
Obchodní podmínky dodávek kameniva 
 

Prodávající:  ZETKA Strážník a.s., Studenec 332, 512 33 Studenec u Horek,  

IČO 25945084,             DIČ CZ25945084,                    telefon 481596183,  

zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2128 

zastoupený ing. Jiranem Pavlem, ředitelem akciové společnosti,  

/ dále jen prodávající / 

a 

Kupující :.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..................................... 

......................................................................................................................................................................... 

IČO :………………………… DIČ :……………………………………, Tel. ............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………....................................................................... 

/ údaj ohledně registrace kupujícího/ 

zastoupený………………………………………………………………………………………………......,  

/dále jen kupující / 

se dohodli na následujících 

podmínkách prodeje kameniva z kamenolomu obchodní společnosti 

ZETKA Strážník a.s., Studenec 332 

I 

Tyto podmínky prodeje se vztahují na veškeré dodávky kameniva prodávajícím kupujícímu 

uskutečněné po podpisu těchto podmínek dodávek kameniva / dále je PDK /, pokud obě strany tyto 

podmínky nevypoví. Po 15-ti dnech od doručení výpovědi těchto PDK, se na prodej uskutečněný po 

těchto 15-ti dnech tyto PDK nevztahují. Na prodej uskutečněný do této lhůty se tyto PDK vztahují, pokud 

závazky vyplývající z těchto dodávek ještě nebyly splněny. 

Prodávající se zavazuje průběžně dodávat kamenivo z lomu Studenec dle objednávek kupujícího. 

U dodávek nad 1 000 tun kameniva měsíčně musí být kupujícímu odběr potvrzen s časovým rozložením 

dodávek. Kupující bere na vědomí, že prodej kameniva je limitována kapacitou těžby cca 600 tun 

štěrkodrtě denně a propustností nakládacího místa. Prodávající s výjimkou vzájemně dohodnutých odběrů 

neupřednostňuje při nakládce žádného z odběratelů. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nevystavuje certifikát jakosti, v případě zájmu pouze 

poskytne protokol o zkouškách kameniva. 

II 

Prodej kameniva se uplatňuje v paritě A3, to je locco lom Studenec s nakládkou na vozidlo 

kupujícího. Kamenivo je dodáváno volně ložené na vozidlo kupujícího / buď jeho vlastní, nebo najatého 

přepravce kupujícího /. 

Kupující nabývá vlastnického práva ke kupovanému kamenivu převzetím kameniva a potvrzením 

vážního lístku. Potvrzením vážního lístku potvrzuje kupující jak množství odebraného kameniva, tak 

cenu dodávky, která je určena součinem množství a jednotkové ceny zvýšeným o daň z přidané hodnoty. 

Kupující i prodávající se dohodli, že za kupujícího je oprávněna potvrdit převzetí kameniva, odsouhlasení 

ceny odebíraného kameniva každá osoba odebírající kámen v lomu Studenec dle dispozic kupujícího.  

III 

Prodávající je na požádání kupujícího povinen sdělit jakost prodávaného kameniva, ale vlastní 

užití kamene si volí kupující. Uskutečněním odběru kameniva vyslovil kupující souhlas s jakostí 

odebraného kameniva. 

Prodej kameniva se uskutečňuje za ceny, které jsou určeny ceníkem vyvěšeným v době odběru 

kameniva u výdejní okénka prodávajícího. Vystavení a potvrzení výdejního lístku představuje uzavření 

dohody o ceně kameniva. Kupující k uzavření této dohody pověřil osobu odebírající kámen dle jeho 

dispozic, dle jeho objednávky. Prodávající je povinen na požádání kupujícího o cenové úrovni platné v 

době dotazu informovat. 



IV 

Dopravní dispozice - kupující bude odebírat kamenivo : 

a) vlastními vozidly kupujícího, 

b) najatými vozidly jiných přepravců. 

Kupující sdělí prodávajícímu SPZ vozidel jimiž chce kamenivo odebírat, buď na objednávce kameniva, 

nebo bezprostředně před odběrem. Prodávající je oprávněn odmítnout naložit kamenivo na vozidlo, které 

není v dopravních dispozicích kupujícího. 

V 

Prodávající je povinen vystavit na dodávky kameniva do 15-ti dnů od uskutečnění dodávky 

fakturu s náležitostmi běžného daňového dokladu, nebo u dodávek placených v hotovosti zjednodušený 

daňový doklad. Pokud je kupující v prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu, není tento povinen 

další kamenivo kupujícímu prodávat. 

Faktura musí obsahovat : 

a) obchodní jméno, sídlo prodávajícího, 

b) DIČ prodávajícího, 

c) obchodní jméno, sídlo popř. bydliště nebo místo podnikání kupujícího, 

d) DIČ kupujícího pokud je plátcem DPH, 

e) číslo faktury, 

f) druh a množství odebraného kameniva, 

g) datum vystavení dokladu, den splatnosti, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) jednotkovou cenu, výši ceny dodávka bez daně celkem, 

j) sazbu DPH, 

k) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích, 

celkovou fakturovanou částku, 

l) označení peněžního ústavu prodávajícího a čísla účtu, na který má být placeno. 

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, pokud 

neobsahuje některou z výše uvedených náležitostí nebo má závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být 

důvod vrácení vyznačen. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu 

ode dne odeslání faktury. Pokud došlo k vrácení faktury pro důvody, které prodávající nezavinil, potom 

se termín splatnosti nemění. 

Faktura je splatná do 10-ti dnů ode dne odeslání faktury kupujícímu a dnem zaplacení se rozumí 

den připsání dlužné částky na účet prodávajícího, nebo den složení peněžní částky v pokladně 

prodávajícího. S výhradou prvních dvou faktur, které budou mít splatnost pět dní. 

Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve 

výši úroku Komerční banky a.s., za úvěr nesplacený ve lhůtě a to ve výši platné v období vyúčtování 

úroku z prodlení. 

VI 

Prodávající není povinen prodávat kamenivo kupujícímu, který je v prodlení s placením závazků 

vůči prodávajícímu. 

Dohodou kupujícího s prodávajícím, která však musí mít písemnou formu je možné dohodnout 

platební podmínky odchylně. 

 

Za prodávajícího : Za kupujícího : 

/razítko,funkce odp.osoby,podpis /    /razítko,funkce odp.osoby,podpis/ 

 

 

       .........................          ...................... 

ing. Jiran Pavel, ředitel 

 

 

Ve Studenci dne : ................     V ...........................  dne......................... 


