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B TS
z d í c í   s y s t é m

V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  A  P R O D E J N Í  P O D M Í N K Y  
platné od 1.2.2009 

 
Všeobecně 
1. Vzájemný obchod mezi firmou BST (betonová skořepinová tvárnice) VÝROBNÍ s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím se řídí následujícími 

prodejními a dodacími podmínkami. Odchylky a doplňky k těmto podmínkám nebo ke zvláštním podmínkám kupní smlouvy vyžadují 
písemnou dohodu obou stran. 

2. Všechna příchozí ujednání a korespondence, týkající se obsahu kupní smlouvy pozbývají platnosti uzavřením zvláštní kupní smlouvy. 
3. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, je-li kupujícím právnická osoba či jiný podnikatel a 

občanským zákoníkem, je-li kupujícím fyzická osoba. 
Objednávka 
1. Pro objednávky se vyžaduje písemná forma, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka zprostředkovaná faxem nebo e-mailem. 

Veškeré telefonické a ústní objednávky jsou nezávazné a musí být dodatečně podloženy písemnou objednávkou. 
2. Prodávajícím obdržené objednávky jsou právně závazné, pokud je prodávající v písemné formě akceptuje a potvrdí. Potvrzení objednávky 

probíhá formou: 
a. Zálohové faktury (proforma faktury), která obsahuje přehled objednaného zboží a předpokládaný termín dodání, způsob dopravy. 
b. Písemné potvrzení objednávky odběratele (písemnou formou se považuje i potvrzení zprostředkované faxem nebo e-mailem), která 

obsahuje přehled objednaného zboží a termín dodání, způsob úhrady objednaného zboží a způsob dopravy. 
3. Písemné potvrzení objednávky je určeno zákazníkům, kterým firma BST (betonová skořepinová tvárnice) VÝROBNÍ s.r.o. poskytuje „platební 

kredit“ (platba prováděna dle předem dohodnutých platebních podmínek na základě rámcové smlouvy, komisionářské smlouvy). 
Kupní cena 
1. Ceny jsou mezi prodávajícím a kupujícím určeny aktuálním ceníkem prodávajícího a jím odsouhlaseny. Jiné ceny výrobků, které nejsou 

uvedeny ve výše uvedeném „aktuálním ceníku“ jsou platné tehdy, pokud jsou uvedeny v objednávce kupujícího a pokud jsou potvrzeny 
prodávajícím. 

2. V kupní ceně zboží jsou zahrnuty veškeré výrobní náklady nutné pro výrobu zboží včetně nákladů na standardní balení, tj. páskování, překrytí 
folií PE a naložení na přepravní prostředek. 

3. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty vratné palety a doprava zboží na místo určení kupujícím, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Prodávající 
vykupuje palety ve smyslu ČSN 269110 a ČSN 269107 zpět pouze nepoškozené a to do 3 měsíců ode dne prodeje s předloženým dodacím 
listem v místě prodeje. Za použití palet si účtuje sazbu za opotřebení dle platného ceníku v době uzavření kupní smlouvy. 

4. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodatečně vyfakturovat nezapočítané daně a poplatky. 
Platební podmínky 
1. Kupující je povinen uhradit objednané zboží před jeho odběrem (viz zálohová faktura, objednávka bod 2.a) nebo v hotovosti, pokud nebyly 

písemně stanoveny zvláštní platební podmínky („platební kredit“) 
2. Firma BST (betonová skořepinová tvárnice) VÝROBNÍ s.r.o. poskytuje svým obchodním partnerům obchodní slevy. Tyto slevy se nevztahují 

na fakturové palety a musí být předem písemně dohodnuty. 
3. Za zaplacené se považuje zboží teprve připsáním platby na účet prodávajícího, složením hotovosti v sídle prodávajícího nebo na jiné smluvně 

určené místo. Kupující není oprávněn zadržovat platbu nebo její část nebo reklamované zboží z důvodu nároků vůči dodavateli, nebo provést 
vůči němu zápočet vlastních nároků na reklamaci. 

4. Jestliže kupující nezaplatí včas kupní cenu nebo sjednané splátky, je prodávající oprávněn trvat na okamžitém splnění smlouvy nebo odstoupit 
od této nebo i od ostatních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím a požadovat kromě toho náhradu škody. 

5. Neodstoupí-li prodávající od smlouvy, není povinen plnit své závazky tak dlouho, dokud své závazky nesplní kupující. Nárok prodávajícího na 
náhradu škody v případě platební neschopnosti kupujícího tím není dotčen. Při sjednaných splátkách má nezaplacení jedné splátky za následek 
splatnost celé kupní ceny. Úroky z prodlení činí nejvyšší přípustnou výši stanovenou zákonem. Nárok prodávajícího na náhradu škody není 
tímto dotčen. 

Termín plnění 
1. Termín plnění je stanoven kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky prodávajícímu. V těchto termínech se prodávající zavazuje kupujícímu 

zboží dodat a kupující za zavazuje zboží odebrat. 
2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží kupujícím má právo prodávající stanovit náhradní termín zahájení odběru, ne však déle 

než 1 týden. Pokud ani v tomto termínu kupující zboží neodebere, má prodávající právo zboží prodat. 
3. Počátek plnění smluvního závazku počíná dnem realizace prvé dodávky prodávajícím případně uhrazením faktury kupujícím, pokud není 

smluvně dohodnuto jinak. V případě sjednaných zálohových plateb je pro plnění rozhodný termín připsání dohodnuté částky na účet 
prodávajícího. 

4. Dodací povinnost prodávajícímu zaniká, pokud je kupující v prodlení s úhradou odebraného zboží nebo úhradou dohodnuté zálohové platby a 
zaniká tím nárok kupujícího na slevy z cen zboží s tím související a dohodnuté. 

5. V případě zpoždění dodávky zboží z viny prodávajícího má kupující právo stanovit dodatečnou lhůtu dodání v délce 3 týdnů. Pokud prodávající 
tuto lhůtu nesplní, může kupující od smlouvy odstoupit. Prohlášení o odstoupení musí být učiněno ihned po uplynutí dodatečné lhůty, a to 
písemnou formou. 

Dodací podmínky  
1. Dodávka nebo dílčí dodávka je splněna okamžikem naložení a převzetí zboží na přepravní prostředek kupujícího nebo složením a převzetím 

zboží na místě složení z dopravního prostředku prodávajícího. 
2. Pokud kupující nepřevezme připravené zboží ve smluvním termínu nebo dle výzvy k odběru, bude zboží rezervováno maximálně 14 dnů. 
3. Při plnění dodávek zboží s dopravou, kterou zajišťuje prodávající se kupující zavazuje zabezpečit k místu skládání zboží kvalitní a bezpečný 

příjezd a plochu ke složení. Vícenáklady při skládání čí škody na majetku přepravce vzniklé nezajištěním této povinnosti včetně nesplnění 
dodávky z tohoto důvodu prodávajícím v případě vzniku uhradí v plné výši kupující. 

4. Nedílnou součástí každé dodávky prodávajícího je dodací list se specifikací výrobků 
Výhrada vlastnictví, vady, záruka, reklamace 
1. Výrobce si vyhrazuje vlastnické práce a dispoziční právo k prodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. 
2. Jakost výrobku, vady, záruční podmínky a reklamace jsou předmětem řešení v reklamačním řádu firmy BST (betonová skořepinová tvárnice) 

VÝROBNÍ s.r.o. 


