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TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY TDP 1/2020
pro dodávky transportbetonu a služeb spojených s jeho dopravou a zpracováním na stavbě.

Technické a dodací podmínky TDP 1/2020 platí pro dodávky betonu, cementových potěrů a
stmelených směsí a služeb spojených s jejich dopravou a zpracováním na stavbě. TDP 1/2020 se
stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy pokud se na ně kupní smlouva odkáže.
1. Předmět dodávky
Předmětem dodávky jsou výrobky:
- transportbeton podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404,
- drobnozrnný potěrový beton podle STO,
- směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 až -3,
- nestmelené směsi podle ČSN 73 6126-1
a služby:
- doprava výrobků na místo určení nákladními auty nebo autodomíchávači,
- uložení výrobků do konstrukce pomocí autodomíchávačů nebo čerpadel betonu.
Sortiment výrobků a služeb je definovaný v platném ceníku betonárny na příslušné období. Není-li
dohodnuto předem jinak, jedná se o typové výrobky ve smyslu platných norem. Na tyto výrobky byly
výrobcem vydána prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.
V případě, že odběratel požaduje změnu složení nabízených výrobků, případně přidání další složky
podle jeho specifického požadavku, prodávající ručí pouze za správné dávkování a zamíchání směsi,
ale neručí za konečné vlastnosti čerstvého ani ztvrdlého výrobku. Jedná se o výrobky předepsaného
složení ve smyslu platných norem, na které se nevztahují vydaná prohlášení o shodě nebo prohlášení
o vlastnostech.
2. Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy, převzetím a
potvrzením písemné objednávky, nebo převzetím ústní objednávky a je potvrzen a odsouhlasen
převzetím a písemným potvrzením příslušného dodacího listu. Dodávky se i v tomto případě řídí
ustanovením TDP.
3. Objednávka
Kupující je povinen v objednávce přesně a úplně specifikovat všechny parametry požadovaných
výrobků podle výše uvedených technických norem. Objednávané množství může být udáno rámcově
a následně po dohodě s betonárnou průběžně upřesňováno během plnění dodávky.
Kupující nese zodpovědnost za neúplné údaje, chybné parametry nebo nesrozumitelně specifikované
požadavky, které jsou v rozporu s platnými technickými normami, včetně případných chyb
způsobených elektronickým přenosem dat (e-mail, SMS apod.). Plný souhlas se všemi parametry
dodaného výrobku potvrzuje kupující převzetím a písemným potvrzením dodacího listu.
V případě, že údaje dodané kupujícím v objednávce jsou neúplné, nepřesné, nesrozumitelné nebo
nepravdivé je prodávající oprávněn odmítnout nebo přerušit dodávku a od uzavřeného smluvního
vztahu odstoupit, aniž by kupujícímu vznikly jakékoli nároky vůči prodávajícímu.
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4. Práva prodávajícího
Na základě KS nebo potvrzené objednávky má prodávající právo:
- na zaplacení ceny a případné zálohy za dodávku ve výši a lhůtě̌ splatnosti podle KS nebo platného
ceníku betonárny. Při neuhrazení faktur a bez případné dodatečné dohody je prodávající oprávněn
přerušit , případně i zastavit dodávku.
- požadovat od kupujícího převzetí́ objednané dodávky a služby v dohodnutém čase a místě
- na náhradu škody vzniklé́ neodebráním dodávky a služby v dohodnutém čase a místě
- po uzavření kupní smlouvy mají pracovnici prodávajícího, případně s doprovodem schválené
zkušebny, právo kdykoliv vstoupit na místo dodání a přejímky zboží za účelem kontroly kvality
dodávaných výrobků a kontroly dodržování podmínek těchto TDP
5. Plnění dodávek dodávky
5.1. Požadavek na dodávku
Kupující povinen uplatnit požadavek na dílčí nebo celou dodávku na betonárně buď osobně,
telefonicky nebo e-mailem 24 hod před dodávkou, nejpozději den předem do 12:00 hod.
Požadavek na uložení betonu čerpadlem je nutno uplatnit 48 hodin před dodávkou. Požadavek
musí obsahovat den a čas plnění, množství a specifikaci výrobku, počátek, rychlost a předpokládaný
konec ukládání betonů a směsí a případně požadavek na dopravu a uložení. U dodávek obsahujících
více než jeden dopravní cyklus je kupující povinen průběžně osobně nebo telefonicky upřesňovat
rozsah a interval jednotlivých dodávek a zejména okamžitě oznamovat případná zpoždění, přerušení
nebo zastavení odběru. Při zpoždění a přerušení odběru z viny kupujícího, zodpovídá kupující za
škody způsobené tímto prodávajícímu, např. znehodnocení betonu a směsí již naplněných
v dopravních prostředcích na cestě a na staveništi, prostoje dopravních prostředků, likvidaci
vráceného betonu , aj.
Již potvrzenou dodávku může kupující bezplatně zrušit v pracovní dny (pondělí až pátek) nejpozději
3 hodiny před dohodnutým časem, v sobotu a neděli nejpozději 6 hod před dohodnutým
časem, vždy v pracovní době betonárny.
Při zrušení dodávky po tomto termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jednorázovou
smluvní pokutu za každý objednaný autodomíchávač ve výši 3.000 Kč + prokazatelné provozní
náklady na dopravu – prostoje, mýto, přesuny, vše bez DPH a náklady na případnou likvidaci již
vyrobeného betonu a směsí.
Požadavek na dodávku může být odmítnut ze strany prodávajícího jako nesplnitelný, v případě, že
požadavek přesahuje technické možnosti strojního a technologického vybavení provozu prodávajícího
s ohledem např. na požadovanou dopravní́ vzdálenost, povětrnostní́ nebo klimatické podmínky aj.
Prodávající je oprávněn změnit dodávku a dodací lhůty již potvrzené dodávky v případě neočekávané
a nepředpokládané situace na výrobně, jako je výluka výroby způsobená nepředvídatelnou poruchou
zařízení, sjednaných dopravních prostředků, dodávek energií a vody, subdodávek materiálů pro
výrobu, zablokování nebo uzavření dopravních komunikací, mimořádné povětrnostní podmínky
(mimořádně silný vítr, srážky, silný mráz) a vyšší moc. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje
o dobu po kterou překážky trvaly a dobu nutnou na znovuuvedení zařízení do provozu a od
prodávajícího nelze požadovat náhradu škody a pokuty za neuskutečněnou dodávku v původním
termínu. Po dohodě s kupujícím může prodávající zajistit dodávku v jiném termínu nebo splnit
dodávku prostřednictvím třetí osoby.
5.2. Čas dodání
Dodávka je plněna v čase pracovní doby betonárny a v termínech schválených prodávajícím.
Požaduje-li kupující dodávku mimo obvyklou pracovní dobu, případně mimo běžné pracovní dny
(pondělí až pátek) nebo dojde-li k překročení dohodnuté doby vinou kupujícího, je prodávající
oprávněn účtovat příplatky podle platného ceníku betonárny.
5.3. Přejímka čerstvého betonu a směsí
Místo předání a převzetí transportbetonu a směsí, je dáno způsobem zajištění přepravy a může být:
- na betonárně v okamžiku plnění betonu a směsí do dopravních prostředků kupujícího
- na stavbě v místě vyložení betonu a směsí z dopravních prostředků nebo čerpadla prodávajícího
Prodávající je zodpovědný za deklarované parametry a kvalitu čerstvého betonu a směsi až do
okamžiku předání kupujícímu.
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Kupující je povinen při přejímce dodávky čerstvého betonu a směsi provést ověření správnosti údajů
uvedených v dodacím listě, provést vizuální kontrolu výrobku a kontrolu jeho základních parametrů –
konzistence, případně obsahu vzduchu a objemové hmotnosti. Shodu s údaji v dodacím listě potvrdí
podpisem, případně razítkem. Do dodacího listu je kupující povinen zaznamenat jakékoli případné
úpravy dodaného čerstvého betonu a směsí před uložením, provedené na základě jeho požadavku.
V případě neshody je kupující povinen podle závažnosti to zaznamenat na dodací list nebo odmítnout
dodávku. Na pozdější výhrady nebude brán zřetel, potvrzené dodací listy se považují za nesporné
Po převzetí dodávky je kupující zodpovědný za správné zpracování čerstvého betonu a ošetřování
tvrdnoucího betonu podle požadavků technických norem a pokynů na dodacím listě.
5.4. Místo dodávky a vykládky
V případě přejímky betonu a směsí na staveništi je kupující povinen:
- zajistit stavební povolení, zábor veřejných ploch a komunikací sloužících k vykládce betonu a směsí
- zajistit sjízdnost, dostatečnou propustnost a pevnost (vozidla o hmotnosti až 40 t a výšky 4 m),
osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a jiných veřejných ploch. V případě jejich znečištění
vozidly prodávajícího vyjíždějící čími ze stavby je povinen zajistit čištění na vlastní náklady.
- zajistit vhodný́ prostor pro oplach koryt a násypek autodomíchávače a čerpadel
- zajistit místo pro vyprázdnění případného zbytkového betonu a jeho likvidaci
- spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví́ při práci na staveništi a
písemně informovat prodávajícího o případném riziku
- stanovit osobu zodpovědnou za provádění přejímky dodávek a potvrzování dodacích listů.
Není-li tato osoba přítomná na stavbě v době přejímky nebo v písemné́ objednávce není́ konkrétní́
osoba k převzetí́ dodávky přesně určena, je prodávající oprávněn s ohledem na charakter dodávky,
zejména na riziko snížení kvality nebo znehodnocení při prodlení, předat dodávku na místě určení
kterémukoliv zaměstnanci kupujícího nebo osobě̌, která́ je na staveništi přítomna a je prokazatelně
informovaná kupujícím o podstatných náležitostí dodávky, tj. očekává dodávku, zná firmu
prodávajícího i kupujícího, zná místo určení, dodávané́ množství́ a druh betonu nebo směsi.
- zajistit, aby přejímka dodávky proběhla bezodkladně po dodání na staveniště, aby nedošlo ke
snížení kvality výrobku následkem neúměrně dlouhého čekání
5.5. Dodávané množství́ a vykládka
Celkové množství dodaného betonu je uvedeno v KS nebo potvrzené objednávce. Dodávky
přesahující schválené množství jsou považovány za dodávky podle smlouvy, pokud kupující požádá
písemně nebo ústně o jeho navýšení a prodávající to schválí.
Je-li nutno na žádost kupujícího dodat množství betonu a směsi menší než je kapacita příslušného
dopravního prostředku, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravní náklady stejné jako při
plném vytížení.
Dobou vykládky vozidla se rozumí doba počítaná od příjezdu na staveniště až po opuštění staveniště
a je zaznamenána řidičem na dodacím listě. V ceně betonu a směsí je zahrnuta doba vykládky v délce
30 minut. Při překročení této doby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek podle platného
ceníku betonárny.
Celková́ doba zpracování betonu, tj. čas od zamíchání čerstvého betonu a směsi na betonárně̌ až po
řádné uložení do konstrukce nesmí přesáhnout 90 minut, není-li v dodacím listě uvedeno jinak.
Zpracování betonu a směsí po překročení předepsané doby je nutno konzultovat s technologem
betonárny.
Čerstvý beton a směsi vyráběné podle technických norem uvedených v odd. 1 těchto TDP, jsou
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dodávané objemově v m , množství uvedené na dodacím listě udává objemu betonu po zhutnění.
Požaduje-li kupující ve výjimečném případě dodávku betonu a směsí hmotnostně v kg, je povinen
tento požadavek oznámit prodávajícímu s předstihem před naložením dopravního prostředku a zajistit
vážení vozidla podle zvláštních pokynů prodávajícího. Za tuto službu je účtován příplatek 500 Kč bez
DPH za každý jednotlivé naložení na betonárně.
Kupující je informován a souhlasí s tím, že prokazatelné odchylky v objemu dodávky do 3 % objemu,
případně do 3 % hmotnosti se nevyrovnávají.
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V dokumentaci prodávajícího a na betonárně jsou vyvěšeny objemové hmotnosti dodávaných betonů
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a směsí v kg/m . Za správné naložení vozidla a za dodržování maximální povolené celkové hmotnosti
vozidla zodpovídají řidiči dopravce.
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6. Dodací list (DL)
Dodací list je dokladem obsahu a kvality dodávky. DL obsahuje všechny deklarované parametry
dodaného výrobku včetně údajů o výrobě. Dodací list vystavuje prodávající v originále a jedné kopii
v okamžiku expedice dodávky z výrobny
Řidič dopravního prostředku převezme DL na betonárně po naložení dopravního prostředku.
Jedná-li se o dopravce kupujícího, řidič provede přejímku a po kontrole potvrdí kopii DL a předá ji zpět
prodávajícímu, originál předá kupujícímu na stavbě.
Řidič dopravce prodávajícího převezme originál i kopii DL a po příjezdu na stavbu doplní údaje o
dopravě, termínech vykládky a o případné dodatečné úpravě betonu a směsi na stavbě – přidaná
voda, přísady nebo rozptýlená výztuž, nechá potvrdit převzetí dodávky zástupcem kupujícího (jméno
tiskacími písmeny, podpis, případně razítko) a předá originál kupujícímu. Kopie zůstává u
prodávajícího jako doklad o dodávce.
7. Splnění dodávky
Dodávka betonu a směsí je splněna dodáním čerstvého betonu a směsí na místo určení
v dohodnutém množství v deklarované kvalitě.
8. Kvalita dodávky
Požadavky na kvalitu dodávaného zboží obsahuje kupní smlouva nebo schválená objednávka. Není-li
to jinde uvedeno, řídí se požadavky na kvalitu technickými normami platnými pro příslušné výrobky,
uvedenými v bodě 1. těchto TDP.
Prodávající dokladuje splnění požadavků technických norem a zákonných nařízení při výrobě
dodaných výrobků příslušným prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech, které jsou
k dispozici u vedoucího betonárny a na obchodném oddělení prodávajícího.
Zprávy o průkazních zkouškách betonů a směsí, certifikáty a zprávy o dohledech certifikovaných
výrobků a systémů a další zprávy o provedených zkouškách jsou po dohodě k dispozici u jednatele
prodávajícího.
Prodávající́ ručí za to, že dodaný́ čerstvý́ beton a směsi mají v okamžiku přejímky deklarované
vlastnosti, které při správném způsobu uložení, zpracování a ošetřování betonu a směsí (viz platné
technické normy) zaručují dosažení deklarovaných vlastností ztvrdlého betonu a směsí.
Prodávající neodpovídá za snížení kvality ztvrdlého betonu a směsí zvláště v následujících případech:
- dodávaný beton a směs se na staveništi mísí s betonem a směsí jiného dodavatele
- dodaný beton a směs je před uložením upravován kupujícím přidáním vody
- dodaný beton je před uložením upravován kupujícím přidáním rozptýlené výztuže (ocelových
drátků nebo syntetických vláken), přísad a příměsí jiných než bylo dohodnuto v kupní smlouvě
nebo je povoleno v dodacím listě
- při nesprávném zpracování čerstvého betonu, např.̌. výsyp z nepřípustné výšky podle technických
norem, žádné, nedostatečné nebo nesprávné hutnění v konstrukci, nesprávné nebo nedostatečné
ošetřování zejména betonových ploch
- při nesprávném zpracování betonu a směsi zavlhlé konzistence, tj. překročení přípustné doby
zpracování, žádné nebo nedostatečné hutnění v konstrukci a nedostatečné ošetřování, zejména
ochraně proti vysychání.
- za poškození tvrdnoucího betonu účinky mrazu v nedostatečně tepelně izolované konstrukci
- při překročení přípustné doby zpracování betonu a směsi
- při změně kvality betonu a směsi během přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo
kupujícím sjednaného dopravce.
- při zadání neúplných nebo nesprávných údajů kupujícím v objednávce nebo při požadavku na
dodávku
Kvalita dodávaných betonů a směsí je prodávajícím ověřována podle požadavků technických norem
uvedených odd. 1 těchto TDP a požadavků platných legislativních nařízení. Vzorky betonů a směsí
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jsou pravidelně odebírány na betonárně a zkoušeny v externí zkušebně. Vzorky, které odebírá
kupující na stavbě musí být odebrány prokazatelně z dopravního prostředku bezprostředně po jeho
příjezdu na stavbu. Vzorky odebrané kupujícím na stavbě musí být prokazatelně odebrány, vyrobeny,
uloženy, ošetřovány a zkoušeny podle platných technických norem. Prodávající poskytne kupujícímu
protokoly s výsledky zkoušek pevnosti betonu a směsí po 28 dnech zrání vztahujících se
k uskutečněným dodávkám v rozsahu podle technických norem uvedených v odd. 1. těchto TDP
Náklady na tyto standardní zkoušky jsou zahrnuty v dohodnuté ceně zboží.
Požaduje-li kupující provedení vyšší četnosti zkoušek pevnosti v tlaku nebo jiných zkoušek, např.
pevnosti v tahu, vodonepropustnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti CH. R.L., modulů pružnosti
objemové hmotnosti apod., a vyhotovení samostatných protokolů vztahujících se přímo k objednané
dodávce, je povinen si je objednat u prodávajícího s předstihem před termínem dodání a je povinen
uhradit prodávajícímu cenu dohodnutou za takto zvlášť objednané zkoušky. Prodávající poskytne
kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek vždy až po úhradě všech faktur za dotyčné dodávky.
9. Bezpečnostní upozornění
9.1. Čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem
jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830
klasifikovány jako nebezpečné:
Výrobek je nebezpečný pro zdraví, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje
vážné poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.
Výrobek obsahuje cement
Pokyny pro nakládání: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží omyjte velkým
množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při
zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře
9.2. Ztvrdlý beton a směsi s cementovým pojivem
nejsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU)
215/830 klasifikovány jako nebezpečné.
Prodávají vydal Bezpečnostní list pro čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem, který je vystaven
na internetové adrese prodávajícího wwww.eurofloorbrtnice.cz/dokumenty a k dispozici na betonárně
a na obchodním úseku. Bezpečnostní list je přiložen ke kupní smlouvě
10. Reklamační́ řízení
Reklamační řízení se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
10.1. Vady zjevné při přejímce dodávky
Za vady, které jsou zjevné a které lze zjistit při odborné přejímce dodávky podle bodu 5.3. těchto TDP
se považují vady v množství, vady v konzistenci betonu a směsí, v obsahu vzduchu v čerstvém
betonu, v objemové hmotnosti a ve velikosti maximálního zrna kameniva. Kupující je povinen tyto
zjevné vady oznámit prodávajícímu při přejímce, s výjimkou vad v množství, které je povinen oznámit
nejpozději následující den po dodávce. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími listy
reklamované dodávky a přesným umístěním uloženého betonu a směsí v konstrukci. Pokud nebudou
dodací listy řádně a čitelně potvrzeny v souladu s body 5.3. a 6. těchto TDP má prodávající právo
takovou reklamaci odmítnout.
10.2. Vady zjištěné dodatečně
Vady, které kupující zjistí při vynaložení odborné péče později než při přejímce je povinen oznámit
prodávajícímu písemně a bez zbytečných odkladů hned po zjištění, nejpozději do 24 měsíců po
dodání.
Oznámení reklamace musí být doloženo přesnou lokalizací vad, příslušnými doklady k reklamované
dodávce – dodacími listy, případně protokoly o zkouškách. Strany se zavazují podanou reklamaci
projednat za přítomnosti technologa prodávajícího a učinit o jednání písemný zápis.
Pro doložení kvality dodávky budou na reklamované konstrukci provedeny nedestruktivní, případně
destruktivní zkoušky za přítomnosti obou stran .
Nedojde-li k dohodě stran na řešení reklamace a nebylo-li smluvně ujednáno jinak, bude spor řešen
s pomocí příslušné akreditované zkušebny, na které se strany dohodnou.
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Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu
v termínu splatnosti.
11. Cena a platební podmínky
11.1. Ceny
Ceny zboží a služeb jsou určeny v platném ceníku betonárny nebo jsou dohodnuty mezi kupujícím a
prodávajícím v kupní smlouvě.
Podkladem pro vyúčtování dodávky jsou doklady potvrzené́ zaměstnancem nebo jinou zmocněnou
osobou kupujícího, dle bodů 2. a 6. těchto TDP.
K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané́ hodnoty.
Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky.
11.2. Způsoby úhrady
Dodávku zboží je možné zaplatit:
- v hotovosti předem – platba se provádí́ předem na dispečinku betonárny
- platební́ kartou – platba se provádí́ předem na dispečinku betonárny prostřednictvím platebního
terminálu
- bezhotovostně̌ předem – platba se provádí́ předem bezhotovostním převodem na učet prodávajícího
na základě̌ vystavené́ zálohové́ faktury (finanční́ prostředky musí́ být připsány na účet prodávajícího
před terminem dodávky),
- bezhotovostně̌ se splatností (jen po předchozí́ písemné́ dohodě̌ kupujícího a prodávajícího) – platba
se provádí́ bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě̌ splatnosti.
11.3. Platební podmínky
Základní platební podmínky jsou stanoveny v kupní smlouvě.
Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od vystavení, není́-li písemně̌ dohodnuto jinak. Dnem
splatnosti se rozumí́ den připsání finančních prostředků̊ na účet prodávajícího. Za překročení doby
splatnosti faktury kupující́ uhradí́ prodávajícímu smluvní́ pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za
každý́ den prodlení. V případě, že kupující́ neuhradí některou z vystavených faktur do deseti (10) dnů
po její́ splatnosti, je prodávající́ oprávněn přerušit dodávky, tedy nedodávat další́ betonovou směs a
související́ služby, až do doby, než̌ bude dlužná́ částka kompletně̌ uhrazena. Zároveň̌ je prodávající́
oprávněn okamžitě̌ odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu. Účinky odstoupení nastávají třetím
(3.) dnem po předání odstoupení ve formě̌ doporučené́ zásilky k přepravě̌ subjektu s poštovní́ licencí.
Dále je prodávající́ oprávněn obrátit se se svým požadavkem na investora stavby nebo vrchního
dodavatele, aby cenu uhradil k tíži kupujícího přímo prodávajícímu. K tomuto oprávnění prodávajícího
dává́ kupující́ tímto výslovný́ souhlas. Případné slevy se poskytují na základě objektových cen a
dílčích cenových nabídek nebo rámcových smluv.
12. Závěrečná ustanovení
Tyto Technické a dodací podmínky se stávají pro kupujícího a prodávajícího závaznými okamžikem
podepsání kupní smlouvy nebo schválením objednávky, pokud není stanoveno jinak.
Smluvní strany považují za důvěrné všechny údaje, sdělení a poznatky, které se dozvěděly
v souvislosti s jednáním a uzavřením kupní smlouvy nebo při výkonu práv a plnění povinností
spojených s uzavřenou kupní smlouvou. Smluvní strany se zavazují nepoužít tyto poznatky k jinému
účelu než obsahuje kupní smlouva a chránit je před zneužitím třetí stranou.
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají
vzájemného smluvního vztahu.
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné
škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS nebo
s použitím zboží.
Kupující́ i prodávající́ jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též̌ v případě, že na druhou ze smluvních
stran bude podán insolvenční́ návrh, nebo když̌ bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni
okamžitě̌ odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí́ do likvidace, nebo když̌ proti ní
bude zahájeno exekuční́ nebo trestní́ řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku v platném znění.
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V Brtnici 01. 03. 2020

jednatel Ing. Jiří Zelený
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