Smlouva
o základních podmínkách prodeje a dodávání produktů do
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:
Prodávající:
……………………………………..
IČ:
……………………..
DIČ:
……………………..
sídlem:
……………………..
zastoupena:
…………………….
číslo účtu
…………………….
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………
(dále jen „prodávající")
Kupující:
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
IČ:
25945491
DIČ:
CZ 25945491
sídlem:
č.p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky
zastoupena:
Jiří Jedlička, generální ředitel
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2152
(dále jen „kupující")

Strany se tímto dohodly na následujícím:
1.

2.
3.

1.

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava základních podmínek a požadavků, na jejichž základě se
mohou uzavírat individuální kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a podle nichž bude
prodávající prodávat a dodávat produkty kupujícímu (pod pojmem "produkt“' se rozumí
veškeré potravinářské i nepotravinářské zboží, služby nebo další plnění, které prodávající
prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby nebo zboží určeny
k da1šímu prodeji nebo poskytování kupujícím třetím stranám, nebo zda jich kupující využívá
pro svou potřebu).
Prodávající bude prodávat a dodávat produkty na místo dodáni určené kupujícím
Každá výše uvedená individuální kupní smlouva, uzavřená smluvními stranami, se bude řídit
ustanoveními této smlouvy, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.
II. Uzavírání a plnění individuálních kupních smluv
Individuální kupní smlouvy se budou uzavírat v souladu s podmínkami a ustanoveními
uvedenými v této smlouvě. Podrobné podmínky a ustanovení pro uzavírání individuálních
kupních smluv, jakož i další základní ustanovení, na jejich základě bude prodávající prodávat
kupujícímu produkty, mohou být předmětem zvláštního ujednání, které bude součástí této
smlouvy jako její příloha. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k uzavření takového
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

zvláštního ujednání, bude rozhodovat znění této Smlouvy o základních podmínkách prodeje a
dodávky produktů a účel, za nimž byly produkty objednány.
Základem pro vzájemnou spolupráci bude objednávka zadaná kupujícím a přijatá prodávajícím.
Kupující bude předávat objednávky způsobem a na adresu prodávajícího prostřednictvím
telefonu, faxu, e-mailu nebo písemně.
Prodávající odpoví na objednávku kupujícího prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo
písemně, a to na adresu zástupce kupujícího, který objednávku podepsal nebo jehož jméno je
v objednávce uvedeno. Pokud nedojde k tomu, že prodávající oznámí kupujícímu, že
objednávku nepřijímá, což musí učinit nejpozději 2 dny před požadovaným datem dodáni,
bude objednávka považována prodávajícím za akceptovanou, a pokud byla uzavřena
individuální kupní smlouva, jsou prodávající i kupující vázáni takovou kupní smlouvou.
Kupující má právo bez udání důvodu zrušit anebo změnit svou objednávku, a to nejpozději 1
den před termínem dodání. V této lhůtě má kupující právo objednávku nejen zrušit, ale také
jakkoli ji změnit či doplnit.
Produkty jsou považovány za předané kupujícímu dodáním na rampu kupujícího a potvrzením
dodacího listu vystaveného a podepsaného v souladu s ustanoveními článku č. II bod č. 10.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o veškerých změnách v sortimentu svých
produktů a o změnách svých dodavatelů podílejících se na produktu.
Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškeré údaje, které kupující potřebuje ohledně
prodávajícího a produktů.
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je prodávající povinen dodat objednané produkty na
místo dodání v nákladním vozidle, které bude připraveno k vyložení v době 6.00 – 14.00 hod. V
případě, že bude dohodnuta určitá konkrétní doba dodání, musí být vozidlo připraveno k
vyložení přesně v tuto hodinu. Dodávku produktů jiným způsobem než nákladním vozidlem je
nutno předem písemně dohodnout.
Prodávající je povinen dodat objednané produkty kupujícímu ve stanovené datum a hodinu.
Společně s produkty předá prodávající kupujícímu také příslušný dodací list. Dodací list bude
předán ve třech kopiích a musí obsahovat zejména tyto údaje:
číslo dodacího listu
číslo objednávky kupujícího
datum dodání
název produktu, v pořadí stejném jako na objednávce
EAN kód produktu, byl-li přidělen
množství váhových jednotek podle objednávky
množství jednotek v jednom balení
typ a počet vratných obalů všech typů dodaných kupujícímu, a typ a počet vratných obalů všech
typů vrácených kupujícím prodávajícímu
IČO prodávajícího
daňové identifikační číslo
Potvrzením dodávky jakož i potvrzením o vrácení vratných obalů je dodací list, podepsaný
zástupcem prodávajícího, který na dodací list rovněž čitelně napíše svoje jméno (zástupcem
prodávajícího je vždy řidič nebo jakákoli jiná osoba, která produkty doručila).
Tímto prodávající potvrzuje, že řidič nebo jiná osoba, která produkty doručila, je řádně
oprávněn zastupovat prodávajícího ve všech úkonech spojeným s dodáním produktů, vrácením
vratných obalů podpisem dodacího listu a reklamačního protokolu.
Dodací list bude dále podepsán zástupcem kupujícího (takovým zástupcem je oprávněný
zaměstnanec místa dodáni) a opatřen razítkem se jménem příslušného zástupce kupujícího. V
případě, že zástupce prodávajícího odmítne podepsat dodací list, může jej zástupce kupujícího
podepsat jednostranně, avšak je povinen připojit poznámku, že zástupce prodávajícího odmítl
tento dodací list podepsat. Takto jednostranně podepsaný dodací list bude pro obě strany
závazný.
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12.

11.
V případě jakéhokoli prodleni s dodáním produktů je prodávající povinen neprodleně
o této skutečnosti uvědomit zástupce kupujícího, který podepsal příslušnou objednávku, a
zajistit, aby převážené produkty nebyly vystaveny podmínkám, které mohou snížit jejich
kvalitu.
Prodávající nese odpovědnost za produkty až do okamžiku jejich předáni kupujícímu.
Vlastnické právo a riziko spojené s produkty přechází na kupujícího při převzetí produktů a jeho
podpisem příslušného dodacího listu bez uvedení výhrad, není-li v této smlouvě nebo jiných
smlouvách uvedeno jinak.

13.

Dodávky produktů musí splňovat dohodnutá kritéria.

14.

Kupující převezme pouze produkty dodané v množství stanoveném příslušnou individuální
kupní smlouvou. Produkty dodané nad stanovené množství může kupující odmítnout převzít.

15.

Kupující má právo odmítnout převzít produkty zejména v následujících případech:
a) nebyly splněny výše popsané podmínky dodání,
b) nebyla splněna kritéria kvality stanovená také v článku VI. této smlouvy,
c) produkty jsou poškozeny nebo mají nějaké vady, zejména takové, které
snižuji jejich cenu nebo užitnou hodnotu, nebo nemají vlastnosti deklarované
prodávajícím, jsou neúplné, nejsou majetkem prodávajícího nebo jsou
zatíženy právy třetích stran,
d) prodávající dodá kupujícímu produkty, které si kupující neobjednal, nebo
produkty objednané osobou, která k tomu podle této smlouvy není
oprávněna,
e) produkty byly dodány před dohodnutým datem dodání; v takovém případě
má prodávající právo produkty znovu dodat, avšak pouze ve stanoveném
čase,
f) k dodání produktů došlo po stanovené době dodání
g) dodávka je neúplná,
h) jiné případy uvedené v této smlouvě.

16.

Typ nákladního auta prodávajícího musí umožnit pohodlnou a rychlou vykládku; výška rampy
v centrálním skladu kupujícího je 130 cm. Prodávající může používat pouze vozidla způsobilá k
vykládce ve skladu kupujícího. V případě použití nevhodného dopravního prostředku (velmi
nízká, případně příliš vysoká ložná plocha) je kupující oprávněn dodávku odmítnout.

17.

Řidiči prodávajícího jsou povinni sami vyložit zboží z auta do prostoru určeného zaměstnanci
skladu kupujícího. Pokud prodávající dodává zboží prostřednictvím dopravce, je prodávající
povinen zajistit vykládku zboží také vlastnímu prostředky.

18.

Řidiči prodávajícího (vlastní nebo smluvní) musí být předem informováni o režimu dodávky a
reklamací (tzn. podepsání a převzetí reklamačního listu, neprodlený odvoz reklamovaného
zboží).

19.

Zboží musí být dodáváno na originální nepoškozené europaletě, nejsou-li dohodnuty dodávky
na DHP paletách. Pokud bude zboží naloženo na jiné než europaletě (příp. DHP), nebude paleta
se zbožím přijata. V e výjimečných případech (pokud to dovolí provozní podmínky), bude řidiči
umožněno zboží přeložit na paletu odpovídající požadavkům nebo bude paleta přijata bez
nároku na vrácení a zanesení do obalové evidence. Palety podléhají výhradně evidenčnímu
režimu, manipulace s nimi probíhá výměnou, v žádném případě se nefakturují. Pro potřeby
evidence se stanovuje cena europalety na 250,- Kč včetně DPH.
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20.

Dopravce potravin je povinen mít již před nakládkou předmětu dopravy nákladní prostor
vychlazený na teplotu určenou objednatelem a tuto teplotu udržovat nepřetržitě až do
okamžiku vyložení předmětu dopravy u zákazníka. Dopravce je povinen udržovat vozidla pro
přepravu předmětu dopravy umytá a čistá s důrazem na čistotu nákladního prostoru a tak
zamezit kontaminaci předmětu dopravy. O termínech a způsobech očisty vede dopravce
prokazatelně záznam.
Dopravce odpovídá za škodu na předmětu přepravy, jež vznikne po jejím převzetí až do vydání
příjemci.
Odpovědnost dopravce při škodě na zásilce je stanovenou v § 2566 a násl. občanského
zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. )

1.

III. Reklamace
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu dodávaného zboží podle platných právních
předpisů za podmínky, že kupující dodrží skladovací režim.

2.

Zjistí-li kupující vady zboží při přejímce, sepíše na místě reklamační protokol, který musí
podepsat rovněž prodávající nebo jeho dopravce.

3.

Zjistí-li kupující kvalitativní vady v průběhu záruční lhůty, je povinen je neprodleně písemně
reklamovat u prodávajícího.

4.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 7 dnů od data, kdy byl sepsán reklamační protokol,
a to dobropisem se splatností do 14 dnů nebo dodáním náhradního bezvadného zboží.
IV. Ceny
Prodejní ceny prodávajícího představuji čisté ceny za každý jednotlivý produkt, zaokrouhlené
na dvě desetinná místa. Ceník musí být potvrzen oběma stranami. Pravidla pro změnu
stanovených cenových podmínek a pravidla pro poskytování slev mohou být dohodnuta
v individuální smlouvě.
V. Vratné obaly
Strany tímto prohlašuji, že pravidla pro zacházení s vratnými obaly mohou být uvedena a
dohodnuta v individuálních smlouvách.
VI. Kvalita
Veškerý sortiment produktů dodávaný prodávajícím kupujícímu musí splňovat podmínky
kvality odpovídající příslušným právním a kvalitativním normám platným na území dodání musí
také splňovat normy a požadavky přepravců a příslušné požadavky na skladování. Každý
produkt bude zabalen, naložen a v případě potřeby opatřen výstražnými nápisy, znaky a
symboly. V případě, že pro manipulaci s produkty nebo jejich skladování platí zvláštní podmínky
nebo postupy, je třeba to výslovně uvést.

1.
2.

VII. Trvání smlouvy a výpověď
Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze oboustranně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
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Pokud jedna smluvní strana závažným způsobem poruší některé ustanovení této smlouvy, je
druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou povinny vypořádat
své vzájemné pohledávky do 14 dnů ode dne ukončení účinnosti smlouvy.
1.

VIII. Platební podmínky a fakturace
Kupující je povinen zaplatit pouze poté, co obdrží fakturu řádně vystavenou prodávajícím.
Fakturu vystaví prodávající teprve po dodání a předání produktů kupujícímu a pouze tehdy,
obdrží-li řádně vystavený a podepsaný dodací, list nebo dodací list s reklamačním protokolem.
Faktury musí vždy splňovat veškeré předepsané náležitosti. Faktura se považuje za řádně
vystavenou, vychází - li z příslušného dodacího listu a/nebo reklamačního protokolu. Údaje na
faktuře musí odpovídat údajům v dodacím listu, reklamačním protokolu a v objednávce,
včetně měrných jednotek. Prodávající je povinen vystavit samostatnou fakturu pro každý
dodací list, případně pro každý dodací list s reklamačním protokolem a každou objednávku.
Stejné pravidlo platí pro dobropisy, vystavené na základě vrácených produktů.
Fakturační adresa ……………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu…………………………………………………………………………………………………

2.

Splatnost faktur vystavených prodávajícím je 42 dnů ode dne vystavení

3.

Doba splatnosti faktur začne běžet od data vystavení faktury pod podmínkou, že bude zaslána
kupujícímu do 7 dnů od data převzetí produktů.

4.

Prodávající nese vůči kupujícímu odpovědnost za veškeré škody, které kupujícímu vzniknou v
souvislostí s nesprávně vystavenými fakturami, zejména pak za škody spojené s chybným
výpočtem DPH.
IX. Majetkové sankce
Za prodlení prodávajícího s dodávkou, mezi časem určeným na objednávce a časem dojezdu
do místa plnění bez odůvodněné omluvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené
pozdní dodávkou.
X. Odpovědnost dodavatele McDonald’s
Prodávající bere na vědomí, že předmět této smlouvy může být součástí dodávky kupujícího
pro firmu McDonald’s a zavazuje se při plnění předmětu smlouvy dodržovat podmínky
uvedené v PŘÍRUČCE ODPOVĚDNOSTI DODAVATELE McDONALD’S (SWA - Supplier Workplace
Accountability), která je přílohou těchto obchodních podmínek

1.

XI. Závěrečná ustanovení
Prodávající je povinen předat kupujícímu při podpisu této smlouvy ověřenou kopii výpisu z
obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, čísla účtu pro platební styk a osvědčení o
certifikaci prodávajícího podle norem ISO 9001

2.

Smluvní strany jsou povinny jakékoliv změny týkající se jejich právní subjektivity včetně změny
bankovního spojení bezodkladně oznámit a doložit příslušným dokumentem druhé straně, a to
do 3 dnů od nastalé změny.

3.

Jakékoli změny ustanovení této smlouvy musí mít písemnou podobu ve formě chronologicky
číslovaných a oběma stranami podepsaných dodatků k této smlouvě.
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4.

Právní vztahy smluvních stran, které nejsou touto smlouvou konkrétně upraveny, se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.

5.

Obsah smlouvy je ve smyslu § 504 občanského zákoníku považován za obchodní tajemství a
jako s takovým s ním budou obě smluvní strany nakládat.

6.

Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání, pokud není výslovně
stanoveno jinak.

V Kamenci u Poličky dne ………………………

……………………………………………..

……………………………………………………………..

kupující

prodávající
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