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LOM LITICE s.r.o., Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28617207, DIČ: CZ28617207 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej kameniva společnosti Lom Litice s.r.o. 

Platné od 1.1.2019 

 1. Úvodní ustanovení 

 1.1. Ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti LOM LITICE s.r.o. ( dále jen 
prodávající) přílohou kupních smluv )viz dál,  uzavíraných na prodej přírodního kameniva – drceného, hornina granodiorit s právnickou nebo fyzickou osobou 
(dále jen kupujicí). Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy při dodávkách kameniva mezi prodávajícím a kupujícím, případně 
dopravcem, pokud není písemnou smlouvou dohodnuto jinak.  

 

2. Předmět dodávky 

2.1. Předmětem dodávky je přírodní kamenivo drcené, těžené či směsné a lomový kámen, které je rozděleno a označeno dle původu, druhu, frakce zrnitosti a 
účelem použití s místem plnění buď provozovna prodávajícího, nebo místo určení kupujícího dle ceníku prodávajícího.  

2.2. Dodávky kameniva dle platných ČSN EN pro kamenivo: Na přírodní kamenivo drcené vyráběné dle platných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ověřené oznámeným subjektem č. 1392 ZKK s.r.o. Hořice:  

• Kamenivo do betonu EN 12620:2002+A1:2008  

• Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch dle EN 13043:2002  

• Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a poz. Komunikace dle EN 13242:2002+A1 :2007  

2.3. Kamenivo dodávané mimo normu, lomový kámen se nevztahuje Prohlášení o vlastnostech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, které 
určuje stanovené výrobky.  

2.4. Dodávky kameniva jsou realizovány na základě uzavřené kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy, když za samotné kupní smlouvy jsou požadovány 
i prodávajícím písemně a bez výhrad potvrzené objednávky třetích osob na dodávky kameniva, jejichž přílohou jsou tyto VOP.  

 

3. Smluvní vztahy, objednání kameniva 

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne: - uzavřením platné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - písemným a bez výhrad 
potvrzením platné písemné objednávky kupujícího prodávajícím  

3.2. Jako podklad pro uzavření kupní smlouvy či potvrzení objednávky je kupující povinen poskytnout prodávajícímu:  

• aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci DPH  

• identifikační údaje, obchodní jméno, IČO, DIČ, zápis v OR, statutární zástupce, bankovní spojení),  

• jednoznačnou specifikaci zboží,  

• požadované množství,  

• termíny dodání,  

• způsob přepravy (vlastní odvoz, doprava přepravní službou),  

• termín dodání,  

• jméno a příjmení osoby, která dodávku převezme a převzetí potvrdí,  

• další zvláštní požadavky, zejména pak cena dodávek nebo způsob jejího určení  

• datum a podpis  

Bez dosažení shody o shora uvedených náležitostech není smlouva uzavřena, ani nemůže být považována za uzavřenou. Strany vylučují možnost, aby jakýkoliv 
obsah smlouvy nebo její náležitost určoval soud. 

 

 



                                               
                                                                                                                               

2 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Plnění a převzetí dodávky 

4.1. Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, dopravu si zajišťuje na své náklady kupující svými dopravními prostředky nebo prostředky smluvního 
dopravce. Dopravní prostředky budou naloženy objednaným množstvím kameniva na základě seznamu smluvních dopravců nebo plné moci vystavené 
kupujícím. Prodávající splní 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 odpovědnost za škody na zboží.  

4.2. 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 místo vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez zbytečného odkladu. Místo vyložení, skládka 
musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se během deštivého počasí nezačala pokrývat vrstvou jílovitých částic nebo zeminou. Dále 
musí být tato skládková plocha dostatečně oddělená, aby nemohlo dojít k smíchání frakcí kameniva, případně smíchání několika různých druhů kameniva 
nebo nežádoucí segregaci nebo drcení zrn. Rovněž tato plocha musí být zbavená veškerého cizorodého materiálu. Dále tato skládka musí být zabezpečena 
proti následnému znečištění kameniva cizorodým materiálem vlivem provozu, povětrnosti, případně činností cizích osob nebo zvířat. V opačném případě je 
prodávající oprávněn nepředat dovezené zboží a vyúčtovat kupujícímu dopravné, prostoje a skladné.  

4.3. Naložení jednotlivých dopravních prostředků kamenivem v místě plnění bude provedeno prodávajícím a prodávající vystaví na každou dodávku doklad – 
dodací list, případně vážní lístek, vystavený na základě údajů z ověřených vážných 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 přepravce, SPZ dopravního prostředku  

• Místa určení  

4.4. Dodací lhůty jsou určeny prodávajícím dle požadavku kupujícího a dle možnosti prodávajícího, přičemž smlouvy a potvrzené objednávky mají přednost.  

4.5. Jednotlivé dodávky se upřesňují na základě dohody kupujícího s určeným zaměstnancem příslušného expedičního místa prodávajícího.  

4.6. Dodávky mimo běžnou provozní dobu lomů prodávajícího se uskutečňují pouze po 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 kvalitním požadavkům ČSN EN dle vydaného Prohlášení o vlastnostech 
případně dalším kvalitativním požadavků, dle dohody s kupujícím.  

5.2. Ostatní kamenivo (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 splnění dodávky požadované vlastnosti. Podpisem dodacího listu zástupcem prodávajícího- expedienta 
je potvrzena a ověřena výstupní technická kontrola kvality výrobce.  

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 specifické vady, datum a odpisy oprávněných zástupců prodávajícího a kupujícího. 
Reklamaci nelze uplatnit bez takto provedeného zápisu.  

5.6. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovávat 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.  
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6. Doprava, manipulace a skladování (závazná pro prodávajícího, kupujícího a dopravce) 

6.1. Pro dopravu, skladování, manipulaci platí požadavky ČSN EN pro kamenivo. Tyto požadavky, povinnosti a odpovědnosti jsou zpracovány Systému řízení 
výroby pro jednotlivé provozovny.  

6.2. Kamenivo se dopravuje volně ložené v čistých dopravních prostředcích silničních. Do jednotlivého ložného prostoru lze ukládat pouze kamenivo stejného 
druhu a frakce. Pro manipulaci, nakládání, skladování a přemisťování kameniva je třeba volit takové prostředky a postupy, aby nedocházelo ke znečištění, 
segregaci nebo k drcení kameniva. 

6.3. Kamenivo skladuje na zpevněných upravených plochách, případně v zásobnících vyhrazených pro tento účel. Jednotlivé druhy a frakce kameniva se 
skladují odděleně, aby nedocházelo ke znečištění okolním materiálem, k promíchání nebo záměně jednotlivých druhy 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 dopravce tak, 
aby byla prokázána oprávněnost nakládky v místě plnění. Drcené kamenivo těchto frakcí : 0-2,  0-4, 0/4, 2-4, 4/8, 8/16, 16-32, 32/63, 0/32, 0/63 smějí převážet 
pouze dopravní prostředky opatřené. Nakládány jsou pouze dopravní prostředky s řádně utěsněnou a čistou ložnou plochou. Řidič si zodpovídá za množství, 
uložení a rozložení nákladu na vozidle. V případě překročení maximální dovolené nosnosti nákladního prostředku při nakládce se kupujíc zavazuje zajistit u 
dopravce či řidiče snížení naloženého množství kameniva tak, aby maximální celková hmotnost nebyla překročena.   

 

7. Ceny a platební podmínky 

7.1. Všechny ceny kameniva jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. sjednány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.  

7.2. Pokud není smluveno jinak, platí ceny uvedené v aktuálním ceníku provozovny prodávajícího platných ke dni podpisu smlouvy nebo potvrzení 
objednávky. K těmto prodejním cenám účtuje prodávající příslušnou DPH. Tyto platné ceníky jsou přílohou kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky.  

7.3. Sjednané slevy jsou platné pouze při dodržení platebních, množstevních či jiných podmínek sjednaných ve smlouvě.  

7.4. Dodávky je prodávající oprávněn účtovat průběžně fakturami vždy po podpisu dodacího listu. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury 
prodávajícím kupujícímu, není-li dohodnuto ve smlouvě jinak.  

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 jakýchkoliv dalších dodávek kupujícímu. Pokud prodávající zastaví 
dodávky a prodej kameniva kupujícímu z důvodu 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 fakturu za odebrané kamenivo a nedojde k dohodě o úhradě dlužné částky (např. splátkový 
kalendář), je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny kupní smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti LOM LITICE s.r.o., se řídí 
ustanoveními platného Občanského zákoníků.  

8.2. Tyto všeobecní obchodní podmínky společnosti LOM LITICE s.r.o. jsou přílohou každé Rámcové kupní smlouvy, potvrzené objednávky nebo kupní 
smlouvy.  

V Hradci Králové dne  1.1.2019 

 


