
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY 
AUTODOMÍCHÁVAČŮ A ČERPADEL BETONOVÝCH SMĚSÍ SPOLEČNOSTI 
TRAFFICTRADE S.R.O. (DÁLE JEN SPOLEČNOSTI) 
  
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
a)  tyto všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na 
služby prováděné autodomíchávači a čerpadly betonových směsí včetně jejich příslušenstvím 
b)  zákazník je srozuměn s tím, že tyto podmínky, které mu byly předány zároveň se 
smlouvou o poskytnutí služeb, jsou její neoddělitelnou součástí. Pokud by došlo ke změně 
těchto podmínek, bude o této skutečnosti zákazník neprodleně informován. 
c) ve smlouvě lze upravit obsah podmínek odlišným způsobem po dohodě obou 
smluvních stran 
 
2. NABÍDKY, CENY, PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY 
a) pokud v jednotlivých případech není předem dohodnuto jinak, je základem pro 
vyúčtování cena uvedena v ceníku společnosti platném ke dni uzavření smlouvy. 
b) za chybně poskytnuté údaje nebo za chybný přenos (např. tel/mail) údajů o zakázce 
nese odpovědnost zákazník. Pokud jsou údaje dodané zákazníkem neúplné, nepřesné nebo 
nepravdivé, je společnost oprávněna kdykoli zakázku zrušit, přičemž zákazníkovi nevznikají 
vůči společnosti žádné nároky 
c) smlouva je uzavřena tehdy, byla-li v písemné formě podepsána oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a v krajním případě i tehdy, byla-li již práce vykonána a toto bylo 
stvrzeno podpisem pověřené osoby zákazníka na jízdním výkazu autodomíchávače nebo 
výkazu práce čerpadla betonové směsi. 
 
3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 
a) společnost se zavazuje uskutečnit objednanou službu ve sjednaném čase, místě 
a objemu. Čas výkonu čerpadla začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště a končí 
okamžikem odjezdu ze stanoviště. Výkon autodomíchávače začíná zahájením plnění bubnu 
betonem na dodavatelské betonárně a končí výplachem bubnu na této betonárně. 
b) pokud požadovaná služba, zejména požadovaná dopravní vzdálenost pro betonovou 
směs a povětrnostní podmínky přesahující technické možnosti strojního vybavení 
společnosti, bude tato zakázka odmítnuta jako neuskutečnitelná. Zejména o venkovní 
teplota nesmí být nižší než -5°C a síla větru musí být do 50 km/hod. 
c) v případě stávky, požáru, jiné živelné pohromy, úředních zásahů, provozních 
a dopravních nehod, výpadků a poruch stroje, popřípadě jiných nezvratitelných 
a nepředvídatelných událostí, které mohou vzniknout u společnosti, subdodavatelů a dalších 
subjektů, na nichž je poskytnutí služeb závislé je společnost toto povinna zákazníkovi 
neprodleně sdělit. Opomenutím tohoto sdělení vzniká zákazníkovi nárok na náhradu 
prokázané škody. 
d) společnost neposkytuje jakékoli záruky na převezený nebo přečerpaný beton. 
e) společnost odpovídá za škodu způsobenou provozem čerpadla zákazníkovi pouze 
v případě zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosti strojníka čerpadla 
  
4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 
a) zákazník je povinen zajistit všechny podmínky pro práci autodomíchávače a čerpadla. 
Bude-li stroj při práci stát na silnici, chodníku nebo cizím pozemku, musí si zákazník předem 



zajistit potřebná povolení. Dále je povinen zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení 
a odjezd čerpadla, tzn. dostatečně únosné podloží pro těžké nákladní automobily, 
dosažitelnost místa betonování z místa ustavení stroje. Ke všem těmto místům musí být 
zajištěn volný a bezpečný příjezd autodomíchávačů a to ve směru k násypce (zadní část 
čerpadla). Zvláštní pozornost je nutno věnovat zejména elektrickému vedení 
v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla. Tato vedení musí být bez proudu nebo 
v bezpečné vzdálenosti v souladu s předpisy. Zákazník ručí za škody způsobené vinou 
nedodržení dostatečného prostoru pro práci čerpadla, neúnosností podloží, lešení, bednění, 
a jiných stavebních konstrukcí. Zodpovídá rovněž za škody vzniklé na stavbách, jejích částech, 
dopravních prostředcích, kanalizaci, cestách zahradách, apod. – zejména za jejich znečištění 
čerpaným betonem. K zamezením vzniku těchto škod je povinen učinit předběžně účinná 
opatření. Zákazník má povinnost učinit po příjezdu čerpadla na staveniště vše pro 
bezproblémové rozložení stroje i pro jeho provoz. Je povinen bezplatně zabezpečit přípojku 
vody nutnou pro provoz a vyčištění čerpadla, v zimním období poskytnout bezplatně teplou 
vodu. 
c) v případě požadavku na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic je zákazník 
povinen zabezpečit na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění 
tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
d) zákazník musí zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru 
pro uložení zbylého množství betonu, případně dohodnout jeho likvidaci s příslušnou 
betonárkou a to vše na vlastní náklady. Dále má za povinnost očistit silnici, chodníky 
kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny. 
e)         pokyn k zahájení dodávek  betonu určeného k přečerpání čerpadlem resp. zahájení 
jeho míchání na betonárně může učinit zákazník pouze na základě informace obsluhy 
čerpadla o připravenosti stroje. Po dohodě může beton objednat také obsluha čerpadla. 
V opačném případě, při předčasné dodávce betonu, neručí společnost za způsobené škody. 
f) zákazník ručí za to, že beton určený k čerpání je čerpadlem zpracovatelný a svojí 
konzistencí nezpůsobí nadměrné opotřebení nebo poškození stroje. Má-li strojník čerpadla 
o tomto důvodnou pochybnost, je oprávněn čerpání takového betonu odmítnout. 
Zákazníkovi tím nevzniká vůči společnosti žádný nárok na náhradu škody. 
 
5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
a) pokud dojde v období od podpisu smlouvy do jejího plnění k nárůstu vlastních 
nákladů společnosti v důsledku zvýšení cen vstupů o více než 10% má společnost právo 
upravit odpovídajícím způsobem cenu za poskytnutí služby. 
b)  cena za poskytnutou službu je splatná do 14-ti dnů po obdržení faktury, pokud není 
ve smlouvě uvedeno jinak. V případě prodlení bude účtován smluvní úrok ve výši 0,05% za 
každý započatý kalendářní den. 
c) společnost je oprávněna požadovat podle svého uvážení zaplacení zálohy na cenu 
služeb. Výše zálohy a její splatnost musí být dohodnuta ve smlouvě. Pokud zákazník 
sjednanou zálohu neuhradí včas je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit. Stejnou 
možnost má společnost i v případě, že dojde k výraznému zhoršení hospodářské situace 
zákazníka, např. podáním návrhu na konkurz. 
d) započtení nároků zákazníka na splatné pohledávky společnosti je možné pouze s jejím 
předchozím souhlasem. Zákazník není oprávněn zadržovat placení splatné ceny za 
poskytnutou službu ani v případě reklamace či uplatnění nároku na náhradu škody vůči 
společnosti. 



  
6. DOZOR 
 pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště 
za účelem kontroly dodržení ustanovení pro poskytování služby dle těchto podmínek.  
 
7.        MÍSTO PLĚNÍ 
           místem plnění služeb společnosti je staveniště určené ve smlouvě nebo stanovené 
objednávkou. 
 
8.        ROZHODČÍ DOLOŽKA 
           Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu vzniklého ze smlouvy je žalobce 
oprávněn zahájit rozhodčí řízení  ve smyslu zákona č.215/1994 Sb. a to u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádů 
a pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu 
vyloučeny obecné soudy. Účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 
v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u 
obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy. 
 
 
 


