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přehled barev a druhů betonu přehled základních druhů přírodních MaterIálů

hladký povrch

barevný mix

barevné provedení mezerovitého betonu svahovky Flory

žula

mramor

pískovec

základní barevné provedení povrchu umělého kamene teraca
na zakázku vyrobíme barevnou variantu dle přání zákazníka.

broušený beton s hladkým povrchem
na zakázku pro vás vyrobíme broušený povrch i v dalších barvách.

barevný mix na zakázku
na zakázku pro vás vyrobíme barevný mix na přání. Minimální množství dlažby je 50 m2, s termínem dodání do 5 týdnů.

Minimální množství dlažby je 50 m2.

u barvy bílá, oranžová, hnědá, černá, zelená je minimální množství dlažby 50 m2.

přírodní

červeno-černá

přírodní

přírodní

zelená

červená

žluto-oranžová žluto-bílá

červená

červená žlutá

bílá

černáantracit

černo-bílá

žlutá

černá zelená

žlutápísková

zeleno-žlutá

zelená

bílá

přírodní

hnědá

hnědá

oranžová
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název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd beata 6 tbX 6-20 197 × 162 × 60

36

135 8,3 / 1 121

zD beata 6 bez fazety tbX 6-20 197 × 162 × 60 135 8,3 / 1 121

Zd beata 8 tbX 8-20 197 × 162 × 80 180 6,7 / 1 206

zD beata 8 bez fazety tbX 8-20 197 × 162 × 80 180 6,7 / 1 206

Zd beata slepecká 6 tbX 6-20 197 × 162 × 60 135 8,3 / 1 121

zD beata slepecká 8 tbX 8-20 197 × 162 × 80 180 6,7 / 1 206

klasická dlažba
vhodná pro velké 
plochy

zámKová
Dlažba

zD beata
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zD beata

zD Darina název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd darina 6 tbX 6-23 230 × 90/140 × 60 38 140 7,9 / 1 106

zD Darina 8 tbX 8-23 230 × 90/140 × 80 38 187 6,3 / 1 178

barevné provedení: 

barevné provedení: 

bílá

bílá

přírodní

přírodní

antracit

antracit

žlutá

žlutá

černá

černá

oranžová

oranžová

zelená

zelená

červená

červená

hnědá

hnědá



s jemně zvlněným
povrchem

sKlaDebná
Dlažba

zD niKa
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zD niKa název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd nika 6 tbX 6-32 318 × 238 × 60 13 146 9,3 / 1 358

zD nika 8 tbX 8-32 318 × 238 × 80 13 195 7,4 / 1 443

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

žlutá

černá

oranžová

zelená

červená hnědá



jednoduchá dlažba 
s velkým množstvím 
skladebných variant

sKlaDebná
Dlažba

zD Kamila
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zD Kamila název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd kamila 6 tbX 16-20 198 × 99 × 60

50

135 9,6 / 1 296

zD Kamila 8 tbX 18-20 198 × 99 × 80 180 7,7 / 1 386

Zd kamila slepecká 6 tbX 16-20 198 × 99 × 60 135 9,6 / 1 296

zD Kamila slepecká 8 tbX 18-20 198 × 99 × 80 180 7,7 / 1 386

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

žlutá

černá

oranžová

zelená

červená hnědá



nepravidelná 
se zvlněným povrchem

sKlaDebná
Dlažba

zD regina
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zD regina název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd regina 6 tbX 36-20 198 × 98 / 198 / 298 × 60 8 + 8 + 8 130 9,6 / 1 248

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

zeleno-žlutá

žluto-oranžová

žlutá

černá

černo-bílá

žluto-bílá

oranžová

zelená červeno-černá

červená hnědá



ideální pro barevné 
kombinace

sKlaDebná
Dlažba

zD viola
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zD viola

zD tina

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd viola 6 tbX 6-22 225 × 112 × 60 39 140 9,0 / 1 260

zD viola 8 tbX 8-22 225 × 112 × 80 39 187 7,2 / 1 346

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd tina 6 tbX 16-10 99 × 99 × 60 100 135 8,8 / 1 188

zD tina 8 tbX 18-10 99 × 99 × 80 100 180 7,04 / 1 267

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

žlutá

černá

oranžová

zelená

červená hnědá

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

žlutá

černá

oranžová

zelená

červená hnědá



ideální dlažba 
pro kombinaci s dalšími
typy dlažeb

sKlaDebná
Dlažba

zD nela
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zD nela název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zd nela 6 tbX 26-20 198 × 198 × 60 25 143 9,6 / 1 373

zD nela 8 tbX 28-20 198 × 198 × 80 25 190 7,7 / 1 463

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

zeleno-žlutá

žluto-oranžová

žlutá

černá

černo-bílá

žluto-bílá

oranžová

zelená červeno-černá

červená hnědá



novinka roku 2015!
Prodává se pouze  
po celých vrstvách.

sKlaDebná 
Dlažba

zD zora
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zora název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/1 vrstva

hmotnost 
kg/m2

paleta 
m2 / kg

Zora 6 HbG 16-60 360 × 180 / 360 / 540  
× 60; 180 × 180 × 60

3 + 2  
+ 1 + 4 132 7,78 / 1 027 

barevné provedení: 

Jedna vrstva je 0,778 m2.

černo-bílážluto-bíláantracit písková



HGb 6-40
HGb 6-60
HGb 6-100

HGb 6-50
HGb 6-60r

používá se na vnější 
dlažby

choDníKová
Dlažba

choDníKová Dlažba
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choDníKová název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/ks

paleta 
m2 / kg

cHd betonová dvouvrstvá 10 HbG 6-100 500 × 500 × 100 4 58 3,5 / 812

chD betonová dvouvrstvá 6 hbg 6-60 500 × 500 × 60 4 35 5,0 / 700

cHd betonová dvouvrstvá reliéfní HbG 6-60 r 500 × 500 × 60 4 35 5,0 / 700 

chD betonová dvouvrstvá 5 hbg 6-50 400 × 400 × 50 6,25 119 kg/m2  9,6 / 1 142

cHd betonová dvouvrstvá 4 HbG 6-40 300 × 300 × 40 11,1 92 kg/m2 10,8 / 994

barevné provedení: 

bílá přírodní

antracit

zeleno-žlutá

žluto-oranžová

žlutá

černá

černo-bílá

žluto-bílá

oranžová

zelená červeno-černá

červená hnědá



používá se na zpevnění 
zelených ploch  
s odvodem vody

zatravňovací
tvarovKy

tbm 20-20
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zatravňovací 
tvarovKa

tbm 20-20

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/ks

paleta 
ks / kg

Zatravňovací tvarovka tbM 17-40 600 × 400 × 100 4,17 31 28 / 868

zatravňovací tvarovka tbm 18-40 600 × 400 × 80 4,17 26 32 / 832

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/m2

paleta 
ks / kg

Zatravňovací dlažba tbM 20-20 200/170 × 200/170 × 80 25 156 7,68 / 1 198

barevné provedení: 

barevné provedení: 

Zatravňovací vibrolisovaná tvarovka slouž k budování zpevněných travnatých ploch a svahů. třída betonu 
c25/30.

přírodní

přírodní

žlutá

žlutá

černá

černá

červená

červená
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betonové
obrubníKy, 
KrajníKy

obrubníKy choDníKové a silniční Dvouvrstvé obrubníKy záhonové, saDové a KrajníKy Dvouvrstvé

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
kg/ks

množství 
ks/paleta

obrubník chodníkový abo 4-10-t 1 000 × 100 × 250 60 paket 
18 / 1 080

obrubník silniční abo 2-15-h 1 000 × 150 × 250 85 paket 
12 / 1 020

obrubník silniční abo 12-15-H 500 × 150 × 250 40 24 / 960

obrubník silniční abo 22-15-h 250 × 150 × 250 20 48 / 960

obrubník nájezdový abo 32-15-H 1 000 × 150 × 150 52 pajket 
16 / 832 

obrubník přechodový  
(l + p) abo 42-15-h 1 000 x 150 x 250/150 72

paket 
6 ks l+ 6 ks p 

/ 864

obrubník silniční 
rohový vnější abo 52-15-H 250/250 × 150 × 250 27,5 24 / 660

obrubník silniční
rohový vnitřní abo 62-15-h 400/400 x 150 x 250 52,5 12 / 630

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
kg/ks

množství 
ks/paleta

obrubník záhonový

abo 4-8-t 1 000 × 80 × 200 39 paket 
24 / 936

abo 14-8-t 1 000 × 80 × 250 48 paket 
24 / 1 152

abo 4-6-t 500 × 60 × 250 18 60 / 1 080

obrubník sadový

abo 5-t 1 000 × 50 × 200 21 45 / 945

abo 5-t/2 500 × 50 × 200 11 90 / 990

abo 14-5-P 500 × 50 × 200 12 90 / 1 080

obrubník astra abo 4-5 500 × 50 × 250 13 90 / 1 170

krajník

abk 1-25-t 500 × 250 × 100 30 42 / 1 260

abK 2-25-t 500 × 250 × 80 24 48 / 1 152

Po dohodě lze vyrobit obrubníky i v barevném provedení.



chodníková dlažba  
do zahrad a parků

zahraDní
architeKtura

luna
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zahraDní choDníK luna

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

množství 
ks/m2

hmotnost 
kg/ks

paleta 
m2 / kg

Zahradní chodník Luna 700 × 500 × 60 - 40 20 ks / 800 dé
lk

a

šířka

Dlaždice luna se používají pro chodníky do zahrad a parků. díky svému tvaru se ideálně přizpůsobí terénu. chodník Luna vytvoří libovolnou 
křivku a lze z něj vytvářet také odbočky. 

barevné provedení: 

přírodnížlutá zelenáčervená hnědá



název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

paleta 
ks / kg

vegetační svahovka Flora YbX 1-55 550 × 450 × 200 40 16 / 640

příčka Flora ybX 1-36 360 × 45 × 200 7 volně loženo

dno Flora YbX 1-32 320 × 200 × 35 5 volně loženo

Koncový díl Flora ybX 2-55 550 × 60 × 200 12 volně loženo

vegetační svahová vibrolisovaná tvarovka je ideálním prvkem pro různé architektonické ztvárnění okrasných a zahradních plocha,  
vyrobená z mezerovitého betonu. Je vhodná pro dělení jednotlivých ploch, zpevnění svahů, jako ochrana proti hluku nebo pro výstavbu  
jednoduchých opěrných zdí. 

možnosti výstavby:

tvarovky jsou uložené 
přímo na sebe.

tvarovky jsou uložené s odskokem 
a přizpůsobují se tak svahu.

Svahové prvky

zahraDní
architeKtura

barevné provedení: 

přírodní zelená hnědáčervenážlutá

vegetační svahovKa Flora

Flora
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Schody a parapety
z umělého kamene
teraca

zahraDní
architeKtura

název prvku rozměry 
v mm – délka l

rozměry 
v mm – šířka b

rozměry 
v mm – výška h

užitné zatížení
kn/m2

Schodišťové stupně max. 1 500 dle přání  
zákazníka 150–200 0,017

název prvku rozměry 
v mm – délka l

rozměry 
v mm – šířka b

rozměry 
v mm – výška h

užitné zatížení
kn/m2

Schodišťové desky 1 500–2 000 dle přání  
zákazníka 70–90 0,017

název prvku rozměry 
v mm – délka l

rozměry 
v mm – šířka b

rozměry 
v mm – výška h

užitné zatížení
kn/m2

Parapetní desky max. 2 000 120–350 30–40 0,017
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Schodišťové stupně vyrábíme dle požadavků zákazníka v mnoha barevných provedeních. Jednotlivé stupně se mohou zabudo-
vat jako prostý nosník. každý stupeň můžeme opatřit protiskluzovým páskem. ve standardním provedení má schod vybroušený nášlap  
a postupnici, na přání vybrousíme i čelo schodu. 

Schodišťové desky vyrábíme dle požadavků zákazníka v mnoha barevných provedeních. každou desku můžeme opatřit protiskluzovým páskem.  
ve standardním provedení má schod vybroušený nášlap a postupnici, na přání vybrousíme i čelo schodu. 

Parapetní desky vyrábíme v mnoha barevných provedeních. na venkovní parapety zhotovujeme na přání zákazníka okapové drážky.

technicKé
rozměry

schoDišťové stupně teracové

schoDišťové DesKy teracové

parapetní DesKy teracové

ukázka barevných provedení:

bílá přírodní žlutá červená zelená černá

stupně z teraca



zahraDní
architeKtura

stojan na Kolo z teraca
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stojan na Kola

KompostníKové DesKy

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
kg/ks

paleta 
ks / kg

Stojan na kola YbX 5-56

650 × 240 × 100 / 190 40 20 ks / 800 
stojan na kola 
uzamykatelný ybX 5-65

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
kg/ks

paleta 
ks / kg

kompostníková deska YbX 4-150 1 500 × 50 × 250 60

volně ložené

Kompostníková deska ybX 4-100 1 000 × 50 × 250 40

barevné provedení: 

barevné provedení: 

technické provedení: 

přírodní

přírodní

broušený

Slouží pro ukotvení kola ve svislé poloze. ocelové oko slouží pro uzamčení kola a dodáváme ho na přání zákazníka. na přání zákazníka  
můžeme stojan vyrobit v provedení teraca.

Kompostníkové desky slouží k ukládání kompostů a sypkých hmot. Sestava nabízí možnost uzavřeného či otevřeného čtverce i obdélníku. 
desky se vzájemně spojí ocelovým drátem průměru 8 mm. 

bílá přírodní žlutá červená

zelená černá
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technicKé
prvKy

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

množství 
ks / kg

Příkopová tvárnice tbM 11-56 300 × 560 × 142 
hloubka 60 mm 36 20 / 720

meliorační tvárnice
žlabovka malá tbm 2-25 300 × 250 × 100 / 60

hloubka 60 mm 11 60 / 660

Meliorační tvárnice tbM 15-50 300 × 500 × 170 / 80
hloubka 80 mm 37 16 / 592

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

množství 
ks / kg

Základová betonová 
tvárnice nbM 2-50 490 × 198 × 250 22

paleta  
36 ks 
/ 825

základová betonová 
tvárnice půlená nbm 2-50/1 490 × 198 × 250 27,5

Základová betonová 
tvárnice koncová

nbM 2-50
-koncová 490 × 198 × 250 22

základová betonová 
tvárnice nbm 3-50 490 × 298 × 250 23

paleta  
24 ks
/ 594

Základová betonová 
tvárnice půlená nbM 3-50/1 490 × 298 × 250 30

základová betonová 
tvárnice koncová

nbm 3-50
-Koncová 490 × 298 × 250 23

název prvku označení rozměry v mm
délka × b1 × b2  × b3 × výška

hmotnost 
v kg

množství 
ks / kg

žlab tK abD 13-50 500 × 230 × - × 130 × 200 30 32 / 960

Poklop tk abd 16-50 50 × - × 160 × - × 40 7 96 / 672

Kabelový betonový vibrolisovaný žlab slouží k ukládání telekomunikačních a silových kabelů rozvodných sítí. 

příKopové a meliorační tvárnice záKlaDová tvárnice

Dílce pro DrátovoDy

vibrolisované tvárnice se používají ke zpevnění dna příkopů, jimiž protéká povrchová voda. Jsou určeny pro odvodnění terénů. betonové vibrolisované tvárnice pro stavbu základů, nosných stěn, jímek, sklepů, oplocení, opěrných a zárubních zdí bez použití bednění.

barevné provedení: 

barevné provedení: 

možnosti výstavby: 

barevné provedení: 

přírodní

přírodní

přírodní

b1 = vnější šířka, b2 = šířka, b3 = vnitřní šířka (po odečtu tloušťky stěn)
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barevné provedení: 

přírodní

technicKé
prvKy

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

paleta / paket 
ks / kg

Patka plotová kbP 1-30 200 / 150 × 200 / 150 × 350 
otvor dn 65, hloubka 200 28 30 / 840

patka plotová 
s drážkou Kbp 7-60 250 / 200 × 300 / 260 × 600 

otvor 100 × 100, hloubka 200 70 12 / 840

Patka plotová s drážkou 
rohová kbP 7-60r 300 / 250 × 300 / 250 × 580 

otvor 100 × 100, hloubka 200 80 12 / 960

patka podvalová poDvalová 320 / 150 × 320 / 320 × 330 
šířka drážky 150 50 6 / 300 

Patka pro značky Pro ZnačkY
260 / 220 × 260 / 220 × 340 

4 ks šroubů M 10, dl. 35,  
rozteč 130

41 12 / 492

název prvku označení
rozměry v mm

 délka × šířka × výška
osová vzdálenost sloupků

hmotnost 
v kg

paleta / paket 
ks / kg

plotový sloupek 
s drážkou Kzv 12-280 180 × 165 × 2 800 218 paket 12

/ 2 616

deska plotová 
podhrabová kZv 2-200 1 980 × 50 × 295

2 080 73 paket 24
/ 1 752

Deska plotová 
podhrabová Kzv 2-250 2 450 × 50 × 295

2 550 90 paket 10
/ 900

deska plotová 
podhrabová kZv 2-290 2 880 × 50 × 295

2 980 106 paket 10
/ 1 060

betonové patKy betonové sloupKy a DesKy
Jsou určeny pro výstavbu dělících plotů. Plotové dílce jsou vyztuženy svařovanou armaturou pro vyšší odolnost vůči mechanickému zatížení.

kbP 7 - 60 rkbP 1 - 30 PodvaLovákbP 7 - 60 Pro ZnačkY

l1 je osová vzdálenost sloupků



vinohraDnicKé sloupKy
Slouží jak opěrné sloupky drátěného vedení pro vinné keře, stromy a jiné porosty. Sloupky lze používat i jako klasické ploty s drátěným pletivem.

barevné provedení: 

přírodní

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

paket 
ks / kg

vinohradnický 
sloupek řadový

kZS 4-190 80 × 75–86 × 1 900 32 28 / 896

Kzs 4-220 80 × 75–86 × 2 200 36 28 / 1 008

kZS 4-260 80 × 75–86 × 2 600 43 28 / 1 204

Kzs 4-280 80 × 75–86 × 2 760 48 28 / 1 344

vinohradnický  
sloupek koncový

kZS 9-220 80 × 75–86 × 2 200 36 30 / 1 080

Kzs 9-260 80 × 75–86 × 2 600 43 30 / 1 290

kZS 9-280 80 × 75–86 × 2 800 48 30 / 1 440

vzpěry

Kzs 14-165 70 × 75–86 × 1 650 23 40 / 920

kZS 11-230 70 × 75–86 × 2 300 28 32 / 736
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technicKé
prvKy

kZS 4 - 220 kZS 4 - 280kZS 4 - 260

kZS 11 - 230

67 31
7

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka × výška

hmotnost 
v kg

paket 
ks / kg

Plotový sloupek řadový kZv 5-250 150 × 120 × 2 500 101 16 / 1 616

plotový sloupek řadový Kzv 5-260 100 × 100 × 2 600 58 25 / 1 450

vzpěra pro plotový sloupek kZv 15-250 150 × 120 × 2 500 101 16 / 1 616

ohradník Kzv 26-165 100 × 70 × 1 650 26 30 / 780

plotové sloupKy
betonové plotové sloupky jsou určeny pro výstavbu plotů. rozměry otvorů ve sloupcích jsou o průměru 8 mm.

67
36

44

11
5

10
0

35

36
44

13

kZv 5 - 250

kZv 15 - 250 vZPĚra

kZv 5 - 260

72
36

39
15

15

kZS 9 - 280kZS 9 - 220

kZS 14 - 165

kZS 9 - 260

kZS 11 - 230



název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

Šachtová skruž 
bez stupadel tbS 25-9 1 000 × 90 × 250 180

šachtová skruž
bez stupadel tbs 50-9 1 000 × 90 × 500 360

Šachtová skruž 
bez stupadel tbS 100-9 1 000 × 90 × 1 000 720

šachtová skruž 
bez stupadel tbs 60-9 1 000 × 600 × 90 × 600 400

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

Šachtová skruž 
se stupadly tbS 25-9 s 1 000 × 90 × 250 180

šachtová skruž
se stupadly tbs 50-9 s 1 000 × 90 × 500 360

Šachtová skruž 
se stupadly tbS 100-9 s 1 000 × 90 × 1 000 720

šachtová skruž 
přechodová tbs 60-9 s 1 000 × 600 × 90 × 600 400

Přechodová 
zákrytová deska tZk 1185 1 000 × 90 × 1 000 365

přechodová 
zákrytová deska tzK 1 000 1 000 × 600 × 90 × 600 240

sKruže, 
DesKy 
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stuDňové sKruže

záKrytové stuDňové DesKy

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

Skruž studňová tbH 18-80 800 × 50 × 780 182

skruž studňová tbh 18-90 900 × 50 × 780 210

Skruž studňová tbH 18-100 1 000 × 60 × 500 235

nádrž na vodu
včetně dna tbh 53-80 800 × 50 × 780 240

nádrž na vodu
včetně dna tbH 53-90 900 × 50 × 780 285

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × výška

hmotnost 
v kg

Zákrytová deska
jednodílná tbH 20-60 600 × 70 59

zákrytová deska
dvojdílná tbh 20-100 1 000 × 80 145

Zákrytová deska
dvojdílná tbH 20-110 1 100 × 80 175

zákrytová deska
dvojdílná tbh 20-120 1 200 × 80 190

šachtové sKruže bez stupaDel tl. stěny 90 mm

šachtové sKruže se stupaDly tl. stěny 90 mm

barevné provedení Dolní Kounice – přírodní, hrušovany – v barvách: 

přírodní bílá přírodní žlutá červená zelená

černá

dílce jsou dimenzovány na nahodilé zatížení 5 kn.m2



sKruže, 
DesKy ,
prstence,
Dna
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šachtové sKruže – voDotěsný spoj tl. stěny 120 mm

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

Šachtová skruž 
bez stupadel tbS 25-12 1 000 × 120 × 250 249

šachtová skruž
bez stupadel tbs 50-12 1 000 × 120 × 500 496

Šachtová skruž 
bez stupadel tbS 100-12 1 000 × 120 × 1 000 992

šachtová skruž 
se stupadly tbs 25-12 s 1 000 × 120 × 250 249

Šachtová skruž 
se stupadly tbS 50-12 s 1 000 × 120 × 500 496

šachtová skruž 
se stupadly tbs 100-12 s 1 000 × 120 × 1 000 992

Šachtová skruž přechodová
se stupadly tbS 60-12 s 1 000 × 625 × 20 × 600 599

přechodová zákrytová 
deska tzK 1240 1 000 × 625 × 120 × 270 483

vyrovnávací prstence

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

vyrovnávací prstenec tbS 10-60 600 × 90 × 50 23

vyrovnávací prstenec tbs 13-60 600 × 90 × 80 37

vyrovnávací prstenec tbS 11-60 600 × 90 × 100 43

vyrovnávací prstenec tbs 12-60 600 × 90 × 150 70

vyrovnávací prstenec ar v 4 625 × 120 × 40 26

vyrovnávací prstenec ar v 6 625 × 120 × 60 36

vyrovnávací prstenec ar v 8 625 × 120 × 80 47

vyrovnávací prstenec ar v 10 625 × 120 × 100 60

vyrovnávací prstenec ar v 12 625 × 120 × 120 80

vyrovnávací prstenec
šikmý ar v šiKmý 625 × 60/100 × 120 53

Stupadlo žebříkové

stupadlo kapsové - -

těsnění dn 1000* - -

šachtová Dna

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × výška

hmotnost 
v kg

Šachtové dno
ke skružím síly 120 mm Su-M-500 1 000 × 700 / 490 × 160 1 520

šachtové dno
ke skružím síly 120 mm su-m-800 1 000 × 1 000 / 790 × 160 1 970

Šachtové dno
ke skružím síly 120 mm Su-M-1 000 1 000 × 1 200 / 990 × 160 2 230

šachtové dno
ke skružím síly 90 mm
max. průměr připojovacího 
potrubí 250 mm

su-F-500 1 000 × 635 / 425 × 160 1 420

Šachtové dno
ke skružím síly 90 mm
max. průměr připojovacího 
potrubí 400 mm

Su-F-800 1 000 × 935 / 725 × 160 1 870

šachtové dno
ke skružím síly 90 mm 
max. průměr připojovacího 
potrubí 600 mm

su-F-1 000 1 000 × 1 135 / 925 × 160 2 130

v základní ceně jsou zahrnuty: přítok, odtok, betonová kyneta, 1 kus stupadla din 19555 (kromě Su-M(F) 500), 3 ks závěsů deHa. Pro každou  
zakázku je nutno sepsat objednávkový list, kde se specifikují technické požadavky. vedlejší přítoky lze vyrobit do maximálního průměru  
400 mm. Je-li žlab kameninový, zmenšuje se výška od kynety o 40 mm.  

barevné provedení: 

přírodní

krátkédlouhé



uliční vpusti 
tbv, roury, 
poKlopy
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uliční vpusti tbv Kanalizační poKlopy

betonové roury přímé

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × výška × síla stěny

hmotnost 
v kg

kruhový prstenec 
uliční vpusti tbv 500-60 435 × 60 × 80 25

Kruhový prstenec 
uliční vpusti tbv 500-100 435 × 100 × 80 40

kruhový prstenec 
uliční vpusti pro 
obdélníkovou mříž 50 × 30 cm

tbv 500-100 e 435 × 100 × 80 42

průběžný dílec
uliční vpusti tbv 500-225 500 × 225 × 50 50

Průběžný dílec
uliční vpusti tbv 500-325 500 × 325 × 50 72

průběžný dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-400 p 500 × 400 × 50 96

Průběžný dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-400 k 500 × 400 × 50 96

průběžný dílec
uliční vpusti tbv 500-650 500 × 650 × 50 145

Průběžný dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-710 P 500 × 710 × 50 155

průběžný dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-710 K 500 × 710 × 50 155

Spodní dílec
uliční vpusti
bez odtoku

tbv 500-710 Pk-1 500 × 710 × 50 185

spodní dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-710 pK2 p 500 × 710 × 50 192

Spodní dílec
uliční vpusti
s odtokem * 

tbv 500-710 Pk2 k 500 × 710 × 50 192

spodní dílec
uliční vpusti
bez odtoku

tbv 500-300 Pk-3 500 × 300 × 50 91

název prvku označení rozměry v mm
 průměr prstence × výška

hmotnost 
v kg

Poklop a 15 litinový 
bez odvětrání,
zatížení do 1,5 t

750 × 605 51

poklop a 15 begu
bez odvětrání,
zatížení do 1,5 t

750 × 605 72

Poklop b 125 beGu 
bez odvětrání,
zatížení do 12,5 t

750 × 605 99

poklop b 125 begu 
s odvětráním,
zatížení do 12,5 t

750 × 605 92

Poklop b 125 litinový
bez odvětrání,
zatížení do 12,5 t

750 × 605 70

poklop b 125 litinový 
s odvětráním,
zatížení do 12,5 t

750 × 605 70

Poklop d 400 beGu 
s odvětráním,
zatížení do 40 t

785 × 610 162

poklop D 400 begu 
bez odvětrání,
zatížení do 40 t

785 × 610 156

Poklop d 400 litinový
bez odvětrání,
zatížení do 40 t

785 × 610 162

poklop D 400 litinový
s odvětráním,
zatížení do 40 t

785 × 610 156

Poklop d 400 litinový reXeSS
bez odvětrání,
zatížení do 40 t

785 × 645 54,6

poklop vzor brno 
- typ isb,
zatížení do 40 t

785 × 500 99

Poklop d 400 litinový duro
s nebo bez odvětrání,
zatížení do 40 t

785 × 642 54

název prvku označení rozměry v mm
 průměr × síla stěny × délka

hmotnost 
v kg

betonová oroura tbP 6-30 292 × 50 × 730 98

betonová roura tbp 7-40 391 × 55 × 730 140

nejnižší možná celková hloubka sestavy uliční vpusti je 93 cm od úrovně vozovky (spodní hrana odtoku 55 cm).

* s odtokem 150 mm a 200 mm kGu + kamenina



mříže 
a DoplňKy
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mříže K uličním vpustím DoplňKy K uličním vpustím

poDKlaDové bloKy

název prvku označení rozměry v mm
 délka × šířka

hmotnost 
v kg

Mříž pro uliční vpusť
din 19583-13 d407 Litina beZ ráMu 500 × 500 55

mříž pro uliční vpusť
Din 19583-11 c25t litina bez rámu 500× 500 42

Mříž pro uliční vpusť
din 19583 c25t Litina 500 × 500 98

mříž pro uliční vpusť
Din 19583 c257 begu 500× 500 93

Mříž pro uliční vpusť
din 19583 d40t Litina 500 × 500 109

mříž pro uliční vpusť
Din 19583 D407 begu 500× 500 105

Mříž plastová M500d d 40t 500 × 470 14

rám m500D 
pro plastovou mříž
Din 19583 

D40t begu - 50

Mříž euroPa s pantem c250 Litina 500 × 300 37

mříž europa s pantem c250 begu 500 × 500 65

Mříž euroPa s pantem d400 beGu 500 × 500 68

mříž europa bez pantu D400 begu 500 × 500 68

název prvku rozměry v mm hmotnost v kg

kalový koš kruhový malý
din 4052 385 × 250 4,0

Kalový koš kruhový velký
Din 4052 385 × 600 6,5

kalový koš c3
elipsa din 4052-c3 395 × 255 × 575 7,8

Kalový koš D1
elipsa Din 4052-D1 395 × 255 × 325 5,5

Sifon Pvc
průměr 150 mm - -

sifon pvc
průměr 200 mm - -

redukce Pvc
kGr 200/150 - -

název prvku rozměry v mm hmotnost v kg množství ks/paleta

podkladový blok 
pod ventil
otvor Ø 120 mm

270 × 270 × 55 8 120

Podkladový blok 
pod šoupě
otvor Ø 160 mm

350 × 350 × 55 13 60

podkladový blok 
pod hydrant
otvor Ø 340/230 mm

550 × 450 × 75 33 40

výška rámů k mřížím je 160 mm.



KamenicKá výroba

služby...

kamenické výrobky zhotovujeme v provozovně v brně, na základě individuálního požadavku klienta. Zakázková kancelář je pro vás otevřena od 
pondělí do pátku, od 6,30 do 15,00 hod., telefon 604 183 110.  

Druhy přírodních materiálů:

1. schoDy a parapety
» výroba schodových desek a parapetů dle specifikace klienta.

2. hřbitovní architeKtura
» výroba hřbitovní architektury: pomníky, hrobové krycí desky, 
urny, vázy atd.
» čištění pomníků a kamenných obrub.

» tesání nápisů do kamene.
» broušení kamenných pomníků.

3. obKlaDy a DesKy
» kuchyňské pracovní desky, barové pulty.
» obklady krbů, obkladové desky budov.

kamenný psí pisoár bazénový lem kamenný obklad krbu

MraMoržuLa PíSkovec

zaKázKová
výroba
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kamenická výroba

Kamenné obKlaDy stěn



zaKázKová
výroba
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realizace

teracové obKlaDy stěnKamenné schoDiště

Kamenná pracovní DesKa



25

umělý kámen  
v provozovně  
Hrušovany u brna

na prodejně v brně máme výběr z několika barevných variant v různých frakcích. Je možné objednat i další typy.

betonové směsi lze odebrat v pracovní dny od 6:00 do 13:30 hodin v provozovně Hrušovany u brna. Při denním odběru nad 5 m3 je nutné směs 
objednat minimálně jeden den předem.

zaKázKová
výroba

Drtě, písKy 
a betonové 
směsi

umělý Kámen — uKázKy realizací

Zákrytová studňová deska, teraco přírodní

bazénový lem

Městský mobiliář – lavička, broušený beton

rossariobílá

rosso verona nero ebano

mramorové Drtě

betonové směsi

název typ hmotnost / m3

v kg

betonová směs c 8/10 - 2 350

betonová směs c 12/15 X0 2 350

betonová směs c 16/20 X0, Xc1-2 2 350

betonová směs c 20/25 X0, Xc1-3 2 350

betonová směs c 25/30 X0, Xc1-4, Xd1-2, XF1-3, Xa1 2 350

betonová směs c 30/37 X0, Xc1-4, XD1-2, XF1-4, Xa1-2* 2 350

betonová směs c 35/45 X0, Xc1-4, Xd1-2, XF1-4, Xa1-2* 2 350

*) SvP Xa 2-3 platí pro prostředí bez přítomnosti síranových iontů So4-2 a do koncentrace agr. co2 <= 15 mg/l spodní vody.



plán 
poKláDKy
Dlažby

obchoDní 
poDmínKy
platné od 1.1. 2015
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postup při pokládání a vyspárování dlažby
 (v souladu s čSn 73 6131 - Stavba vozovek - kryty z dlažeb a dílců)
1. Dlažební prvky se kladou na ložní vrstvu v požadovaném sklonu, 
aby šířka spár nepřesáhla hodnoty stanovené touto normou. dlažební prvky 
se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění. Speciální (doplňkové) 
dlažební prvky nemají být menší než polovina dlažebního prvku používa-
ného v konkrétní dlažbě a mají se používat minimálně.
2. vyplňování spár v dlažbě, s výjimkou zámkové dlažby, se pro-
vádí souběžně s kladením dlažebních prvků. nestmelený materiál 
se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny. Přebytečný mate-
riál se zamete a dlažba se popř. pokropí. vmetení cementové malty nebo 
drobného kameniva do spár a pokropení se může podle potřeby opako-
vat. dlažbu z přírodního kamene je možné, místo opětovného doplňování 
spár maltou, zalít řídkou maltou (kalem) a pohodit pískem. Povrch zalité 
dlažby se musí udržovat ve vlhkém stavu nejméně 7 dní. Spárování zám-
kové dlažby se provádí po položení dlažby, povrch krytu i spárovací materiál 
musí být suchý.
3. Dlažba se dohutní nejméně dvakrát vhodným zhutňovacím prostřed-
kem. Pro jednu pokládku je možno použít jen jednu tloušťku dlažby. u ložní 
vrstvy z malty je třeba dohutnit dlažbu ještě před začátkem tuhnutí malty.
4. nevyhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) 
je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva 
se musí upravit a dlažba se znovu dohutní do správné výšky. Pro dohutnění 
musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku 
musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubo-
vými kostkami. žlaby na odvedení srážkových vod je třeba v dlážděných 
krytech provádět se sklonem nejméně 0,5 %. 
5. betonové dlažební prvky se ukládají na ložní vrstvu tak, aby šířka 
pár mezi dlažebními prvky byla 2 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací 
materiál, 8 mm pro maltové zálivky. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce  
50 mm a nesmí klesnout po 40 mm. Pokládka prvků se provádí z položené 
dlažby tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučuje se postupovat od 
rohu v nejníže položeném místě krytu.
6. Dlažba z betonových dlažebních bloků se v závislosti na geome-
trickém tvaru dlažebních bloků provádí s lineární vazbou (řádkovou) 
nebo s plošnou vazbou (zámková dlažba).
7. spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou je třeba provádět 
co nejužší, doporučuje se do 5 mm. Podél okrajů se doporučuje používat 
speciální krajové prvky, popř. se prvky upraví řezáním a sekáním do pří-
slušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlážděného krytu. dobeto-
nování ploch se nesmí provádět. Stejným způsobem se postupuje kolem 
poklopů apod. páry se doporučuje vyplnit pouze čistým těženým křemiči-
tým pískem frakce 0/2 mm.

na betonových vibrolisovaných výrobcích se mohou objevit tzv. „výkvěty“, 
které jsou vápencového charakteru a způsobují pouze netrvalé závady na 
jejich estetickém vzhledu. běžně se vyskytují na vibrolisovaných výrobcích, 
které jsou vyráběny z betonových směsí s nižším vodním součinitelem. 
Při výskytu těchto květů nehrozí žádné nebezpečí dalších mechanických 
závad na výrobcích, neohrožují a nesnižují životnost betonů. většinou i bez 
dalších zásahů po čase vymizí bez zanechání nějakých trvalých stop či 
poškození.

nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Závazky prodávajícího jsou splněny  
i tehdy, neuskuteční-li se dodávka nebo vyskladnění v ujednaný termín bez zavinění prodávajícího. 

4.3 Při dodávce nebo vyskladnění kupující zboží řádně prohlédne a zjistí shodu jím požadovaného 
zboží s přebíraným, jeho množství a jakost.

4.4 Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém 
termínu plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny neodebraného 
zboží.

4.5 Pokud kupující odmítne a nepřevezme objednané zboží na zakázku, tj. vyráběné nebo upravované 
dle požadavku kupujícího v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění kupující se zavazuje uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90 % ceny objednaného zboží.  

4.6 kupující písemně sdělí prodávajícímu jména osob zplnomocněných pro odběr zboží při 
bezhotovostní platbě kupní ceny, jejich identifikační údaje (jméno kupujícího, nebo název firmy, bydliště, 
rZ vozidla apod.). kupující prohlašuje, že veškeré závazky vzniklé jednáním takto zmocněných osob  
na základě „plné moci“ v rámci styku s prodávajícím ho bez omezení zavazují. 

4.7 Způsob zajištění zboží při přepravě: 

Zboží expedováno na paletách je pro jejich nakládku, přepravu a jejich vykládku přepáskováno 
plastovou páskou. Pro zabezpečení přepravy zboží, které není paletizováno, je náklad na vozidle 
dle povahy zboží nutno zajistit tzv. kurtováním dle pokynů prodávajícího. v případě nedostatečného 
kurtování, nebo v případě nedodržení tohoto opatření ze strany kupujícího nebo smluvně zajištěného 
dopravce, neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží, zejména výskyt prasklin 
výrobků. v těchto případech platí, že prodávající dodal kupujícímu zboží v bezvadném stavu a k jeho 
poškození došlo až dopravou.

5.  rekLaMace, Záruka
5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady na zboží do 36 měsíců od uskutečnění dodávky 
zboží. kupující je povinen zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady 
reklamovat.

5.2 důvodem k reklamaci nejsou drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti zboží a odlišnosti 
způsobené „vápenným výkvětem“ různé intenzity. tento „vápenný výkvět“ nemá naprosto žádný vliv 
na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků a působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým 
namáháním zmizí.  

5.3 kupující je povinen uplatnit případnou reklamaci neprodleně a to vždy písemně na ústředí 
družstva. Podmínky reklamačního řízení jsou stanoveny reklamačním řádem prodávajícího. reklamace 
musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a popř. fotodokumentaci vadného zboží.  

5.4 v případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující nárok a bezplatné odstranění 
vady, jde-li o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu, která nebrání použití výrobku k původnímu 
účelu, lze reklamaci řešit slevou na poškozené zboží, pokud s tímto návrhem kupující souhlasí. Sleva 
se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití zboží, má kupující 
nárok na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží. reklamace jednotlivého zboží neopravňuje  
k reklamaci celé dodávky.

5.5 Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním 
prodávající neodpovídá.   

5.6 v případě neoprávněné reklamace, kdy není nalezena vada na zboží, nebo nejsou splněny 
podmínky pro uznání záruky, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skutečné náklady 
související s touto reklamací.

 
6. PaLetové HoSPodářStví
6.1 obaly, jejichž cena je zahrnuta do ceny výrobků a fakturované dřevěné proklady jsou nevratné. 
dřevěné palety dodané spolu se zbožím jsou vratné. kupující vrátí dřevěné palety prodávajícímu 
nepoškozené. 

6.2 vadami, které ovlivní zpětný výkup palet, jsou zejména chybějící, zlomené nebo uštípnuté krajní 
nebo ložné přířezy nebo spojné špalíky, nebo jakýmkoliv způsobem narušena pevnost palety. 

6.3 cena 1 ks palety je 240 kč bez dPH. Lhůta pro vrácení palety je maximálně 3 měsíce od 
uskutečnění dodávky. Při vrácení palety je účtováno opotřebení ve výši 10 % z ceny palety. 

6.4 Po uplynutí lhůty na vrácení palety nemá prodávající povinnost tyto palety od kupujícího oproti 
úhradě za vrácení přijímat nazpět.

6.5 Palety vrací kupující na jednotlivé provozovny prodávajícího, odkud byla uskutečněna dodávka 
zboží. Při jejich vrácení uvede kupující číslo daňového dokladu, ke kterým se vrácení vztahuje.

6.6 kupující je povinen prodávajícímu oznámit termín vrácení palet min. 3 dny předem. v opačném 
případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet. 

 
7. ZávĚrečná uStanovení
7.1 obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly 
případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním kupní smlouvy 
nebo s použitím zboží.

7.2 vzájemné vztahy, které nejsou upraveny kupní smlouvou a těmito voP, se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů.

Konkrétní provedení dlažebních bloků pro chod-
níky a nepojížděná prostranství, dále pak pro 
chodníky a parkovací plochy pojížděné náklad-
ními vozidly - viz následující obrázky s legendou.

tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen 
vop) upravují obchodní vztahy mezi společností  
Kamena výrobní družstvo brno (dále jen prodávající) 
a zákazníkem (dále jen kupující).  jsou nedílnou  
součástí kupních smluv a platí pro všechny  
vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím  
a kupujícím bez ohledu na to, zda je kupujícím fy-
zická nebo právnická osoba, není-li v kupní smlouvě  
stanoveno jinak.

1. SMLouvY
1.1 veškeré dodávky zboží se řídí výhradně podle těchto voP a uzavřené 
kupní smlouvy. tím voP kupujícího nejsou v uzavřeném smluvním vztahu 
akceptovány. 

1.2 Změny nebo doplňky smlouvy musí být podle § 564 občanského 
zákoníku pouze v písemné formě. Prodávající má právo jednostranně 
změnit ustanovení těchto voP v průběhu smluvního vztahu pouze se 
souhlasem kupujícího.  

1.3 kupující dále prohlašuje, že každou jednotlivou objednávku vyhotovuje  
se znalostí aktuálních obchodních podmínek prodávajícího.

1.4 dojde-li ze strany kupujícího k porušení smluvních nebo zákonných 
povinností a jeho jednáním dojde k podstatnému porušení smlouvy, může 
prodávající trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od smlouvy a zboží 
prodat jinému kupujícímu.

 
2. cenY Zboží
2.1 ceny jsou určeny ceníkem kaMena výrobní družstvo brno, platným  
v době uskutečnění dodávky. do cen jsou zahrnuty náklady na paletizaci 
a paketizaci. 

2.2 Případné náklady na kupujícím vyžádané zabalení baleného zboží 
způsobem náročnějším než obvyklým nebo kupujícím vyžádanou dopravu 
zboží na místo určení, jdou k tíži kupujícího, který je uhradí vedle kupní ceny 
za zboží.

2.3 dohoda o ceně je podstatnou podmínkou pro uzavření a platnost 
smlouvy.

 
3. PLatební PodMínkY
3.1 kupující je vždy povinen za dodané zboží prodávajícímu zaplatit. 

3.2 vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením 
kupní ceny dle § 2132 občanského zákoníku. neuhrazení, byť jen části zboží, 
způsobuje, že se kupující nestal vlastníkem ani části dodaného zboží.

3.3 v případě, že kupující neuhradí předchozí závazky prodávajícímu, 
má prodávající právo zastavit kupujícímu další dodávky, aniž by kupující 
měl právo na náhradu škody. v takovém případě může prodávající zadržet  
a nesplnit dodávky i na základě potvrzených objednávek a neznamená to 
porušení smlouvy.

3.4 dnem zaplacení kupní ceny se rozumí termín, kdy jsou finanční 
prostředky připsány na účet prodávajícího. 

3.5 v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je prodávající 
oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu za období od splatnosti 
dlužné částky do jejího zaplacení a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 
Zároveň je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení, jehož výše je 
upravena právními předpisy. 

3.6 Prodávající může, na základě vzájemné dohody s kupujícím, zasílat 
daňové doklady za zboží a služby v elektronické podobě, v souladu s § 26 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 
4. dodávka
4.1 dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží 
kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží  
k přepravě. Místem dodávky nebo vyskladnění je výrobní provozovna 
prodávajícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

4.2 Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. 
dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. dodávkou 
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