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KUPNÍ SMLOUVA 

 

 

se cena navýší o zimní přirážku 100,- Kč/m3- 

Na ostatní betonové směsi poskytne prodávající slevu 15 % (slovy patnáct procent) z ceníku betonů, doprava a 

čerpání betonu bude účtováno dle ceníku dopravy a čerpání betonu. 

3. Lhůty - období dodávek =11.3.2019 - 31.12.2019= 

4. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 

5. Ostatní ujednání 

a) Kupující je povinen upřesnit druh a množství požadovaného čerstvého betonu. 

< 50 m3/den 24 hodin předem na dispečink 778 469 757 

> 50 m3/den 48 hodin předem na dispečink 778 469 757 

b) Podkladem pro fakturaci jsou dodací listy. Dodací listy obdrží kupující při každé jednotlivé dodávce zboží. Pro 

stanovení množství zboží, jež má být kupujícímu fakturováno, bude podstatné pouze množství zboží uvedené na 

dodacím listu. Případné rozdíly v množství dodaného zboží oproti množství uvedeném na dodacím listu musí být 

uplatněny ihned při odebrání zboží, nejpozději při další dodávce zboží tentýž den, jinak k nim nebude při 

fakturaci přihlíženo. 

c) Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě na mail uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Daňové doklady již nebudou obsahovat kopie dodacích listů. 

List č. 1

KARETA s.r.o. 

 

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál zastupující osoba 

Zapsána u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 Ing. Marek Němec, jednatel 

IČ: 62360213 zástupce ve věcech obchodních 

DIČ: CZ62360213 Radek Štulrajter 

Účet:  zástupce ve věcech provedení smlouvy 

Email:. tel.: 554 716 484 Radek Štulrajter 

dále jako prodávající 
 

a 
TS Bruntál, s.r.o. 

 

Sídlo: Zeyerova 12, 792 01 Bruntál Zapsána u KOS 

Ostrava, oddíl C, vložka 8072 

zastupující osoba 

Ing. Václav Frgal, jednatel 

IČ: 25823337 

DIČ: CZ25823337 

zástupce ve věcech obchodních Ing. Václav Frgal 

Účet: Email:  

zástupce ve věcech provedení smlouvy Pavel 

Kárník, mob. dispečer KS 

dále jako kupující 
 

1. Předmětem smlouvy je prodej čerstvého betonu, při sjednání dodávky na místo i jeho nakládka na 

dopravní prostředek, doprava na místo, vykládka a případně přeprava čerpadlem na místo. Požadavek 

dodání na místo je specifikován vyplněním tabulky v odst. 2 Smlouvy - část Cena s dodáním na místo. 
 

P 



Číslo smlouvy kupujícího: 
Číslo smlouvy prodávajícího: BB 19015 

 

List č. 2 

d) Pro každou dodávku zboží vozidlem prodávajícího bude vyplněn záznam o době řízení vozidla, který musí 

obsahovat alespoň druh, množství zboží, dobu vykládky, ujeté kilometry, datum a podpis kupujícího či jeho 

zástupce. Kupující se zavazuje provádět osobní přejímku zboží a potvrdit záznam o době řízení vozidla způsobem 

výše uvedeným. 

e) Dojde-li při dodávce ke znečištění komunikací, budov či pozemků, zajistí jejich očištění na svůj náklad a 

odpovědnost kupující. 

f) V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně 

kupujícího, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

g) Nezaplatí-li kupující dohodnutou kupní cenu nebo její část, dle smluvních podmínek a fakturace podle 

jednotlivých dodacích listů, řádně a včas, může prodávající po marném uplynutí splatnosti další dohodnuté 

dodávky zastavit a neuskutečnit nebo od celé kupní smlouvy odstoupit. Volba uplatnění jednoho z těchto práv 

náleží prodávajícímu. 

h) Jestliže prodávajícímu vznikne pohledávka, i ve splatnosti, za kupujícím, která bude přesahovat částku 200.000,- 

Kč bez DPH, je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží až do úplného uhrazení této částky. Volba 

uplatnění tohoto práva náleží prodávajícímu. 

i) Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při opakované pozdní úhradě faktur nebo při neodebrání 

smluveného množství zboží. 

j) V případě rozporu mezi ustanoveními této kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, má vždy 

přednost kupní smlouva. 

k) Radek Štulrajter, vedoucí střediska Betonárna Bruntál, tel:, e-mail: ie osoba odpovědná ve věcech realizace 

předmětu Smlouvy a reklamace 

l) Shora uvedená odpovědná osoba ve věcech realizace předmětu Smlouvy a reklamace není osobou oprávněnou 

jednat a podepisovat jménem prodávajícího ve věcech smluvních. 

m) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou v ní zmíněné ceníky prodávajícího a všeobecné obchodní podmínky dodávek 

čerstvého betonu. 

n) Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zastupujícími osobami oprávněnými jednat jménem 

smluvních stran a tyto osoby níže připojují svůj podpis 

o) Kupní smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží Prodávající a jedno kupující.  
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Všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží - meďsiná součást smlouvy 

I. Mozsah platnosti a druh zboží 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na čerstvou betonovou směs určenou pro zhotovení betonových siavebnkh konstrukcí a dodávanou z 

betonáren (dále zboží), druhy a množství zboží jsou dohodnuty v kupní smlouvě (dále taky smlouva) a podkladech, ze kterých smlouva vychází VOP jsou 

platné pouze jako součást smlouvy, je-li rozpor mezi smlouvou a VOP, platí ustanovení smlouvy. 

II. Uzavřenísmlouvy - Odstoupení od smlouvy 

Smlouva s uvedením druhu a množství zboží vnf a termínech dodávek nabývá platnosti po podpsu obou stran. Přílohou smluv je výpis z obchodního 

rejstříku nebo živnostenský list a osvědčení o DIČ kupujícího. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže prodávajícího o tom prokazatelně 

uvědomínejméně 48 hodin před sjednanou dodacíIhůtou. 

III. Dodání zboží 

Zboží bude dodáváno podle předem odsouhlaseného plánu dodávek. Na dodané zboží musí být vyhotoven dodací list dle zákona č. 22/1997,163/2002 

Sbírky. Oprávněnými osobami k odběru zbožíjsou pověření zástupci kupujícího a také všichni ňdid nákladních vozidel, které kupující popř. prodávající urd 

k dopravě zboží ve prospěch kupujkího. Plán plnění dodávky se upřesňuje kupujícím písemně, telefonicky nebo osobně, prodávající o tomto pořídí 

písemný záznam, který je závazným upřesňujícím dokumentem smlouvy. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru vykládky zboží podmínky 

odpovídající obecně platným přecfoisům z hlediska bezpečnosti práce. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových 

komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů. V případě nezajištění těchto podmínek bude kupujícímu 

účtována doba do odstraněnípodmínek překážejících vyloženízboží. Kupující současně zodpovídá za provedení poďebných ochranných opatření, uzavření 

silnic, chodníků, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro opfach přepravníků zboží přímo na staveništi. Případné znečištění komunikací, částí 

budov, pozemků a vodních zdrojů odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, ručíkupujícíza škody, jež 

nesplněním podmínek vzniknou. Jestliže kupující odloží betonování musí upozornit prodávajícího nejméně 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou. Stejným 

způsobem je nutno nahlásit snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru např. z důvodu počasí či změny organizace práce 

atd. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání nebo je-li dodávka zboží na cestě, uhradí tuto kupující v plné výši, ať už dodávku zboží 

odebere nebo ne. Případné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (likvidace, recyklace). Dle dohody prodávajícího a kupujícího, naložením zboží ve 

výrobně na dopravní prostředek přechází vlastnictví zbožína kupujícího. 

I\/, Odpovědnost za vady zboží 

Zboží dodávané prodávajícím je vyrobeno dle CSN EN206+Aí. Prodávající odpovídá pouze za jakost zbožípodle stavu dodávky k okamžiku dodání 

kupujkímu a neodpovídá za odbornost následného zpracování betonu na staveništi (dle ČSN EN 206+A1). Při výrobě podle receptury kupujkího ručí 

prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení zboží. Okamžik dodání (předání a převzetí zboží) je shodný s okamžikem přechodu vlastnictví 

zbožíz prodávajícího na kupujícího a okamžikem přechodu nebezpečíškody na zboží. 

Odpovědnost prodávájtího neplatízejména v těchto případech: 

a) když se na staveništi do zbožípřidá voda na žádost kupujkího 

b) když se dodané zbožísmísís výrobkem jiné výrobny vyjma betonárny KARETA s. r. o. 

c) když kupujkípřidá do dodaném zbožípříměsi nebo přísady bez souhlasu prodávajkího 

d) neodbornou dopravou, podáním vody nebo příměsí a přísad bez souhlasu KARETA s. r. o. 

e) když kupujkínedodržípodmínky stanovené ČSN EN206+A1 pro zpracováníčerstvých betonových směsí a ošetřováníbetonu Uvedené okolnosti, 

pokud je zjistí, je řidič přepravníků zboží povinen zaznamenat na dodací list. Nesplněn' této povinnosti nemá vliv na podmínky odpovědnosti prodávajícího 

za jakost. 

Kupujkíje povinen zboží zkontrolovat ihned při nabžení nebo vytažení (v případě dodání na msto) z dopravního prostředku a uplatnit veškeré námitky 

proti množství a jakosti dodaného zboží na místě bez zbytečného odkladu. Pracovník, který potvrzuje příjem dodávky zboží na stavbě, je chápán jako 

určený zmocněnec kupujkího pro přijetí dodávky na stavbě. Pokud kupující nepodá námitky, platí zboží jako schválené. Později mohou být uplatňovány 

kupujícím pouze skryté závady, které k okamžiku uskutečnění dodávky (předání a převzetí) nemohly být kupujícím zjištěny, prodávajkí však odpovídá 

vždy toliko za vady dodávky, které musely existovat k okamžiku jejího uskutečnění. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány pouze tak, 

že při nakládánízboží ve výrobně nebo ihned po vyloženízboží (při dodání na msto) jsou za současné přítomnosti zmocněných zástupců prodávajícího a 

kupujícího odebrány kvalifíkovanou osobou rovnocenné zkušební vzorky ve dvojím vyhotovení a o odběru je sepsán protokol podepsaný přítomnými 

osobami. Prodávající i kupující jsou povinni předat tyto zkušební vzorky ihned po jejich zhotovení autorizované zkušebně, která je podle příslušných 

předpisů přezkouší a vydá protokol o vlastnostech vzorků. Prodávajkí a kupující mohou také uzavřít, avšak pouze v písemné formě, dohodu o shodné 

autorizované zkušebně, které budou předány všechny takto opatřené vzorky. Jestliže bude zjištěna odpovědnost za vady dodávky (výsledek zkoušek 

bude v rozporu s poslušnou normou) hradí náklady na přezkoušení prodávajkí, pokud tomu tak nebude, hradí náklady na přezkoušení vzorků 

autorizovanou zkušebnou kupujkí. V případě zjištění vad dodávky nahradíprodávajkí kupujícímu vadné zboží bezvadným, nebo pokud to není objektivně 

možné, má kupujícípráva z odpovědnosti za vady dodávky k okamžiku jejího uskutečnění, dle zákona. Protokoly o výsledcích zkoušek dodá prodávajícípo 

úhradě příslušných daňových dokladů na vyžádání. U suchých a zavlhlých směsí (Sl) neručí prodávající za jejkh kvalitu po zpracování, neboť kvalita může 

být vlastním zpracováním výrazně negativně ovlivněna. Reklamace, která nebyla podána včas a po stránce formální správně není rádnou reklamací a 

nemá za následek odpovědnost pmdávajícího za vady dodávky. Prodávajkí odpovídá za vady dodávky výlučně podle stavu zboží k okamžiku uskutečnění 

dodávky a pouze za splnění všech shora uvedených podmínek. Nesplnění dohodnutého postupu reklamace vylučuje právo na řádnou reklamaci a nemá 

žádné právní účinky. 

V. Cena a ieiísplatnost 

Všechny ceny na dodávané betony jsou stanoveny dohodou. Ve smlouvě i obchodních podmínkách jsou ceny uvedeny bez DPH, tato se připočte při 

vyúčtování podle platných předpisů. Pro fakturaci je podkladem podepsaný dodací list zástupcem kupujícího. Bezdůvodné odmitnutí podpisu dodacího listu 

zástupcem kupujícího nebrání vzniku nároku prodávajkího na zaplacení ceny příslušné dodávky a nebrání tudíž také její fakturaci. Dodatečně vznesené 

připomínky kupujkího nemají vliv na zaplacení vystavené faktury. Jestliže se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, 

energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu čerstvého betonu nebo jeho dopravu a tuto výší nemůže betonáma ovlivnit změnou receptur nebo 

organizací práce, připadají tyto náklady na účet kupujícího. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okarrěikem předání a převzetí zboží. Prodávající může 

požadovat placení kupní ceny dopředu před dodáním zboží. Splatnost faktury je do 14 dnů od vystavení faktury, pokud Kupní smlouva nestanovíjinak. V 

pnpadě prodleníplateb, může prodávajkí uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky v prodlení. Při prodlení plateb ze strany kupujkího 

může prodávající požadovat při daškh dodávkách platby předem. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení 

daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně kupujkího, je kupujícípovinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídajkí rozdílu mezi 

platnou ceníkovou cenou (ceníky v části VOP) veškerého zboží dodaného na základě této kupní smlouvy kupujkímu a cenou, jež byla kupujkímu za toto 

dodané zboží prodávajícím vyúčtována. Smluvnístrany se dohodly, že prodávajícíje oprávněn úáovat kupujícímu smluvnípokutu za péemnou upomínku k 

úhradě faktur po splatnosti a to ve výši 1.500, - Kč za každou
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Prodávající 

Všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží - nedílná součást smlouvy 

upomínku s tím, že uplatnění tohoto práva náležíprodávajícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Zaplacení smluvní\ se nedotýká 

nároku prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávají oprávněn domáhat se i 

náhrady škody přesahující smluvnípokutu. 

VI. Ostatní ujednání 

Kupující, jeho odběratel nebo zpracovatel zbožíje osobou znalou ve věcech zpracování zboží podle příslušných předpisů a je povinen starat se o dodané 

zboží s péčí řádného hospodáře. Kupující má odpovědnost za zpracování zboží podle příslušných předpisů a to jak kvalitativních tak i časových. Kupující 

bere na svou výhradní odpovědnost, že při nedodržení správných postupů při zpracování a ošetřování zboží nemusí být dosaženo očekávaných 

parametrů zralého betonu. Kupujícípři podpisu smbuvy převzal bezpečnostní list na zboží. 

VII. Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podle odst.W. Jestliže kupující zboží bezdůvodně nepřevezme nebo zboží nepřevezme včas, přestože v 

době dohodnuté ve smlouvě mu prodávající umožní toto převzetí, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího marným uplynutím lhůty k převzetí. V 

takovém případě má kupujícípovinnost zaplatit kupní cenu zboží a nese také odpovědnost za škodu na zboží. 

 

 

K A R E T A  

VIII. Ceník čerstvé betonové směsi 

 ____________  __________________________ Základní druhy a třídy čerstvého betonu 

Druh Konzistence C 8/10 C 12,5 C12/15 C16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C35/45 
 

XO Dmaxls S1,S2,S3,S4 
1.600,- 1.650,- 1.700,- 1.800,- 1.900,- 2.050,- 2.150,- 2.300,- 

XO Dmaxls) S1,S2,S3,S4 1.750,- 1.800,- 1.850,- 1.950,- 2.050,- 2.150,- 2.250,- 2.400,- 

XC1, XC2 
S4 — —  

1.900,- 2.000,- 2.200,- 2.300,- 2.400,- 

XC3, XC4 S4 — — — — — 
2.250,- 2.300,- 2.400,- 

XA1, XA2,XA3 S4 — — — — — 2.300,- 2.400,- 2.500,- 

XD1,XD2 S4 
   

— 
  

2.400,- 2.500,- 

XF1,XF2,XF3,XF4 S4 
  

— 
 

— 2.400,- 2.500,- 2.600,- 

Klasifikace dle sednutí kužele: S110-40 mm, S2 50-90 mm, S3100-150 mm, S4160-210 mm Za dodávky v zimním období od 15.11. do 15. 3. 

se účtuje k ceně zboží zimní přirážka ve výší 100,-Kč/m3 Za dodávky o víkendu a svátcích bude k cenám zboží účtována přirážka ve výši 100, 

- Kč/m3 
 

IX. Ceník dopravy a čerpání betonu 

Doprava autodomíchávačem do 10 km odbetonárny (tam i zpět) 

Doprava autodomíchávačem tam i zpět 

Nakládka a prvních 30 minut vykládky 

Každých dalších započatých 15 minut vykládky nad 3Omin 

Cena čerpání pumpomixem s dosahem 15 m 

Cena čerpánípumpomixem s dosahem 27 m 

Cena čerpadla s dosahem 36 m 

Cena čerpání čerpadlem na hadice s dosahem 100 m 

Přídavné hadice, potrubí, kolena, redukce 

150, - Kč/rrř 60, - Kč/km 250,- Kč/mix 220,- Kč/15 min 

500,-Kč/15 min + přistavení na stavbu 1.500,-Kč 500,- Kč/15 

min + přistavení na stavbu 1.500,- Kč 650, - Kč/15 min + 

přetavení na stavbu 2.000, - Kč 400, - Kč/15 min + přistavení na 

stavbu 1.000, - Kč 

150, - kč/bm/den 

Obchodnípodmínky vydané dne 1.1. 2019 datum podpisu ...........................................  
 


