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Konz. Druh
bez DPH s DPH

S1 1820,0 2202,2

S1 1875,0 2268,8

S2 1900,0 2299,0

S3 1930,0 2335,3

S1 1925,0 2329,3

S2 1945,0 2353,5

S3 1960,0 2371,6

S1 2000,0 2420,0

S2 2010,0 2432,1

S3 2025,0 2450,3

S1 2010,0 2432,1

S2 2030,0 2456,3

S3 č 2050,0 2480,5

S1 2120,0 2565,2

S2 2155,0 2607,6

S3 č 2190,0 2649,9

S3 č,v 2280,0 2758,8

S1 2230,0 2698,3

S2 2250,0 2722,5

S3 č 2280,0 2758,8

S3 č,v 2350,0 2843,5

S1 2320,0 2807,2

S2 2350,0 2843,5

S3 č 2390,0 2891,9

S3 č,v 2450,0 2964,5

S3 č,v,ch 2530,0 3061,3

S1 2550,0 3085,5

S2 2570,0 3109,7

S3 č 2600,0 3146,0

S3 č,v 2690,0 3254,9

S3 č,v,ch 2750,0 3327,5

S3 2790,0 3375,9

S3 2900,0 3509,0

s DPH
1996,5
2293,0

s DPH
169,4
145,2
145,2
217,8
133,1
151,3
302,5

1391,5

Sobota
250,0Neděle + svátky

Platifikátor

1150,0

110,0

1650,0

Firma je připravena vyhovět všem požadavkům zákazníka při výrobě speciálních a nových druhů

Recyklace (zbytkový beton)

180,0
120,0
120,0

Kamenivo do 8mm
bez DPHPříplatky  - Kč/m3

MCB (mezerovitý beton)

Zimní opatření 
Urychlovač tuhnutí
Kamenivo do 4mm

140,0

1895,0

betonových směsí a silničních panelů.

C8/10 (KSC I)

125,0

C 8/10 X0

Třída betonu
Certifikováno TÚS

VÝROBA A TRANSPORT BETONOVÝCH SMĚSÍ

Dmax = 16mm

C 20/25 X0

C 20/25 X0

C 8/10 X0

C-/7,5 X0

C-/7,5 X0

C-/7,5 X0

C-/5 X0

Cena Kč/m3

C 12/15 X0

C 16/20 XC1

C 16/20 X0

C 16/20 X0

C 16/20 X0

C 12/15 X0

C 12/15 X0

C 8/10 X0

bez DPHPodkladní vrstvy komunikací - Kč/m3

C 35/45 XF2,XF3,XF4

C 30/37 XA1,XC4,XF1,XD1-2

C 30/37 XF2,XF3,XF4

C 35/45 XC1-XC4,XA1

C -/12,5 X0

C -/12,5 X0

C -/12,5 X0

C 25/30 X0

C 25/30 X0

C 20/25 XC2, XC3

C 20/25 X0, XC1

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3

C 25/30 XF2,XF3

C 25/30 XA1,XC4,XF1,XD1-2

C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3
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Doprava betonových směsí - autodomíchávač

S DPH
66,6
78,7
90,8 -

115,0 každých dalších
1210,0 15min - 300,-

38,7 každých
907,5 15min - 200,-

s DPH

3267,00
3932,50

1403,60
1197,90

platný od 14.2.2022

Min. účtovaná cena 

Kanalizační prefa dle ceníku TIBA Chvaletice s.r.o.

Studniční poklopy

Při opakovaných odběrech výrazné slevy. 

2700,00

 e-mail: zatkad@seznam.cz /  telefon: 724 105 729 
vedoucí betonárny: Daniel Zátka

bez DPHPrefa výrobky

3250,00

95,0
75,0

Kari sítě + betonářská ocel- cena na vyžádání

990,00průměr 110cm
průměr 130cm

Vykládka

IZD 1000/3000/150 - kol. zatížení 50 KN

1/2h - zdarma

IZD 1000/3000/150 - kol. zatížení 21 KN
Silniční panely 

65,0
55,0

1160,00

Doprava sypkých betonových směsí - sklápěčka
Min. účtovaná cena
Autodomíchávač - 8 m3 / 9m3

750,0
32,0Doprava sklápěčem - 3 m3

1000,0

Autodomíchávač - 7 m3
Autodomíchávač - 6 m3
Autodomíchávač - 5 m3

Bez DPHCena v Kč
Jízda 1kmDruh vozidla
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Výroba a transpor t betonových směsí.
Cer t ifikováno ZÚS.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Ve smyslu Obchodního zákoníkuč. 513/1991 Sb. a Občanského zákoníkuč. 47/1992 Sb. upravují tyto
podmínky všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem, objednatelem, případně přepravcem.

2. SMLUVNÍ VZTAHY
Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká:

a) uzavřením smlouvy o dodávce mezi dodavatelem a objednatelem.
b) písemným potvrzením jednorázové objednávky objednatele oprávněným pracovníkem dodavatele
Objednávkou a převzetím uznává odběratel platnost těchto podmínek.

3. PŘEDMĚT DODÁVEK
Předmětem dodávek ječerstvý beton nebo jiné cementové směsi vyráběné v souladu s ustanoveními
platnýchČSN či jiných platných předpisů (např. výrobkové certifikáty, STO, aj.), kamenivo a betonářská
ocel. Předmětem dodávek může být i doprava včetně čerpání betonové směsi, nebo jiné služby spojené
s dodávkou zboží.

4. OBJEDNÁVÁNÍ
Obsah objednávky
Smlouva nebo objednávka musí obsahovat:

- identifikační údaje objednatele
- jména pracovníků oprávněných jednat a podepisovat za dodavatele a za
objednatele

- druh požadovaného zboží včetně požadovaných parametrů
(konzistence, receptura atd.)
- požadované množství zboží

- termín a místo přejímky dodávky
- požadavek na přepravu,čerpání, manipulaci a další práce
- další zvláštní požadavky

Upřesnění objednávky objednatelem
Za závaznou může být považována pouze oboustranně písemně potvrzená objednávka oprávněnými
pracovníky obou smluvních stran. Objednatel je povinen i v případě, kdy je uzavřena rámcová kupní
smlouva nebo dlouhodobá objednávka dílčí písemnou objednávkou specifikovat jednotlivá dílčí plnění. Ve
výjimečných případech je možné provést objednávku telefonicky s následným písemným potvrzením.

Změna požadavku a zrušení potvrzené objednávky objednatelem
Za změnu požadavku je považována jakákoliv těchto parametrů dodávky obsažené v oboustranně
potvrzené objednávce:

- změna požadovaného druhu zboží nebo jeho parametrů
- změna množství požadovaného zboží o více než ± 25 % oproti množství uvedeném
v oboustranně potvrzené objednávce
- změna termínu a místa přejímky zboží
- změna požadavků na přepravu,čerpání, manipulaci a další práce
- změna dalších zvláštních požadavků
- úplné zrušení objednávky

Ve všech těchto případech je objednávka považována jako celek za neplatnou a veškerá další plnění je
dodavatel povinen provést pouze na základě nové, oboustranně odsouhlasené a podepsané objednávky
objednatele. Dodavatel v tomto případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním
dodávky. Objednatel je dodavateli povinen zaplatit veškeré náklady, které mu vznikly s plněním potvrzené
a následně zrušené objednávky a to zejména náklady na vyrobené zboží a jeho likvidaci, marné jízdy a
prostoje vozidel a strojů vyčleněných k plnění objednávky v předpokládané délce nasazení nutné ke
splnění objednávky viz. platný ceník dané betonárnyČR Beton Bohemia spol. s.r.o..

5. REALIZACE DODÁVKY
Čas plnění
Dodávka je splněna dodáním betonu na smluveném místě dodání ve smluvenémčase, objemu a kvalitě
v souladu s potvrzenou objednávkou. Učasu dodávek je vzhledem k nárazovému provozu betonárky
přípustná tolerance dvou hodin. Je-li větší zpoždění, které vzniklo z nepředvídaných příčin, jako jsou
výpadek proudu a dodávek vody, porucha stroje nebo zásahy vyšší moci nevyhnutelné, oznámí to
dodavatel neprodleně odběrateli a domluví termín náhradního plnění v co nejbližším a oboustranně
vyhovujícím termínu.

Přejímka
V případě, že si odběratel zajišťuje dopravu sám, je místem přejímky provozovna dodavatele. V případě
zajištění přepravy dodavatelem je místo přejímky určeno objednatelem v objednávce. Objednatel je
povinen dodavateli sdělit jména osob, které jsou za něj oprávněny zboží a služby přebírat a zajistit jejich
přítomnost v dohodnutémčase na místě přejímky. Důsledky nesplnění této povinnosti jde vždy k tíži
odběratele.
V případě, že doba přejímky z důvodů ležících na straně objednatele přesáhne povolenou dobu
zpracovatelnosti zboží dle parametrů stanovených objednávkou nebo obecně platnými předpisy neručí
dodavatel za jakost zboží. Prodloužená doba přejímky musí být na dodacím listě vyznačena a odběratelem
potvrzena. Nepoužitý beton lze považovat za inertní materiál, neobsahující žádné nebezpečné látky.
Výrobce jej doporučuje zneškodňovat na skládkách. Bezvadnou kvalitu zboží potvrzuje odběratel
podpisem dodacího listu.

Řidič přepravníku ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu betonové směsi, během jízdy ani na
stavbě (např. přidání vody, aj.). Úpravu konzistence betonové směsi může nařídit pouze k tomu oprávněný
pracovník objednatele a to na odpovědnost objednatele. Pokyn k úpravě konzistence je objednatel povinen
označit na dodacím listu. Objednatel musí zajistit zábory veřejných ploch a komunikací potřebných
k vykládce zboží, zajistit bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových
komunikací a místa vykládky. Dále musí zajistit bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění
dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, povolení k vjezdu dopravních prostředků, provedení
uzávěr silnic a chodníku, je-li to potřeba k bezpečnému příjezdu vozidel k místu vykládky. Objednatel
odpovídá za očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo při jízdě a výjezdu ze stavby k případnému
znečišťování komunikací, ploch, budov, vodotečí, nebo vodních ploch a odpovídá za odstranění na svůj
náklad.

6. JAKOST DODÁVKY
Zkoušení (odběry)
Jakost dodávek zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. Jde-li o zboží,
které tyto specifikace nevymezují, musí jakost odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Na zboží , u
něhož to vyžadují právní předpisy, je dodavatelem vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákonač. 22/1997
Sb. o technických specifikacích na výrobky. Vzorkyčerstvého betonu se odebírají na betonárně. Odběrům
na stavbě (prováděným na požádání), musí být bezprostředně po uskutečněné dodávce, uloženy v souladu
s platnými normami.

Odpovědnost za jakost
Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky v těchto případech:

a) při přejímce delší než povolené doby zpracovatelnosti betonové směsi, pokud nebyla předem sjednána
delší doba přejímky a k jejímu prodloužení došlo z viny objednatele.
b) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce objednatelem a při zásahu objednatele do složení
betonu, zejména přidáním vody
c) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané betonové směsi (v rozporu platnými technickými
předpisy zejménaČSN EN 206-1 - Beton aČSN P ENV 13670-1 – provádění betonových konstrukcí) a
v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si ji objednatel vyžádal
d) v případě neúplnýchči nesprávných údajů objednatele při objednáváníčerstvého betonu
e) dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastnosti dodávky, kekterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku
přepravovanou dopravními prostředky objednatele.

Dokladování jakosti
Protokoly o průkazních zkouškách jednotlivých betonárnou vyráběných čerstvých betonů jsou uloženy u
výrobníhoředitele. Betonárna prověřuje a posuzuje krychelnou pevnostčerstvého betonu, jeho objemovou
hmotnost a zpracovatelnost. Zkoušky pevnosti a dalších kontrolovatelných vlastností betonu v rozsahu
daném kontrolním a zkušebním plánem se provádějí na zkušebních tělesech zhotovených podle platných
technických předpisů ve stáří betonu 28 dnů a dalších příslušných norem. Výsledky zkoušek předá
prodávající na vyžádání kupujícího formou protokolu po provedení zkoušky vzorku betonové směsi a po
uhrazení všech dodávek kupujícím. Jinak jsou protokoly jednotlivých zkoušek k nahlédnutí u výrobního
ředitele. V případě, že chce odběratel nadstandardní zkoušky, dodavatel je zajistí za úhradu.

7. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny:
Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou ve smyslu zákona o cenáchč. 526/1990 Sb. sjednávány
dohodou dodavatele s odběratelem. Pokud není smluveno jinak,řídí se ceny zboží a dopravného platným
ceníkem příslušné provozovny v době dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných
případech a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů do výroby, dopravy, energií a pohonných
hmot, změny délky trasy z betonárny na místo přejímky betonové směsi (např. uzavírky silnic, aj.).
Dodavatel je oprávněn upravit cenu v poměru k těmto změnám.

Platební podmínky
Faktury vystavené dodavatelem za skutečně odebrané zboží a za příslušné dopravné jsou splatné do
termínu uvedeném na faktuře. V případě, že odběratel nesplatí celou fakturovanoučástku ve stanoveném
termínu, hradí penále podle současně platných zákonů a předpisů. Pokud není ve smlouvě nebo
oboustranně potvrzené objednávce uvedeno jinak, má dodavatel právo požadovat zálohovou platbu
v hotovosti ještě před splněním dodávky až do výše ceny požadované dodávky.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČERSTVÉHO BETONU
Dodavatel zaručuje dodávku odpovídajícího množství a kvalityčerstvého betonu. Rozhodující pro důkaz
kvality betonu jsou zkouškyčerstvého betonu z něho vyrobených těles dodavatelskou betonárnou podle
platných technických předpisů, na základě předchozího smluvního jednání. Reklamace na díle zhotoveném
z dodaného transportbetonu mohou být uznány pouze tehdy, bude-li jednoznačně prokázáno, že škody
vznikly vinou špatné jakostičerstvého betonu. Za další přímé nebo nepřímé škody se záruka odmítá.

9. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
Vady zjištěné při přejímce musí objednatel reklamovat ihned při přejímce tzn. zjistí-li odběratel
nesrovnalosti v množství, zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsí, velikost použitého zrna
kameniva apod.) je povinen o tom spolu s pracovníkem předávajícím dodávku sepsat zápis, ve kterém obě
strany uvedou svá stanoviska. Jinak jeho povinnosti z odpovědnosti za vady zanikají. Po sepsání zápisu o
vadách odběratel čerstvý beton převezme při možnosti uložit ho nebo ho zabudovat náhradním způsobem,
přičemž místo zabudování betonu s reklamovanou kvalitou musí být uvedeno v zápise o reklamaci. Vady,
které se zjistí až na základně kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány do 60
dnů od splnění dodávky, jinak práva odběratele z odpovědnosti za zjištěné vady vůči dodavateli zanikají.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou předávány objednateli při potvrzení první objednávky nebo
při uzavření první smlouvy.
Všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2011.


