis a obsah DL, vyjma přiložených DL.
Za vyhotovení duplikátu DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 50 Kč/A4, za skenování DL
je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 500 Kč/den.
10. Není-li jakákoliv faktura prodávajícího za BS a služby na předmětnou stavbu kupujícího do 14 dnů ode
dne jejího vystavení písemně reklamována kupujícím, je ten který doklad považován za akceptovaný, BS
a služby jsou považovány za převzaté a na pozdější administrativní reklamace nebude brán zřetel. Kupující
a prodávající se dohodli na tom, že faktura se považuje za doručenou nejpozději pátý den ode dne jejího
vystavení.
11. V případě, že kupující neuhradí své závazky po splatnosti vůči prodávajícímu ani na základě písemné
výzvy prodávajícího nebo kupující bezdůvodně porušuje dohodu o výhradním odběru dle znění kupní
smlouvy, objednávky, potvrzené cenové nabídky prodávajícího, TDP či jiné písemné dohody, považuje
toto prodávající za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je prodávající, ve vztahu
ke kupujícímu, oprávněn k zastavení dodávek výrobků a služeb, k doúčtování smluvní pokuty ve výši
400 Kč/m3 odebraného a neuhrazeného betonu po splatnosti a k doúčtování úroků z prodlení, případně
i k odstoupení od smluvního vztahu / smluvního ujednání. V případě, že kupující nedodrží smluvní
ustanovení o závazném množství, s tolerancí 15 %, a odebere méně betonu, než bylo smluvně sjednáno,
je prodávající oprávněn vůči kupujícímu k doúčtování smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý odebraný
m3 betonu a dále k doúčtování ušlého zisku ve výši 100 Kč za každý neodebraný m3 betonu do celkového
množství dle znění příslušné smlouvy/objednávky.

VIII – Jakost dodávky

1. Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době přejímky vlastnosti dle platných norem ČSN EN
nebo podnikových norem. Ověřování jakosti se provádí dle norem ČSN EN prokázáním shody vlastnosti
výrobků s požadavky těchto norem. Kontrolní vzorky se odebírají na betonárně.
2. U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího, odpovídá prodávající pouze za předepsané složení
a odborné promísení.
3. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění dokladuje prodávající
prohlášením o shodě a souhrnnými měsíčními protokoly o kontrolních zkouškách. Tyto protokoly jsou
na vyžádání zasílány kupujícímu až po úplném uhrazení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky
a jejich četnost dle norem ČSN EN a platného KZP jsou zahrnuty v ceně výrobku. Požaduje-li kupující jiný
druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u prodávajícího objednat, přičemž
náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu účtovány dle ceníku prodávajícího.
4. Zákaznická receptura (dále také ZR) – složení BS je definované odběratelem – výrobce ručí pouze
za nadávkování vstupních materiálů a jejich homogenizaci, nikoliv za výsledné vlastnosti BS – na případné
reklamace nebude brán zřetel. Za ZR se též považuje odmítnutí doporučených zimních opatření (zimní
plastifikátor, teplá voda), použití vlastních plastifikátorů, dalších přísad nebo kameniva. Složení ZR je nutno
dodat písemně na příslušnou provozovnu minimálně 48 hodin před její výrobou. Zákaznická receptura bude
vyznačena na DL.
5. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti čerstvého betonu v následujících případech:
– přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího
– mísí-li se dodaný čerstvý beton s betonem od jiného dodavatele
– přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi
– při vykládce delší než 90 min. od vyrobení čerstvého betonu, pokud k ní došlo z viny kupujícího
– v případě nesprávného zpracování a ošetřování čerstvého betonu
– v případě neodborné přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo jím sjednaným přepravcem
6. Při odběru suché směsi prodávající neručí za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze
za dávkování jednotlivých složek receptury.
7. Kupující je povinen starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.

IX – Záruka a reklamační řízení

1. Na výrobky poskytuje prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na stavbě v délce
24 měsíců ode dne dodání výrobku.
2. Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalosti v množství nebo jinou
zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kameniva).
3. Reklamace se uplatňuje neprodleně u vedoucího betonárny písemně, což může být i formou záznamu
na příslušném dodacím listě (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamovaného výrobku, důvod
reklamace a osoby zúčastněné reklamace).
4. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek musí být reklamovány
písemně nejpozději do 90 dnů od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti
za vady zanikají. V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného výrobku,
reklamované vlastnosti a obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci kvality dodávky musí být vždy
přizván technolog prodávajícího.
5. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího
a prodávajícího provedeny laboratoří prodávajícího kontrolní nedestruktivní a případně i destruktivní zkoušky
přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi
stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je příslušná akreditovaná laboratoř
prodávajícího.

X – Nabytí vlastnického práva

1. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu
k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše dodávek prodávajícího.
2. Prodávající má právo dle přísl. ust. občanského zákoníku postoupit pohledávky vůči kupujícímu bez
souhlasu kupujícího a oznámit mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.
3. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje kupující své nároky,
které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši hodnoty
dodaného zboží a služeb.

XI – Závěrečná ustanovení

1. TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem prodávajícího a jsou kupujícímu volně dostupné na příslušné
betonárně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího (www.transbeton.cz). Veškeré ceny
uvedené v těchto TDP jsou bez DPH.
2. Kupující dále svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s prodávajícím nebo
na dodacím listě prodávajícího prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí bez výhrad se zněním TDP
prodávajícího. Kupující dále souhlasí s bezplatným umístěním reklamního banneru prodávajícího o max.
rozměru 3x2m na předmětnou stavbu kupujícího a jím určené, viditelné místo.
3. Oblasti obchodních vztahů, které neřeší TDP nebo písemné smluvní ujednání se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně platných právních norem.
4. Dnem doručení veškeré korespondence, vyjma doručování faktur, mezi oběma smluvními stranami se má
na mysli nejpozději čtvrtý den ode dne doporučeného odeslání nebo ode dne odeslání korespondence formou
datové schránky dle zákona 300/2008 Sb. Prodávající je oprávněn zasílat své faktury za dodané výrobky
a služby kupujícímu emailem za podmínky, že se takto obě smluvní strany dohodly písemně v Kupní smlouvě
nebo jinou písemnou formou, která upřesňuje emailové adresy obou smluvních stran. Dnem doručení faktury
e-mailem je pak den jejího odeslání a zároveň pro ni platí ustanovení čl. VII odst. 10 těchto TDP.
5. Smluvní strany sjednávají, že neplnění této smlouvy či případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při
plnění smluv budou přednostně řešit jednáním (osobním či písemným) na úrovni smluvních stran. V případě,
že nedojde bez zbytečného odkladu (v případě neplacení do 15 dnů po uplynutí doby splatnosti) k dohodě
o způsobu vyřešení neplnění smluvních či zákonných povinností, dohodli se účastníci na tom, že tato
věc se považuje za spornou, a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím rozhodců podle zákona
o rozhodčím řízení. Za spornou věc se považuje i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění
a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednostranného uznání toho, kdo má na základě takového
uznání plnit – tato rozhodčí doložka se vztahuje i na směnky. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné
a nepřezkoumatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčího řízení pak nese
ten z účastníků, jenž nebude ve sporu úspěšným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se
rozumí zejména: poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodců, náklady právního zastoupení a ostatní
věcné výdaje spojené a účelně vynaložené v souvislosti s řízením (o nich rozhoduje rozhodčí soud) – strany
se dohodly na tom, že rozhodovat se bude po projednání věci třemi rozhodci s tím, že každá strana sporu
bude jmenovat jednoho rozhodce a třetí rozhodce, jako předseda rozhodčího soudu bude jmenován
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – všichni
rozhodci budou vybírání ze seznamu rozhodců vedeného u tohoto Rozhodčího soudu s tím, že sudištěm
bude sudiště výše uvedeného Rozhodčího soudu v Brně. Rozhodci jsou oprávněni přizvat si znalce dle
jeho úvahy (znalcem se pro tyto účely rozumí osoba znalá problematiky – právnická či fyzická s tím, že není
povinností, aby byla zapsána jako soudní znalec). Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené
s rozhodčím řízením budou hrazeny ze zákona. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu
zákona č. 216/1994 Sb.

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 1. 3. 2019. Změna ceníku vyhrazena.
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