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1. Všeobecná ustanovení 
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) obchodní společnosti BETONBAU, s.r.o., se sídlem Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 - 
Malešice, IČ: 49614819, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21098 (dále jen „kupující“) se použijí 
podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský  zákoník“), na všechny dodávky zboží a 
služeb a další závazkové vztahy uzavírané kupujícím s jeho dodavateli, tj. s fyzickými a právnickými tuzemskými či zahraničními osobami, včetně 
osob veřejného práva (dále jen „prodávající“). Tyto VNP platí i pro smlouvy uzavírané s prodávajícím v budoucnu a nebude-li výslovně a písemně 
sjednáno jinak, použijí se tyto VNP přiměřeně i na jiné závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (zhotovení díla, dodání zboží, které má být 
teprve vyrobeno, provedení určité činnosti, montáž, údržba, oprava apod.). Tyto VNP jsou součástí každé objednávky a jsou nedílnou součástí 
smluv uzavíraných kupujícím s prodávajícím a platí v plném rozsahu, pokud nebylo v jednotlivé smlouvě s prodávajícím písemně dohodnuto jinak. 
 
 
2. Objednávka, uzavření smlouvy 
Závazná a platná je pouze písemná objednávka, opatřená podpisem prodávajícího. Objednávka kupujícího odeslaná faxem či emailem je platná a 
závazná, pokud je opatřena jménem a příjmením (i) jednatele kupujícího, nebo (ii) prokuristy kupujícího, i když není opatřena podpisy těchto 
osob. Totéž platí i pro změny objednávek či potvrzení odchylek od objednávek dle tohoto odstavce. Kupující je oprávněn objednávku změnit nebo 
odvolat i bez důvodu, avšak pouze do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající musí dodržet kupujícím objednané a potvrzené 
množství, druh, hmotnost, velikost a kvalitu. Odchylky budou ze strany kupujícího uznány pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu 
kupujícího. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupujícímu dojde písemné potvrzení objednávky prodávajícího. Písemná forma je dodržena i 
v případě, že je objednávka odeslána a potvrzena faxem či emailem. Písemné potvrzení objednávky musí být doručeno kupujícímu do 2 
pracovních dnů a musí obsahovat číslo objednávky. Pokud potvrzení objednávky obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny obsahu 
objednávky, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, jestliže kupující s obsahem takového potvrzení objednávky nevyjádří do 7 pracovních dnů 
souhlas. 
Vztahují-li se na plány, návrhy, kalkulace a jiné podklady vlastnická, průmyslová nebo popř. autorská práva kupujícího, zůstávají mu tato práva 
vyhrazena. Jestliže kupující poskytne prodávajícímu své plány, návrhy, kalkulace a jiné podklady, je prodávající oprávněn tyto použít pouze za 
účelem vyhotovení zakázky kupujícího a po vyřízení zakázky je povinen vrátit tyto bez vyzvání a na své náklady zpět kupujícímu. Tyto podklady 
nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kupujícího zpřístupněny třetím osobám a musí být drženy v tajnosti a prodávající se v tomto 
směru zavazuje dodržovat přísnou mlčenlivost. Prodávající odpovídá kupujícímu za újmu, která kupujícímu vznikne porušením povinnosti 
mlčenlivosti prodávajícího. 
 
3. Dodání zboží, přechod rizik, reklamace vad 
Není-li sjednáno jinak, je místem plnění místo dodání uvedené na potvrzení objednávky. Není-li místo dodání na potvrzení objednávky resp. 
objednávce uvedeno, je místem plnění sídlo kupujícího. Dodání zboží na dohodnuté místo je prodávající povinen zajistit na své náklady a 
nebezpečí, není-li písemně dohodnuto jinak. Prodávající je povinen zajistit dostatečné pojištění přepravy zboží. Náklady na pojištění jdou k tíži 
kupujícího, jen pokud toto bylo výslovně dohodnuto. V případě prodlení s dodáním zboží nebo jeho části je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvně určené hodnoty dodávaného zboží nebo jeho části za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu 
újmy v plné výši zůstává tímto nedotčen. Jestliže si smluvní strany neujednaly jinak, je při dodání menšího nebo většího množství zboží, než jak 
bylo stanoveno ve smlouvě, kupující oprávněn v případě dodání menšího množství zboží takovou dodávku odmítnout a v případě dodání většího 
množství zboží přebytečné množství zboží odmítnout. Přijme-li kupující opožděné plnění prodávajícího, není tím dotčeno jeho právo na náhradu 
případné újmy. Pokud prodávající zjistí, že sjednaný termín dodávky nemůže dodržet, pak je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího o 
důvodech a předpokládané době prodlení. Na nedodání podkladů ze strany kupujícího se může prodávající odvolat pouze v případě, že dodání 
těchto podkladů písemně upomínal u kupujícího a neobdržel je ani v přiměřené náhradní lhůtě. S každou dodávkou je prodávající povinen předat 
kupujícímu dodací list s přesnými údaji o množství, kvalitě, druhu, velikosti zboží apod. Liší-li se dodávka od objednávky kupujícího, zejména 
pokud jde o kvalitu, druh, rozměry nebo množství apod., je kupující oprávněn ji v závislosti na svém uvážení zcela nebo částečně vrátit 
prodávajícímu, a to na jeho náklady a nebezpečí. Jestliže prodávající nedodá zboží ve sjednané lhůtě, nebo jej dodá na jiné než dohodnuté místo, 
nebo bez dodacího listu, je kupující oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, a to aniž by poskytl prodávajícímu dodatečnou lhůtu k plnění. Právo 
kupujícího na náhradu újmy tím není dotčeno. V případě vyšší moci, stávky, výluky atd. jakož i v případě jiných okolností, za které nenese kupující 
odpovědnost, může kupující od své objednávky odstoupit či určit jiný termín nebo jiné místo dodání, aniž by prodávající mohl uplatnit nároky na 
náhradu jakékoliv újmy či jiné požadavky.  
K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází vždy teprve při jeho předání kupujícímu na dohodnutém místě dodání, v žádném případě však při 
předání dopravci.  
 
 
Kupující prohlídne zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží. Vady zboží kupující reklamuje u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to:  
- u zjevných vad, u odlišného množství dodaného zboží, u poškození zboží způsobeného při dopravě zboží a u dodání jiného zboží do 5 

pracovních dnů od převzetí zboží, 
- u ostatních vad do 14 dnů ode dne, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 3 let doby převzetí zboží, 
- do konce záruční doby u vad, na které se vztahuje záruka prodávajícího. 
 
Vada dodaného zboží, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to 
neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li zboží dodáno s vadami, náleží kupujícímu volba mezi nároky z vad zboží v souladu 
se zákonnou úpravou, není-li dále stanoveno jinak. Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné a odstranění právních vad je 
kupující oprávněn požadovat bez ohledu na to, zda byla smlouva dodáním vadného zboží porušena podstatným způsobem (viz § 2002 
občanského zákoníku) nebo ne. Volba mezi jednotlivými nároky vyplývajících z vad zboží přísluší pouze kupujícímu. Náklady spojené 
s odstraněním vady nese prodávající. Uplatněním nároku z vady zboží není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. Vedle zákonných nároků 
z vad zboží přísluší kupujícímu také právo odstranit sám vady zboží jeho opravou na náklady prodávajícího, je-li to možné a odůvodněné. 
Odůvodněnost takového postupu je dána např. z důvodu naléhavosti, tj. tehdy, hrozí-li kupujícímu, že na základě dodání vadného zboží 
prodávajícím bude on sám vůči třetím osobám v prodlení s plněním svých závazků. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá 
právní vady (§ 1920 občanského zákoníku). Pro uplatňování nároků kupujícího z právních vad zboží se obdobně použijí ustanovení těchto VNP a 
dále občanského zákoníku. Dojde-li dodáním zboží k porušení práv třetích osob a proti kupujícímu budou z tohoto důvodu uplatňovány nároky, 
zavazuje se prodávající, že na první písemné vyzvání kupujícího převezme veškeré závazky, které kupujícímu z takto uplatněných nároků 
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vzniknou. Dále se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s uplatněním citovaných nároků třetími 
osobami vzniknou. Nesplní-li prodávající tyto povinnosti, vzniká kupujícímu nárok na náhradu újmy, která mu tímto vznikla. 
V případě, že součástí dodání zboží jsou europalety a tyto jsou kupujícímu fakturovány, je prodávající povinnen na žádost kupujícího tyto 
europalety zpět vykoupit v plné fakturované výši.  
 

4. Garance za zboží 
Prodávající je povinen zajistit, že jím dodané zboží nemá žádné výrobní, materiálové, ekologické ani jiné faktické nebo právní vady.  
Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, min. však na dobu 36 měsíců a 
zaručuje, že po záruční dobu si dodané zboží zachová smluvené a/nebo obvyklé vlastnosti a že bude vhodné ke smluvenému a/nebo obvyklému 
účelu, pokud nebude stranami výslovně ujednáno jinak. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím dle 3. bodu těchto VPN.  
Prodávající dále v rozsahu této poskytnuté záruky odpovídá za to, že veškeré jím prodávané zboží odpovídá nejnovějším technickým, 
technologickým a ekologickým požadavkům a příslušným právním předpisům a normám (zejména technickým) a předpisům upravujícím 
bezpečnost práce. 
 
Bude-li třetí stranou vůči kupujícímu uplatněn nárok na náhradu újmy (škody) způsobené vadou zboží dodaným prodávajícím, je kupující oprávněn 
požadovat od prodávajícího náhradu vzniklé újmy včetně všech dalších nároků. Prodávající odpovídá za to, že na zboží neváznou žádná práva 
třetích osob a zejména že dodáním zboží a použitím zboží nedochází k porušení autorských a patentových práv, licencí nebo jiných práv třetích 
osob. Prodávající odpovídá za dodávky a plnění  svých subdodavatelů ve stejné míře jako za své vlastní dodávky a plnění. Jestliže je vůči 
prodávajícímu z titulu odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku uplatňován nárok na její náhradu a tuto újmu  způsobil prodávající, 
nepřísluší mu jakýkoliv regresní nárok vůči kupujícímu. Jestliže je z titulu odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku uplatňován nárok na 
její náhradu vůči kupujícímu a tuto újmu způsobil prodávající, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu újmu regresně na vyzvání a ve lhůtě 
stanovené mu kupujícím. Prodávající se zavazuje, že uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu, na základě které bude pojištěn pro případ 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku na přiměřenou pojistnou částku a že existenci a trvání této smlouvy kupujícímu prokáže. 
 
5. Kupní cena 
Sjednaná cena je neměnná pro zboží uvedené na potvrzené objednávce dle čl.2 VNP. Kupní cena obsažená v potvrzené objednávce je pro obě 
strany závazná. Případné jednostranné navýšení kupní ceny, ke kterému by došlo v době od potvrzení objednávky do dodání zboží, je neplatné. 
Jestliže se strany výslovně a písemně nedohodnou jinak, je ve smluvené kupní ceně již zahrnuta i cena za přepravu zboží kupujícímu, cena za obal 
zboží a pojištění zboží a ostatní náklady prodávajícího nutné ke splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu. Kupující je povinen vrátit obal 
zboží pouze v tom případě, kdy je to stranami výslovně ujednáno. 
 
6. Fakturace 
Všechny faktury se doručují ve formátu PDF včetně všech příloh na emailovou adresu kupujícího faktura@betonbau.com. Prodávající je povinen 
na svých fakturách, přepravních dokladech a dodacích listech uvádět veškeré údaje vyžadované  právními předpisy a dále pak číslo objednávky a 
datum objednávky. Jestliže tyto údaje nejsou uvedeny na faktuře, přepravních dokladech a dodacích listech, není kupující odpovědný za případné 
zpoždění plateb, které je důsledkem porušení této povinnosti prodávajícího. Prodávajícímu nepřísluší z tohoto titulu jakékoliv nároky vůči 
kupujícímu. Jestliže číslo objednávky není uvedeno na faktuře, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu takovou fakturu. V tom případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou. 
 
7. Platby 
Není-li písemně sjednáno jinak, je kupní cena splatná poté, co kupujícímu bude dodáno zboží a doručena faktura za něj, a to do 30 dnů 30% a do 
60 dnů zbylých 70%. Jestliže kupující uhradí kupní cenu ve lhůtě 14 dnů poté, co mu bude dodáno zboží a doručena faktura za něj, má nárok na 
3% slevu (skonto) z kupní ceny. Kupující má právo započítat proti pohledávkám prodávajícího jakékoliv své pohledávky, a to i pohledávky 
promlčené, nebo pohledávky, které ještě nejsou splatné. V případě vadné dodávky zboží je kupující oprávněn zadržet příslušnou část platby v 
rozsahu vadného plnění do doby řádného splnění dodávky zboží. Prodávající je oprávněn započítat jemu náležející pohledávky za kupujícím 
proti pohledávkám kupujícího pouze tehdy, pokud jsou příslušné pohledávky prodávajícího splatné a nesporné nebo pravomocně přiznané. 
 
8. Postoupení pohledávky  
Úplné nebo částečné postoupení či zastavení pohledávek prodávajícího za kupujícím je přípustné pouze s písemným souhlasem kupujícího. 
 
9. Předávání zakázek 
Prodávající zajišťuje dodání zboží dle potvrzené objednávky zásadně sám. Dodání zboží a/nebo poskytnutí plnění prostřednictvím třetí osoby je 
prodávající oprávněn zajistit pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího. 
 
10. Zásady BOZP 
V případě poskytování služeb (subdodávky, servis, transport, apod.) je prodávající resp. zhotovitell povinnen vybavit své pracovníky kupujícím 
resp. objednatelem definovanými osobními ochranými pracovními prostředky a respektovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovištích a stavbách BETONBAU, s.r.o. V opačném případě má kupující resp. objednatel právo poskytování sjednaného plnění zastavit a 
všechny vzniklé vícenáklady přeúčtovat prodávajícímu resp. zhotoviteli. 
 
11. Vlastnictví 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem dodávaného zboží a že toto zboží není zatíženo právy třetích osob a zejména zástavním právem. 
 
12. Zachování mlčenlivosti 
Prodávající je povinen dodržovat obchodní tajemství kupujícího a zachovávat mlčenlivost o všech informacích, týkajících se jeho obchodních 
záležitostí. 
 
13. Místo soudu 
Soudem příslušným pro spory mezi prodávajícím a kupujícím je věcně příslušný soud, v jehož obvodu leží sídlo kupujícího. 
 
14. Závěrečná ustanovení. Závaznost všeobecných nákupních podmínek 
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Tyto VNP a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně právním řádem České republiky při vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží ze dne 14. června 1974. Otázky 
výslovně neupravené VNP se řídí občanským zákoníkem. 
Prodávající ve smyslu § 1765 a 2000 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 
Kupující a prodávající, jako podnikatelé, vylučují aplikaci ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
V případě, že by některé z ustanovení těchto VNP bylo neplatné či neúčinné nebo se stalo neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost či 
účinnost ostatních ustanovení VNP. 
Tyto VNP a jejich veškeré změny vyžadují písemnou formu, přičemž strany vylučují, že by k jejich změně mohlo dojít jiným způsobem než 
písemně. To platí i pro vzdání se požadavku na písemnou formu. 
Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.1.2018 
 
 
Prodávající prohlašuje, že se s výše uvedenými všeobecnými nákupními podmínkami řádně seznámil, byly s ním projednány a bez výhrad 
s nimi souhlasí. 
 
V ............................. dne .................... V Praze, dne ........................................ 
 
 
……………………………….………  …..………………………………….…. 
za prodávajícího  BETONBAU, s.r.o. 

 
 
 


