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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti M-Bet s.r.o. 

 
I. 

OZNAČENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 
 
Prodávající: 
 
M-Bet s.r.o. 
se sídlem Milheimova 2889, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 23880 
zastoupena Jiřím Šťovíčkem jednatelem 
IČ:  27521176,  DIČ: CZ27521176 
bankovní spojení:  282492436/0300 
telefon:   721902902 
e-mail:   m-bet@seznam.cz 
 

II. 
DEFINICE POJMŮ A ÚČEL 

 
(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují 
základní podmínky, za kterých prodávající prodává a kupující kupuje 
zboží, není-li v písemné smlouvě uzavřené mezi stranami sjednáno 
jinak. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na internetových 
stránkách http://www.m-bet.cz/. 
(2) Předmětem smluvního vztahu je povinnost prodávajícího 
odevzdat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a umožnit 
mu nabýt vlastnické právo k němu a povinnost kupujícího toto zboží 
převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 
(3) Pojmem betonárna v těchto VOP se má na mysli příslušné 
expediční místo prodávajícího. 
(4) Pojmem zboží v těchto VOP se má na mysli veškerý nabízený 
sortiment prodávajícího, včetně betonu, směsí, ostatního materiálu. 

 
III. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
(1) OBJEDNÁVKA ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – Kupní smlouva 
je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí 
objednávky (akceptace objednávky). Prodávající je oprávněn 
objednávku odmítnout; přičemž platí, že nepotvrdí-li prodávající 
objednávku ve lhůtě 5 pracovních dnů, považuje se objednávka za 
odmítnutou. 
(2) NABÍDKA ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO – Není-li 
v nabídce uvedeno jinak, kupní smlouva je uzavřena okamžikem, 
kdy kupující potvrdí prodávajícímu přijetí nabídky (akceptace 
nabídky). Prodávající je oprávněn požadovat písemnou akceptaci 
nabídky, v takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem 
písemného doručení přijetí nabídky. Přijetí nabídky musí být 
prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v nabídce. 
(3) Pokud je nabídka prodávajícího označena jako předběžná či 
nezávazná, nebo to vyplývá z jejího obsahu, platí, že taková nabídka 
není návrhem na uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího 
k uzavření smlouvy nebo k dodání zboží. Kupní smlouva je 
v takovém případě uzavřena poté, co prodávající potvrdí kupujícímu 
přijetí objednávky učiněné kupujícím na základě nezávazné nabídky 
prodávajícího. 
 

IV. 
CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY 

 
(1) Předmětem plnění může být rovněž doprava, případně zajištění 
dopravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, 
včetně případné služby čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě 
plnění. Cena dopravy zboží není zahrnuta v ceně zboží.  
(2) Cena zboží a cena dopravy bude sjednána dohodou smluvních 
stran v kupní smlouvě (nabídce, objednávce). 
(3) Nebude-li cena zboží a dopravy zboží sjednána v kupní smlouvě 
(nabídce, objednávce) nebo nebude-li cena sjednaná dostatečně 
určitě, stanoví se cena na základě ceníku prodávajícího zveřejněného 
na webových stránkách společnosti http://www.m-bet.cz/. 
(4) Pro stanovení množství dodaného zboží a služeb, které bude 
fakturovány, je rozhodující množství uvedené na dodacím listu. 

 
V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
(1) Nárok na zaplacení kupní ceny a právo vystavit fakturu vzniká 
okamžikem dodání zboží a služeb. 

  
(2) Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne vystavení faktury 
prodávajícího, a to i v případě, že si kupující fakturu v uvedené lhůtě 
nepřevezme. 
(3) K ceně prodávající vždy účtuje DPH dle platných právních 
předpisů. 
(4) Peněžní závazek placený bezhotovostním převodem je splněn 
včas, byla-li platba připsána na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti. 
(5) Nepožádá-li kupující o doručování faktur jinou cestou, budou 
faktury prodávajícího zasílány elektronickou formou na emailovou 
adresu kupujícího, kterou kupující prodávajícímu sdělí nebo která 
bude veřejně dostupná. 
(6) V kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit (závazkový limit), jímž se 
rozumí objem zboží a služeb, které je kupující oprávněn převzít, 
vyjádřený celkovou výší jejich ceny bez ohledu na to, zda již byla 
fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho 
vyčerpání (tj. v případě, kdy cena odebraného a požadovaného zboží 
a služeb bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýšila 
sjednaný kredit) není prodávající povinen poskytovat kupujícímu 
další plnění, a to až do okamžiku, kdy kupující uhradí cenu tak, že 
celková částka nezaplacené ceny za převzaté zboží a služby klesne 
pod sjednanou výši kreditu uvedenou v kupní smlouvě. 
(7) Vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude-li ohledně kupujícího 
zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně 
prodávajícího informovat. Prodávající je oprávněn v tomto případě 
od kupní smlouvy odstoupit bez nároku kupujícího na sankce nebo 
náhradu újmy s účinností dnem doručení odstoupení kupujícímu. 
Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dalších dodávek 
platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží 
anebo požadovat poskytnutí zajištění dluhů kupujícího, které má vůči 
prodávajícímu v souvislosti s dodávkami zboží. V případě, že 
kupující na toto nepřistoupí, má prodávající právo odmítnout plnění 
dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. 

 
VI. 

ZPŮSOB DODÁNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA 
ZBOŽÍ 

 
(1) Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží na určité 
místo, je jeho povinnost dodat zboží splněna jeho předáním zboží 
kupujícímu nebo přepravci v betonárně. 
(2) Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za 
něj oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Kupující je 
povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto 
převzala. 
(3) V případě, že dopravu zajišťuje prodávající, je kupující povinen 
zajistit převzetí zboží a toto potvrdit na dodacím listu. Nebude-li 
v místě určení dopravy přítomen pověřený zástupce kupujícího, má 
se za to, že zboží bylo řádně předáno, pokud dodací list potvrdí 
kterýkoli zaměstnanec kupujícího podpisem a uvedením svého jména 
a příjmení, popřípadě čísla občanského průkazu a funkce u 
kupujícího, či jiného dokladu vydaného statutárním orgánem. 
V případě, že žádná taková osoba nebude v místě dodání přítomna, 
nebo řidič prodávajícího bude mít důvodné pochybnosti o oprávnění 
uvedené osoby k převzetí zboží, je oprávněn odvézt zboží zpět na 
náklady kupujícího.   
(4) Pokud si odběr zboží zajišťuje kupující, je povinna jím určená 
přebírající osoba potvrdit převzetí zboží na dodacím listu a vypsat 
zároveň i své výše uvedené identifikační údaje a na požádání 
předložit potřebné doklady. 
(5) Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě 
uplatnění požadavku na čerpání betonu je čas přistavení čerpadla 
pouze přibližný. Skutečný čas nájezdu čerpadla určuje prodávající. 
Prodávající tento čas kupujícímu oznámí. 
(6) Klesne-li venkovní teplota pod – 5 °C nebo dojde-li k ovlivnění 
výroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními klimatickými 
podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, 
bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení sjednaného 
termínu. 
(7) Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán 
v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího, při výpadku 
energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, 
úředního příkazu, nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, 
pokud je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jím předejít, 
v případě nepředvídatelné poruchy výrobní a dopravního zařízení 
prodávajícího a v případech vyšší moci. V těchto případech se dodací 
lhůty prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, a kupující nemá 
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nárok na náhradu škody, ledaže by ze strany prodávajícího došlo 
k úmyslnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti 
zcela znemožní dodávku zboží, je prodávající zproštěn plnění. 
(8) Odmítne-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že 
zboží má vady, je povinen na dodací list uvést konkrétní vlastnosti, 
které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob, jakým je zjistil. 
V případě odmítnutí převzetí zboží z důvodu vadných technických 
vlastností (hodnota konzistence, obsah vzduchu apod.) je kupující 
povinen uvést na dodací list hodnoty vlastností lišících se od 
deklarovaných a způsob, jakým byly zjištěny. 
(9) Prodávající splní svou povinnost plnit odevzdáním zboží a 
poskytnutím souvisejících dohodnutých služeb v místě plnění. 
Dokladem o splnění je potvrzený dodací list. Odevzdáním zboží 
kupujícímu nebo prvnímu přepravci přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží. 
(10) Je-li místem plnění betonárna, zavazuje se kupující, že 
přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k 
nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze 
zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném 
případě je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat kupujícímu 
zboží. V případě, že kupující bude trvat na přepravě zboží 
znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na 
dodacím listě. Kupujícímu v takovém případě nevznikají práva z vad 
zboží, vzniklých v důsledku plnění dodávky do znečištěného nebo 
neprázdného dopravníku a prodávající ani není povinen hradit 
žádnou újmu, která by v důsledku takovéhoto postupu vznikla. 
(11) Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednáno jiné než expediční 
místo prodávajícího, je kupující povinen zajistit stavební povolení a 
veškerá potřebná povolení související s vykládkou zboží na staveništi 
či jiným plněním dle smlouvy, tj. zejména povolení příslušného 
silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání komunikace, 
souhlasu vlastníka dotčené komunikace apod., pokud to bude 
vzhledem k okolnostem na staveništi zapotřebí či pokud lze potřebu 
takového povolení vzhledem ke všem okolnostem důvodně 
předpokládat. Kupující se zavazuje k náhradě veškeré škody a 
veškerých nákladů, které případně prodávajícímu vzniknou v 
souvislosti s tím, že potřebné povolení nebude včas a řádně vydáno, 
přičemž takovou škodou se rozumí i pokuty, které by byly 
prodávajícímu případně uloženy správním orgánem za zvláštní 
užívání komunikace v souvislosti s vykládkou či jiným plněním dle 
smlouvy bez příslušného povolení. 
(12) Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednáno jiné než expediční 
místo prodávajícího, zavazuje se kupující splnit a zajistit, že budou 
splněny veškeré podmínky pro plynulou přepravu zboží, jeho 
vykládku a uložení. Za tímto účelem bude především zajištěno 
následující: 
- průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými 
dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu; 
- bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečná nosnost, osvětlení 
příjezdových komunikací a místa plnění dodávky; 
- bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění a stabilizaci 
dopravních prostředků a čerpadel v místě plnění dodávky; 
- místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po 
ukončení vykládky zboží; 
- potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby; dojde-li k 
jakémukoli znečištění budov, komunikací, pozemků, vodních ploch a 
vodotečí v důsledku porušení této povinnosti, je kupující povinen 
zajistit jejich očištění na svůj náklad; 
- potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků; 
- pro odevzdání a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně 
platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví; 
- povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při 
dopravních omezeních. 

 
VII. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
(1) Prodávající odpovídá za to, že zboží má v době přejímky 
vlastnosti vyhovující smlouvě, platným právním předpisům a 
technickým normám. 
(2) Kupující je vždy odpovědný za konečnou specifikaci zboží a za 
to, že zboží je/bude vhodné k účelu zamýšlenému kupujícím. S 
ohledem na skutečnost, že prodávajícímu nejsou známy veškeré 
potřebné informace o způsobu použití jeho zboží na stavbě, jsou 
případné konzultace a z nich vyplývající názory a vyjádření 
prodávajícího vždy jen orientační a nezávazné. Konečnou volbu 

zboží a jeho specifikaci musí vždy provést kupující s ohledem na 
konkrétní konstrukci, která má být z dodaného zboží zhotovena, její 
funkci ve stavbě a s ohledem na zvolený způsob jejího zhotovení a 
příslušné prostředí. Podávající tedy neodpovídá za vhodnost zboží k 
použití za účelem zamýšleným kupujícím. 
(3) Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li kupní smlouva nebo 
tyto VOP jinak. Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakákoli 
úprava dodávaného zboží, není-li toto nutnou součástí prodávajícím 
stanoveného zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, 
tedy především přidání jakýchkoli přísad, pigmentů, vláken, drátků, 
vody či jiného materiálu do autodomíchávače, je zásahem majícím 
vliv na konečné vlastnosti zboží. V takovém případě se má zboží za 
dodané umožněním kupujícímu s ním disponovat, tedy dáním tohoto 
pokynu kupujícím; v tomto okamžiku přechází též na kupující 
nebezpečí škody za zboží.  
(4) Práva z vadného plnění kupujícímu, kromě dalších případů 
stanovených kupní smlouvou, těmito VOP nebo zákonem, nevznikají 
také tehdy, jestliže: 
- kupující nezajistí v místě odevzdání zboží včasné převzetí zboží, v 
důsledku čehož dojde k jeho znehodnocení, dále pak bezprostřední a 
kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (v souladu s příslušnými 
platnými technickými normami);  
- kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či 
zpracování; 
- třetí osoba jakkoli zasáhne do zboží vyrobeného prodávajícím např. 
přidáním vody, přísad, příměsí, vláken nebo jakéhokoliv materiálu, 
který změní složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží. 
(5) Způsobí-li prodávající vadným plněním prokazatelně škodu, 
sjednávají strany omezení odpovědnosti prodávajícího ve výši 100 % 
z ceny dodaného zboží v rámci konkrétní dodávky, ze které škoda 
vznikla. 
(6) Vady zboží je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit 
prodávajícímu. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit 
písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O 
oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o 
vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady včetně rozsahu, 
datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob 
oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách 
bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad. 
(7) Vady v množství dodaného zboží je kupující povinen oznámit 
prodávajícímu nejpozději v den dodávky. 
(8) Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení 
samostatných protokolů mimo schválený kontrolní plán betonárny, 
musí to být předem písemně a konkrétně sjednáno. 

 
VIII. 

SMLUVNÍ SANKCE 
 

(1) Nezaplatí-li kupující řádně a včas cenu zboží a dopravy, je 
kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,3 
% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není 
dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy v plné výši. 
(2) Při porušení nebo ohrožení platební kázně kupujícího si 
prodávající vyhrazuje podmínit další dodávku zboží úhradou 
v hotovosti při dodání nebo bezhotovostně před dodáním 
(předfakturou). Neuhradí-li kupující v takovémto případě zálohu, je 
prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží, aniž by se dostal do 
prodlení s plněním kupní smlouvy. 
 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
(1) Smluvní strany souhlasí, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby 
své případné spory vyplývající z této smlouvy vyřešily smírnou 
cestou novým ujednáním či formou dodatku k této smlouvě. 
(2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že veškeré dodávky zboží 
mezi stranami se řídí ujednáními těchto všeobecných obchodních 
podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy neupravené smlouvou 
(včetně VOP) se řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími. 
(3) Informace o zpracování osobních údajů prodávajícím jsou 
dostupné na webových stránkách http://www.m-bet.cz/.  
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