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              Všeobecné technicko obchodní podmínky 

FLEXI ways s.r.o.; sídlo Svinný 74, 583 01 Chotěboř 

IČ:28814665; DIČ: CZ28814665 
     Zapsaná v OR vedeném C 28899 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Betonárna Svinný, Svinný 6; 583 01 Chotěboř 

                  Dale jen ,,prodávající” 

 

Čl.I - Platnost všeobecných technicko obchodních 

podmínek 

1. Tyto všeobecné a technicko obchodní 

podmínky (také VTOP) se vztahují na všechny 

dodávky výrobků a jiná plnění uzavřené mezi FLEXI 

ways s.r.o. a zákazníkem, kde FLEXI ways s.r.o. 

vystupuje jako prodávající. Tvoří nedílnou součást 

smlouvy. Jsou k dispozici na betonárně a věřejně 

dostupné na www.flexiways.cz. Jakékoly odchylky 

od ustanovaní jsou platné pouze v písemné dohodě 

zúčastněných stran. 

Čl.II – Smluvní vztah 

1. Vstoupí -li zákazník do obchodního vztahu 

s prodávajícím, má se za to,že bezvýhradně uznal 

tyto VTOP. 

2. Smluvní vztah mezi kupujícím 

a prodávajícím vzniká uzavřením a potvrzením  

kupní smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu, 

případně na základě písemné objednávky 

kupujícího potvrzené oprávněným zástupcem 

prodávajícího. 

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím 

a kpujícím se řídí smlouvou, platným ceníkem 

prodávajícího a těmito VTOP., není-li písemně 

dohodnuto jinak. 

4. Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou, tj 

pro konkrétní období, může být prodloužen 

písemně či ústní dohodou, případně tichým 

souhlasem založeným na vystavení objednávky dílčí 

dodávkzy ze strany kupujícího a přijetím této 

objednávky ze strany prodávajícího. 

Čl.III – Objednávky 

1. Prodávající doporučuje jednotlivé 

objednávky dodávek výrobků či dopravy 

objednávat u dispečera/obchodního zástupce 

s dostatečným předstihem (min 1 den) 

s přihlédnutím k aktuálnímu stavu stavební sezóny. 

2. Objednávky speciálních výrobků musí být 

kupujícím diskutovány s technologem či 

dispečerem betonárny min 5 pracovních dní před 

plánovanou realizací.  

3. Plnění dodávek dle objednávek bude dána 

priorita v požadovaném čase a množství. Ostatní 

objedávky budou plněny dle aktuálních časových 

a kapacitních možností. 

4. Při uplatnění objednávky musí kupující 

uvést všechny informace, které mohou ovlivnit 

plynulý průběh dodávky, především druh výrobku 

a požadované množství, určení místa a termínu 

dodání, dopravní řešení, uložení výrobku. Dále musí 

obsahovat platné idenfitikační údaje obou 

smluvních stran, platební podmínky a odpovědnou 

osobu k převzetí výrobku či služby včetně 

telefonického a e-mailového spojení. Objednávka 

musí být oboustranně potvrzena. Prodávající 

nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu 

vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesné 

specifikované objednávky. 

5. Zrušení objednávky či změny objemu 

dodávky případně termínu musí být dispečerovi 

oznámeny nejpozději 24 hod před realizací. Změna 

musí být prodávajícím potvrzena kupujícímu, jinak 

není platná. Výrobky již naložené je kupující 

povinen uhradit. V případě marného výjezdu 

mohou být kupujícímu vyúčtovány pouze skutečně 

vynaložené náklady. Za opakované marné výjezdy 

může být kupujícímu účtován vedle skutečných 

nákladů i ušlý zisk. 

6. Po uzavření smluvního vztahu včetně 

naplnění sjednaných platebních podmínek, 

dodavatel vystavuje zákazníkovi daňový doklad. 

Čl.IV – Předmět plnění 

1. Předmětem plnění se rozumí dodání 

výrobků a služeb ve smluveném čase a množství 

a jakosti na místo plnění dodávky za stanovenou 

cenu. Na dodané výrobky prodávající vystavuje 

dodací list v souladu s aktuálními předpisy. Pro 

betonové směsi dle aktuálního znění ČSN EN 206. 

2. Při fakturační platbě by měl mít řidič 

kupujícího k předložení dispečerovi kopii závazné 

objednávky či smlouv s plnou mocí k vyzvednutí 

výrobku. 

3. Jednotlivé dodávky jsou omezeny 

maximální kapacitou dopravního prostředku 
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stanovenou platnými předpisy. Velikost dodávky při 

přepravě nesmí být v rozproru se zákonem. Při 

objednané podlimití dodávce je hrazen kupujícím  

stejný poplatek jako při maximálním vytížení dle 

aktuálního platného ceníku. 

4. Kupující bere na vědomí, že pokud 

prodávající nemůže dostát svých závazků z důvodu 

vyšší moci (celosvětová pandemie, výpadky 

elektřického proudu, dodávky vody, neprůjezdnosti 

dopravních komunikací, úředního příkazu či zákazu, 

poruch výrobních a dopravních zrařízení) není 

prodávající vázán dohodnutýmmi lhůtami pro 

dodávky výrobků a služeb, pokud je nemohl 

předvídat a nemohl jim prodávající předejít. Dodací 

lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky 

a neodpovídá kupujícímu či jeho subdodavatelům 

za vzniklou škodu a není povinen hradit případně 

sjednanou smluvní pokutu. 

Čl.V – Místo plnění 

1. Místem plnění, pokud se nejedná o odběr 

na betonárně, je specifikovaná stavba kupujícího. 

V nepřítomnosti kupujícího musí být nahlášená  

osoba oprávněná k převzetí s telefonickým 

kontaktem, případně jakýkoli pracovník stavby. 

Pracovník kupujícího musí zajistit, aby předávka 

vyýrobku probíhala bez zbytečných prostojů 

a nedošlo ke znehodnocení směsi nadměrně 

dlouhou dobou vykládky. 

2. Kupující je povinen v prostoru místa plnění 

zajistit sjizdnost a dostatečnou pevnost 

příjezdových komunikací a dostatečný prostor 

a podmínky z hlediska bezpečnosti práce. Dále je 

kupující povinen zajistit na stavbě prostor pro 

nezbytný oplach domíchavačů. Kupující zodpovídá 

za případné znečištění veřejných ploch 

a komunikací vozy prodávajícího vyjíždějícími ze 

stavby. Případně je povinen je na své náklady 

kupující odstranit. 

3. Kupující je odpovědný za zajištění 

potřebných uzavírek komunikací a chodníku a za 

vyřízení potřebných vyjímek. 

4. Řidiči prodávajícího nejsou pověření ani 

oprávnění jednat jménem prodávající, pokud není 

smluvně domluveno jinak. 

5. Kupující je povinný spolupracovat 

s pověřeným pracovníkem prodávajícího. 

6. V případě nedodržení podmínek na stavbě, 

je prodávající oprávněn odmítnout plnění dodávky 

a současně požadovat zaplacení ceny a náhradu 

nakladů za jeho likvidaci a dopravu. Stejné nároky 

má prodávající při vrácení výrobku zpět ze stavby na 

betonárný z důvodu nepřipravenosti stavby či 

špatného výpočtu nebo chybného upřesnění 

množství. 

Čl.VI – Cena a platební podmínky 

1. Ceny výrobků a služeb jsou uvedeny 

v ceníku, který je dodavatel oprávněn měnit. 

Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve 

vydané ceníky platnosti. Uváděné ceny výrobků se 

rozumí z provozu a bude k ním připočtena daň 

z přidané hodnoty, případně bude připočteno 

balné, přepravné, nakládka, čekání, příměsy do 

betonů či další manipulace. 

2. Prodávající může požadovat zaplacení 

kupní ceny před dodáním výrobků či služeb formou 

hotovostní platby, případně uhrazením proforma 

faktury. 

3. Splatnost daňových dokladů – faktur je 

14 dní od data vystavení, není-li stanoveno jinak. 

Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě 

splatnosti. 

4. Poskytnutí slev musí být smluvně 

opatřeno. 

5. Podstatným porušení smlouvy ze strany 

kupujícího se rozumí mimo jiné prodlení úhrady 

faktur. Prodávající si vyhrazuje právo k zastavení 

dodávek, k doúčtování všech poskytnutých slev 

a k odstoupení od smlouvy. 

6. V případě prodlení se zaplacením 

daňového dokladu je zákazník povinnen zaplatit 

prodávajícímu úrok z prodelní ve výši 0,05 z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením 

úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího 

na náhradu případné škody. 

7. Kupující není oprávněn jednostranně 

započítávat své pohledávky proti pohledávkám 

prodávajícího 

 8. Je-li kupující v prodlení s platbou, je 

dodavatel oprávněn všechny další dodávky zastavit 

i bez předchozího upozornění zákazníka, případně 

požadovat pro další dodávky platbu předem, nebo 

provést další dodávky oproti zaplacení zálohy ve 

výši dohodnuté ceny. 

Čl.VII – Jakost, záruka 

1. Prodávající je odpovědný za výrobek, který 

splňuje v době předávky vlastnosti dle platných 

ČSN. Ověřování jakosti se provádí dle aktuální ČSN 

prokázáním shody vlastností výrobků s požadavky 

těchto norem. Kontrolní vzorky se odebírají na 

betonárně, protokoly o kontrolních zkouškách se 

archivují. Náklady na předepsané zkoušky a jejich 

četnost dle aktuální ČSN jsou zahrnuty v ceně 

výrobku. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušky či 
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větší četnost, je nutné domluvit s dispečerem 

s časovým předstihem, přičemž náklady budou 

spojené s jejich provedením budou účtovány 

kupujícíme dle aktuálního ceníku akreditované 

laboratoře. 

2. Zaručená doba zpracovatelnosti betonu 

při standartních klimatických podmínkách činí 60 

minut při teplotě vzduchu (+5°C až do +25°C při 

vlhkosti vzduchu pod 40%)  

3. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti 

dodávky výrobků v následujících případech: 

-   přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na 

příkaz kupujícího či jeho pracovníka; 

-   mísí-li se dodaný výrobek s výrobkem od jiného 

dodavatele; 

-   přidá-li kupující do dodaného výrobku přísady 

nebo příměsi; 

-   dojde-li k nesprávnému zpracování a ošetřování 

výrobku; 

-   při nepřiměřeně dlouhé vykládce, kdy dojde ke 

zhoršení parametrů v čerstvém stavu; 

-   při provedení neodborné přepravy dopravními 

prostředky kupujícího; 

-   uloží-li kupující nájezdový potěr do konstrukce; 

4. Záruční doba na výrobky se poskytuje na 

dobu 24 měsíců od data předání výrobku, a to za 

předpokladu odborného zpracování na stavbě. 

Podmínkou záruky je, že kupující bude užívat dílo 

k účelům určeným projektem, či uvedeným 

v předmětné poptávce a smluvním dokumentu, 

přičemž výrobek bude uložen a ošetřen dle platných 

technických norem. Záruční doba dodaných 

výrobků, které byly po oprávněné reklamaci 

opraveny, je prodloužena o dobu, která začíná 

dnem zahájení reklamace a končí datem nápravy. 

Čl.VIII – Důležitá ujednání 

1. Minimální odběr betonové směsi je 0.2 m3. 

2.        Betonárna Svinný funguje v sezónním období 

v závislosti na počasí. Provoz je při venkovní teplotě pod 

0 °C přeřušen. 

3.       Optimální hydratace betonu lze dosáhnout také 

kropením. Na vodu použitou při kropení (mlžení) betonu 

jsou kladeny stejné podmínky jako na vodu záměsovou. 

Ošetřovací voda by neměla mít výrazně odlišnou teplotu 

od povrchu betonu (o více než 10 °C), aby nedocházelo 

v důsledku napětí od prudkých změn teploty k poškození 

svrchní vrstvy. 

4.      Při teplotách nad +35 °C nedoporučujeme 

betonovat povrchy, které zůstanou konečné. 

5.      Přidáním vody do betonu na stavbě na základě 

požadavku zákazníka zaniká záruka na dodaný beton. 

Čl.IX – Reklamační podmínky 

1. Kupující je povinen dodaný výrobek 

vizuálně zkontrolovat ihned po převzetí, provést 

kontrolu všech údajů na dodacím listu a neprodleně 

uplatnit veškeré námitky proti kvalitě či množství. 

Pokud nedojte k uplatnění námitky kupujícím, je 

považován vyrobený a dodaný výrobek či služba za 

bezzávadné. 

2. Výrobek se zjevnou vadou musí kupující 

vrátit neprodleně zpět se záznamem o neshodě na 

příslušném dodacím listu, jinak nebude pozdější 

reklamace uznána. 

3. Reklamace musí být provedena vždy 

písemně s uvedením druhu a rozsahu vad bez 

zbytečného prodlení po jejich zjištění. 

4 Přílohu reklamace musí tvořit kopie 

dodacích listů a daňových dokladů. Při zjištění vad 

výrobků je kupující povinen ihned přerušit další 

zpracování nebo přeprodej výrobků. 

5. V případě oprávněné, řádně uplatněné 

reklamace, má zákazník právo na bezplatné 

odstranění vady, pokud se jedná o vadu 

odstranitelnou. Případně na slevu z ceny, pokud se 

jedná o vadu, která nebrání v použití výrobku, 

služby, čí díla k původnímu účelu. Sleva se 

stanovuje dle rozsahu zjištěných vad bez daně 

z přidané hodnoty, a to pouze z ceny vadných 

produktů. 

6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé 

nesprávnou, nebo neodbornou manipulací, 

skladováním, dopravou, či užíváním výrobku, služby 

nebo díla zákazníkem. 

7. Reklamaci může vůči dodavateli uplatnit 

pouze kupující, nikoliv však třetí osoba. 

8. Zákazník souhlasí, že v případně 

neoprávněné reklamace mu budou účtování vzniklé 

náklady, případně vzniklá škoda. 

Čl.X –Závěrečná ustanovení 

1. Místní příslušnost soudu pro všechny 

sporu v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami 

výrobků či služeb dle těchto VTOP se řídí sídlem 

dodavatele. Dodavatel je však oprávněn uplatnit 

své nároky i u obecného soudu zákazníka. 

2. Otázky neupravené smlouvu a těmito 

VTOP se řídí aktuálně platnými právními zákony 

a předpisy. Dnem vydání VTOP se ruší platnost 

předcházejících VTOP. 

4. Tyto VTOP vstupují v platnosti a účinnost 

dne 15.9.2021. 


