


            

 
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej kameniva 

společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. platné od 28. 2. 2022 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. Ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. 

(dále jen prodávající) přílohou kupních smluv (viz dále) uzavíraných prodávajícím na prodej zboží s právnickou nebo fyzickou osobou 
(dále jen kupující). Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy při prodeji a dodávkách kameniva mezi 
prodávajícím a kupujícím, případně dopravcem, pokud není písemnou smlouvou dohodnuto jinak. 

 
2. Předmět prodeje 
 
2.1. Předmětem prodeje je přírodní kamenivo, drcené, těžené či směsné a lomový kámen (LK), které je rozděleno a označeno dle původu, 
 druhu, frakce zrnitosti a účelu použití s místem plnění buď provozovna prodávajícího nebo místo určení (spotřeby) kameniva dle 
 dispozic kupujícího (provozovna či stavba) v sortimentu dle ceníků vydávaných prodávajícím. 
 
2.2. Výroba kameniva dle systému prokazování shody: 
 

2.2.1.  Kamenivo dodávané dle platných ČSN EN pro kamenivo: 
 Na výrobky vyráběné dle platných ČSN EN na kamenivo je vydáno Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EU č. 305/2011, které je 
 vydáno na základě Zkoušky typu (ITT protokolu) provedeného akreditovanou laboratoří. Jedná se o tyto normy pro kamenivo: 
 ČSN EN 13043 Změna Z1 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních 

 ploch 
 ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu 
 ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

 komunikace 
 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože a dále dle OTP SŽDC 

Kvalita přírodního drceného kameniva je dána zatříděním do jednotlivých kategorií podle platných norem na kamenivo ČSN EN a je 
zároveň uvedena v Prohlášení o vlastnostech vydávaném prodávajícím. Tyto informace včetně certifikátů, ITT protokolů, Technických 
listů jsou zveřejněny na webové stránce www.kamen-ck.cz pro jednotlivé kamenolomy na stránce LOMY – u jednotlivých frakcí a 
v oddílu Dokumenty lomu, Zkoušky typu, Ostatní zkoušky. Možnost použití kameniva je dána normami ČSN EN, normami pro 
provádění stavebních konstrukcí (technologickými normami) a jejich národními přílohami v platném znění. 

 
2.2.2.  Kamenivo dodávané dle přílohy č. 2 NV 163/2002 Sb. v platném znění (ŠD 0/32 kv pro SŽDC) 

 Toto kamenivo je dodáváno dle Stavebně technického osvědčení STO, Počáteční zkoušky typu a Certifikátu autorizované osoby a je na 
 něj vydáno Prohlášení shody. 
 

2.2.3. Kamenivo dodávané dle zákona č. 102/2001 Sb., (MZK – mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrti ŠD dle ČSN EN 13285 
Nestmelené směsi – Specifikace a výrobky dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.) 
Na tyto výrobky se nevztahuje Nařízení EU 305/2011 a výrobky nemohou nést označení CE, ani nejsou uvedeny v příloze č. 2 NV  
č. 163/2002 Sb. v platném znění, které určuje stanovené výrobky. Toto kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných 
výrobcem-prodávajícím, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na 
ně vydáno Prohlášení shody. 

  
2.3.  Prodej a dodávky kameniva se uskutečňují na základě Rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a na ni 

navazujících příloh – oboustranně podepsaných ceníků prodávajícího, nebo na základě Kupní smlouvy, když za kupní smlouvu se 
považuje: rámcová všeobecná roční objednávka kupujícího a její nedílná součást - oboustranně podepsaný ceník, nebo konkrétní 
objednávka kupujícího a její nedílná součást - oboustranně podepsaný ceník s tím, že prodávající ve vztahu k rámcové kupní smlouvě 
a k rámcové všeobecné roční objednávce kupujícího akceptuje i individuální objednávky kupujícího doručené mu e-mailem a 
vystavené pověřenými osobami kupujícího na základě ročních ceníků nebo konkrétních cenových nabídek prodávajícího (dále jen 
Kupní smlouvy), přičemž přílohou všech výše uvedených kupních smluv jsou vždy tyto Všeobecné obchodní podmínky, resp. odkaz na 
ně. 

 
3. Smluvní vztahy, objednávání kameniva 
 
3.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne: 

uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, nebo přijetím/akceptací rámcové všeobecné roční objednávky   
kupujícího prodávajícím, nebo přijetím/akceptací konkrétní objednávky kupujícího prodávajícím, kdy nedílnou součástí všech 
uvedených kupních smluv je vždy oboustranně podepsaný ceník statutárními zástupci smluvních stran, či pověřenými zástupci na 
základě plné moci, případně doručením individuální objednávky kupujícího na základě rámcové kupní smlouvy či rámcové všeobecné 
roční objednávky prodávajícímu s tím, že prodávající upřednostňuje komunikaci elektronickou. 
V této souvislosti strany s odkazem na ust. § 1758 OZ prodávající projevuje svou vůli, aby každý smluvní typ byl uzavřen 
v písemné podobě, když jinak nechce být vázán. 

3.2. Jako podklad pro uzavření výše uvedených kupních smluv je kupující povinen poskytnout prodávajícímu: 
• IČO, DIČ a bankovní spojení 

 Dále musí být ve smlouvě, resp. v ceníku dosaženo vzájemné shody o těchto náležitostech: 

http://www.kamen-ck.cz/


            
• kvalitativní a množstevní parametry požadovaného kameniva dle platných ČSN EN pro kamenivo 
•  termíny dodání, požadavky na zajištění dopravy 
• určení pracovníka nebo pracovníků oprávněných dodávku převzít a převzetí potvrdit 
• další zvláštní požadavky, zejména pak cena dodávek nebo způsob jejího určení 
Bez dosažení shody o shora uvedených náležitostech kupní smlouva nevznikne, ani nemůže být za vzniklou považována. Strany 
vylučují možnost, aby jakýkoliv obsah výše zmiňovaných kupních smluv nebo jejich náležitost určoval soud. 

3.3. V případě uzavření Rámcové  kupní smlouvy mezi stranami nebo přijetím Rámcové všeobecné roční objednávky kupujícího 
prodávajícím bude objednávání jednotlivých dodávek prováděno jednostranně kupujícím dílčími individuálními např. týdenními 
e-mailovými, případně i telefonickými objednávkami doručenými či sdělenými nejpozději 1 pracovní den do 12:00 hodin před 
termínem dodání. Budou-li individuální objednávky kupujícího prováděny na základě Rámcové kupní smlouvy nebo Rámcové 
všeobecné roční objednávky kupujícího, pak tyto VOP budou přílohou pouze takové Rámcové kupní smlouvy nebo Rámcové 
všeobecné roční objednávky kupujícího, resp. odkaz na ně.  

 
4. Plnění a převzetí dodávky 
 
4.1. Místo plnění dodávky, dopravní podmínky: 
 
 PROVOZOVNA PRODÁVAJÍCÍHO – KAMENOLOM a sklad kameniva Terminál v Okružní ul. v Č. Budějovicích:  
 Místem plnění je provozovna prodávajícího (incoterms EXW loaded): 

Dopravu si zajišťuje na své náklady kupující svými dopravními prostředky nebo prostředky smluvního dopravce. Dopravní prostředky 
budou prodávajícím naloženy objednaným množstvím kameniva. 

 Prodávající splní svou povinnost dodat kamenivo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v provozovně 
 prodávajícího. Zboží je předáno dopravci tehdy, je-li naloženo na dopravní prostředek dopravce a dopravcem nebo řidičem je 
 podepsán dodací list, který slouží jako doklad o předání zboží. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
 PROVOZOVNA ČI STAVBA KUPUJÍCÍHO:  
 Místem plnění je místo určení – stavba či provozovna kupujícího (incoterms CPT): 
 Dopravu zajistí do místa plnění prodávající, když cena plnění zahrnuje i náklady na dopravu kameniva. Vyložení zboží v místě plnění 
 bude provedeno proti podpisu dodacího listu nebo záznamu o dopravě pracovníkem určeným kupujícím k převzetí zboží. Tímto 
 okamžikem zároveň přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
 Kupující je povinen zajistit a určit místo vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez zbytečného odkladu. V opačném případě je 
 prodávající oprávněn nepředat dovezené zboží a vyúčtovat kupujícímu dopravné, prostoje a skladné. 
4.2. Naložení jednotlivých dopravních prostředků kamenivem v provozovně prodávajícího bude provedeno prodávajícím a prodávající  
              vystaví na každou dodávku doklad - dodací list, případně vážní list, vystavený na základě údajů z ověřených vážních systémů   
              s uvedením následujících údajů:  

• množství, druhu a frakce kameniva včetně ČSN EN, podle které je kamenivo dodáváno, data a místa naložení kameniva, 
 provozovny prodávajícího 

• jména, sídla (bydliště), IČO kupujícího a prodávajícího 
• jména řidiče, jména dopravce, SPZ dopravního prostředku 
• místa určení 

4.3. Dodací lhůty jsou určeny prodávajícím dle požadavku kupujícího a dle možnosti prodávajícího, přičemž již dříve uzavřené kupní    
              smlouvy, jejichž přílohou jsou oboustranně podepsané ceníky, mají přednost.  
4.4. Jednotlivé  dodávky kameniva se upřesňují na základě dohody kupujícího s určeným zaměstnancem příslušného expedičního místa 
 prodávajícího. 
4.5. Prodej mimo běžnou provozní dobu lomů / provozoven prodávajícího se uskutečňují pouze po včasné předchozí domluvě. 
 
5. Kvalita, odpovědnost za vady a reklamace 
 
5.1. Prodávající osvědčuje, že podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky je vydáno na prodávané kamenivo 
 dle harmonizovaných evropských norem (EN) - Prohlášení o vlastnostech (PoV). Toto prohlášení je současně zárukou na kvalitu 
 zboží. Na výzvu kupujícího je prodávající povinen toto Prohlášení o vlastnostech předložit. Prodávané kamenivo odpovídá 
 deklarovaným kvalitativním požadavkům ČSN EN dle vydaného Prohlášení o vlastnostech, případně dalším kvalitativním 
 požadavkům dle dohody s kupujícím. 
5.2. Ostatní kamenivo (viz odst. 2.2.2 a 2.2.3), je dodáváno na základě NV 163/2002 Sb. nebo na základě zákona č. 102/2001 Sb. o 
 Obecných podmínkách bezpečnosti výrobků v platném znění a vydaných Technických listů a Průkazních zkoušek. 
5.3. Prodávající ručí za to, že kamenivo má v okamžiku splněné dodávky požadované vlastnosti. Podpisem dodacího listu zástupcem 
 prodávajícího – expedienta je potvrzena a ověřena výstupní technická kontrola kvality výrobku. 
5.4. Při kontrolním odběru vzorků se kupující zavazuje postupovat dle ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – metody 
 odběru vzorků. Prodávající si v případě nevyhovujících výsledků rozborů vzorků kameniva vyhrazuje právo účastnit se dalších 
 kontrolních odběrů vzorků. 
5.5. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen písemně uplatnit u prodávajícího ihned při zjištění vady, nejpozději do 48 hodin od 

dodání a vždy před zabudováním do stavby. O tom je proveden zápis, který má obsahovat specifikaci vady, datum a podpisy 
oprávněných  zástupců prodávajícího a kupujícího. Reklamaci nelze uplatnit bez takto provedeného zápisu.  

5.6. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. 
5.7. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady vyplývající z neoprávněné reklamace nese kupující. 
5.8. Nedojde-li ke shodě při řešení reklamace, budou prodávající i kupující akceptovat výsledky zkoušek nezávislé zkušebny, na které se 
 smluvní strany dohodnou. 
 

 



            
6. Doprava, manipulace a skladování (závazné pro prodávajícího, kupujícího a dopravce) 
 
6.1. Pro dopravu, skladování, manipulaci platí požadavky ČSN EN pro kamenivo, příloha Řízení výroby u výrobce – článek 8 Manipulace a 
 skladování a článek 9 Doprava a balení. Tyto požadavky, povinnosti a odpovědnosti jsou zpracovány v Systému řízení výroby pro 
 jednotlivé provozovny. 
6.2. Kamenivo se dopravuje volně ložené v čistých dopravních prostředcích silničních nebo železničních. Do jednotlivého ložného prostoru 
 lze ukládat pouze kamenivo stejného druhu a frakce. Pro manipulaci, nakládání, skladování a přemísťování kameniva je třeba volit 
 takové prostředky a postupy, aby nedocházelo ke znečištění, segregaci nebo k drcení kameniva. 
6.3. Kamenivo se skladuje na zpevněných upravených plochách, případně v zásobnících vyhrazených pro tento účel. Jednotlivé druhy a 
 frakce kameniva se skladují odděleně tak, aby nedocházelo ke znečištění okolním materiálem, k promíchání nebo záměně 
 jednotlivých druhů a frakcí. Skládky a zásobníky musí být označeny. 
6.4. V případě provádění přeprav smluvními dopravci si prodávající nárokuje možnost doložení smluvního vztahu mezi kupujícím a 
 smluvním dopravcem tak, aby byla prokázána oprávněnost nakládky v místě plnění. 
 Drcené kamenivo těchto frakcí: 0/1, 0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63 smějí převážet pouze dopravní prostředky opatřené plachtou nebo 
 jinak zajištěné proti úletu prachu (např. řádné zvlhčení kameniva). 

Nakládány jsou pouze dopravní prostředky s řádně utěsněnou a čistou ložnou plochou. V případě překročení maximální dovolené 
nosnosti nákladního prostředku při nakládce se kupující v případě dodávek EXW loaded provozovna prodávajícího zavazuje zajistit u 
dopravce či řidiče snížení naloženého množství kameniva tak, aby maximální celková hmotnost nebyla překročena. 

6.5. Dopravní obslužnost lomu ŠEVĚTÍN: od 21.11.2019 je jediná přístupová cesta do lomu Ševětín - jak ze směru od Prahy, tak od Českých    
              Budějovic - pouze z dálnice D3, dálniční sjezd Ševětín a dále přes silnici II/603 směr Neplachov, po cca 800 m odbočka doprava na  
              nově vybudovanou silnici „Severní spojka“, dále přes železniční přejezd na silnici III/1556 směr Mazelov a po 500 metrech doprava již  
              do areálu kamenolomu.  
              Původní přístupová cesta po místní komunikaci pod viaduktem z ulice Na Braňkách bude průjezdná pouze pro vozidla do 3,5 tuny  
              nebo na povolení městysu Ševětín.  
              Zároveň i pro směr Lomnice/Lužnicí, Třeboň a Jindřichův Hradec je vyloučena doprava přes obec Mazelov (silnice III/1556), kde  
              dochází ke škodám na stavbách chráněných jako vesnická památková rezervace. Pro možnost využívat tuto komunikaci je nutno si  
              vyžádat povolení od obce Mazelov pro nezbytně nutné případy a pro zásobování místních staveb. V této souvislosti poskytne  
              prodávající kupujícímu součinnost a bude úzce spolupracovat a jednotlivé případy s vedením obce Mazelov řešit.  
 
7. Ceny a platební podmínky 
 
7.1. Všechny ceny kameniva jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. sjednávány dohodou v podobě ceníku mezi prodávajícím a  
              kupujícím. 
7.2. Pokud není smluveno jinak, platí ceny uvedené v aktuálních cenících jednotlivých provozoven prodávajícího platných ke dni podpisu 
 kupní smlouvy nebo ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu e-mailem na prodej@kamen-ck.cz . K těmto prodejním  
              cenám účtuje prodávající příslušnou DPH. Tyto platné ceníky jsou přílohou kupní smlouvy nebo doručené objednávky. 
7.3. Sjednané slevy jsou platné pouze při dodržení platebních, množstevních či jiných podmínek sjednaných ve smlouvě, resp. v ceníku. 
7.4. Odebrané/Dodané kamenivo je prodávající oprávněn fakturovat průběžně fakturami vždy po podpisu dodacího listu. Splatnost faktur  
              je 14 dnů ode dne doručení faktury prodávajícím kupujícímu, není-li dohodnuto v kupní smlouvě či ceníku jinak. Přílohou faktury je  

       soupis dodacích listů. Fyzické dodací listy přílohou faktury nejsou. Tyto přiloží k faktuře přejímající osoba kupujícího. 
7.5. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
 prodlení. 

Pokud je kupující v prodlení se zaplacením faktury, vyhrazuje si prodávající právo na zastavení prodeje a dodávek kameniva 
kupujícímu. Pokud prodávající zastaví prodej a dodávky kameniva kupujícímu z důvodů prodlení kupujícího s úhradou faktury za 
odebrané kamenivo, nejedná se na straně prodávajícího o prodlení s plněním. V případě, že kupující je v prodlení s placením faktury 
či faktur za odebrané kamenivo a nedojde k dohodě o úhradě dlužné částky (a to formou písemného Prohlášení o uznání závazku a 
splátkovým kalendářem), je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7.6.       Kupující není oprávněn započítávat jakékoliv své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího za kupujícím. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny rámcovou kupní smlouvou, kupní smlouvou či ceníkem nebo těmito Všeobecnými  
             obchodními podmínkami pro prodej společnosti Kámen a písek,  spol. s r.o. se řídí ustanoveními platného Občanského zákoníku. 
8.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej kameniva společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. jsou přílohou každé Rámcové kupní 

smlouvy nebo Kupní smlouvy. 
8.3. Data související s platbou faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně 

osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak 
vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních 
předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na 
www.bisnode.cz/privacy 
 

Vydáno dne 28. 2. 2022 v Českém Krumlově    Ing. Pavel Fučík - výkonný ředitel, jednatel 
 

Prohlášení kupujícího: 
Kupující potvrzuje, že byl s těmito VOP seznámen a že se s prodávajícím dohodl na jejich obsahu. 
 
 
V …………………………………………………, dne ……………………….          Podpis kupujícího: 

mailto:prodej@kamen-ck.cz
http://www.bisnode.cz/privacy
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