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SPECIFICKÉ OBCHODNĚ  PRODEJNÍ PODMÍNKY – BETON – Doprava a  
čerpání 

společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. 
(SOPP – BETON) 

I. ÚVOD 
1. Specifické obchodně prodejní podmínky – BETON – doprava a čerpání společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. (dále jen SOPP – 

BETON) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy na zboží a služby dodávané společností BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. (dále jen 
„Smlouva“) 

2. SOPP – BETON doplňují Všeobecné obchodně prodejní podmínky dále jen (VOPP) společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. 
3. Účelem SOPP – BETON je podrobnější závazná úprava práv a povinností stran Smlouvy a VOPP  

 
II. OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB 

1. Kupující je oprávněn objednané služby obsažené ve Smlouvě zrušit pouze v pracovní dny a to do 15.00 hod. nejpozději 24 hod. před 
požadovaným termínem a hodinou přistavení. Zruší-li kupující objednávku později, je povinnen uhradit společnosti: 
- pozdní zrušení služby (méně než 24 hod. až zahájení výroby)………………..…600,- Kč + DPH 
- výjezd čerpadla: jednorázový poplatek………………………………………………….2.250,- Kč + DPH 

                                                        + ujeté km …………………………………………………………………….  + 45,- Kč/km + DPH 
 
III. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

1. Kupující  je  povinnen zajistit veškeré potřebné podmínky pro bezproblémové rozvinutí a složení čerpadla  i  pro jeho provoz. Je povinnen: 
- zabezpečit přípojku vody, nutné pro provoz a vyčištění čerpadla 
- v zimním období poskytnout bezplatně teplou vodu 
- podat již v objednávce přesné informace o stavu stavby, tzn.: 

 dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem 

 dodržení bezpečné vzdálenosti od hran výkopů. V  případě nejasnosti si vyžádat prohlídku staveniště pracovníkem 
společnosti, která může být fakturována 

- zajistit dostatečně únosnou příjezdovou cestu a sjízdnou pro těžká silniční vozidla (hmotnost 50 t, délka do 10 m,  výška 4.0 m) 
- zajistit pevné podloží pro opěrné patky čerpadla (max. síla na patku – 35 t) 
- poskytnout prostor pro vymývání čerpadla a uložení zbytkového betonu 
- poskytnout na své náklady pracovníky pro manipulaci s přídavným potrubím a pro čištění přídavného potrubí po ukončení čerpání  
- zajistit čerpatelnost betonu v případě, že je dodavatelem betonové směsi kupující 
- splnit technické podmínky pro použití čerpadla, tzn. zejména:  

 venkovní teplota musí být vyšší než -5 oC 

 síla větru (rychlost větru)                  do 50 km/hod.   
-  učinit veškerá opatření k zamezení vzniku škod, zejména znečištění dopravovaným -  čerpaným betonem na stavbách, jejich          

částech, dopravních prostředcích, kanalizacích, komunikacích, zahradách, apod.  
2. V případě porušení jakékoliv povinnosti kupujícího nevzniká společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. povinnost hradit kupujícímu 

jakoukoliv újmu, která kupujícímu při poskytování služby vznikla. Kupující se podpisem Smlouvy práva na úhradu škody v  těchto 
případech vzdává. 

 
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ VÝKONU 

1. V případě služby čerpání 

 začíná poskytování (čas práce) okamžikem vjezdu čerpadla na staveniště 

 končí okamžikem opuštění staveniště 
 
V. BEZPEČNOST PRÁCE A OSOB 

1. Společnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. předala kupujícímu písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních pro práci 
čerpadel při podpisu Smlouvy. 

2. Kupující je povinen s riziky a ochrannými opatřeními prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, které se budou vyskytovat 
v místě práce čerpadla. Seznámení musí být provedeno na místě a před zahájením práce čerpadla.  

3. Pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník 
povinnen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k  zabránění pádu 
pracovní obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a to zejména ve smyslu 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní–li zákazník tuto povinnost je společnost oprávněna odmítnout 
poskytnutí služby. 

 
VI. DOZOR 

1. Pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště za účelem kontroly dodržení ustanovení smlouvy      
a těchto SOPP – BETON.   

 
Tyto Specifické obchodně prodejní podmínky – BETON – Doprava a čerpání společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. byly vydány dne         
13. 3. 2014. 
 
Předslav, dne…………………………………………………                                                            ………………………………..………………..……………………. 
                                                                                                                                                         za kupujícího podmínky četl a souhlasí 


