MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
KUPNÍ SMLOUVA pro odběratele číslo:
o dodávkách zboží z MASO UZENINY POLIČKA, a.s., uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., v platném znění mezi stranami
Společnost:
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Sídlem:
č.p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky
IČO:
25945491
DIČ:
CZ25945491
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2152
č. účtu:
6105591/0100 u KB Svitavy
zastoupena:
Jiří Jedlička, generální ředitel
(dále jako „Prodávající“)
a
Společnost:
Sídlem:
IČO:
DIČ:
provozující tuto činnost na základě Živnostenského listu, Koncesní listiny nebo Výpisu z obchodního rejstříku
vydaného dne:
č.účtu:
zastoupena:
(dále jako „Kupující“)
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly na této rámcové kupní smlouvě, na základě které bude Kupujícímu prodáváno
níže uvedené zboží Prodejcem, a to na základě jednotlivých dílčích objednávek Kupujícího, způsobem a za
podmínek upravených touto smlouvou. Předmětem jednotlivých dílčích objednávek budou přitom dodávky masa
a masných výrobků (také jen jako „zboží“) Prodejcem Kupujícímu.
II. DODÁVKA ZBOŽÍ
Dodávkou zboží se rozumí převzetí zboží Kupujícím na dohodnutém místě a v rozvozním dnu, na základě
dílčí objednávky, která bude předložena 24 hod. před požadovaným termínem dodávky a bude Kupujícímu
schválena. Objednávku lze provést faxem i telefonicky na číslech: 461 752 500 telefon + záznamník, 461 752 130
fax.
Místo převzetí dodávky:
Den dodávky:
III. JAKOST - REKLAMACE
Kupující je povinen při převzetí zboží ihned provést kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží dle
specifikací výrobků. Jakékoli rozdíly je povinen ihned reklamovat a to prokazatelným způsobem s uvedením
konkrétního důvodu reklamace. Dodatečné reklamace nebudou uznány. Skryté vady jakosti je nutno reklamovat
ve stanovené záruční lhůtě. V této lhůtě musí Kupující oznámit Prodávajícímu reklamaci s konkrétním popisem
vad. Reklamace skrytých vad uplatněných po této lhůtě nebudou uznány. Záruční lhůty předá Prodávající
Kupujícímu při sepsání této Kupní smlouvy.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat
již při převzetí zboží.
IV. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE ZBOŽÍ
Prodávající je povinen předat Kupujícímu se zbožím daňový doklad Faktura, Dodací list nebo Hotovost.
Odběr zboží stvrzuje Kupující potvrzením daňového dokladu, který při dodávce obdržel. Pokud Kupující obdrží
daňový doklad Hotovost, je povinen řidiči zaplatit za zboží částku uvedenou na dokladu.
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V. MINIMÁLNÍ EXPEDIČNÍ MNOŽSTVÍ A FAKTURACE PŘEPRAVEK
Minimální expediční množství činí 15 kg na dodávku. Přepravky budou fakturovány dekádně včetně
DPH, pokud nebudou vráceny při dodávce zboží. Proúčtovány budou podle salda Kupujícího. Dodá-li Prodávající
větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující
bez zbytečného odkladu odmítl.
VI. PLACENÍ A SPLATNOST FAKTUR
Placení dodávek zboží se realizuje hotovostním nebo bezhotovostním způsobem.
a) Platba v hotovosti. Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši
%.
b) Platba bezhotovostním způsobem. Lhůta splatnosti faktur je
dní. V případě nesplnění této povinnosti má
Prodávající právo stanovit Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0.05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Kupující obdrží současně s dodávkou daňový doklad. Jen ve výjimečných případech po vzájemné dohodě bude
prováděna souhrnná fakturace.
Odmítnutí převzetí zboží mimo zákonné důvody bude Prodávající kvalifikovat jako bezdůvodné ve
smyslu §2121 odst. 2 občanského zákoníku a Kupujícího to nezbavuje povinnosti zaplatit dohodnutou kupní cenu.
Zboží bude na náklady Kupujícího odvezeno zpět, uskladněno Prodávajícím v sídle Prodávajícího na náklady
Kupujícího. Pokud si Kupující do dalšího dne zboží nevyzvedne a nezaplatí, může jej Prodávající prodat třetí
osobě ve smyslu §2126 občanského zákoníku a uplatnit vůči Kupujícímu náhradu škody.
VII. KUPNÍ CENA A POSKYTOVANÉ SLEVY Z CEN DODANÉHO ZBOŽÍ
Kupní cena za zboží bude určena dle platného ceníku Prodávajícího vydaného vždy samostatně na určité
období. Prodávající poskytne Kupujícímu slevu za platby v hotovosti. Podmínkou pro poskytnutí slev je včasné
zaplacení dodaného zboží a vyrovnané pohledávky vůči Prodávajícímu.
VIII. ZRUŠENÍ SMLOUVY A ZMĚNY
Dojde-li ke zrušení provozovny nebo celé firmy Kupujícího, je Kupující povinen tuto změnu písemně
oznámit Prodávajícímu. Od smlouvy lze odstoupit dohodou nebo z důvodu hrubého porušení povinností
Prodávajícího nebo Kupujícího.
IX. DODATEK
Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. V případě, že Kupující bude se
zaplacením smluvené ceny nebo její části v prodlení delším než 10 dní, je Prodávající oprávněn odstoupit od
smlouvy a požadovat nezaplacené zboží zpět. Pokud vrácení tohoto zboží není možné, neboť jeho vlastníkem se
stala v dalším závazkovém vztahu třetí osoba (další Kupující), je Kupující povinen se s Prodávajícím finančně
vypořádat. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly uskladnění svého zboží na provozovně Kupujícího.
X. ROZHODČÍ DOLOŽKA
Smluvní strany po zralé úvaze vylučují tímto vedlejším ujednáním případné majetkové nároky vzniklé ze smlouvy
hlavní z pravomoci soudu a souhlasí s vědomím jejích následků s konečným řešením podle zákona č. 216/1994
Sb. v platném znění písemně, bez ústního jednání. Toto vedlejší ujednání trvá po dobu platnosti smlouvy hlavní a
lze od něj odstoupit pouze písemně ze zákonných důvodů u oprávněné osoby uvedené ve smlouvě hlavní do14
dnů od jejího podpisu. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby určenému rozhodci Mgr. Janu Krausovi,
reg. MSpr. č.31 se sídlem Nad Týncem 2a, 312 00 Plzeň 12, e-mail: rozhodce@judikace.cz, tel. 773 237 888 v út.
a čt. 9-12 hod. a 13-16 hod. a končí doručením rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí je soudně vykonatelné. Lze
však podat návrh na zrušení tohoto rozhodnutí k příslušnému soudu ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodnutí. Pro
případ zrušení pravomocného rozhodnutí soudem, zůstává určený rozhodce v platnosti dle § 34 odst. 2 zákona č.
216/1994 Sb. v platném znění v případech uvedených v § 31 písmeno d) až f) a i) zákona č. 216/1994 Sb. v platném
znění. Strany zmocňují určeného rozhodce rozhodovat o postupu vedení řízení, určit jiného rozhodce a pověřují
správcem osobních údajů pro účel a po dobu tohoto řízení. Určeného rozhodce dále pověřují rozhodováním podle
zásad spravedlnosti, vyjma spotřebitelských konfliktů. Znění této rozhodčí doložky považují smluvní strany za
důvěrné. Náklady řízení činí 5% ze žalované částky, minimálně však 1.000,- Kč a DPH v platné výši, způsobem
výpočtu shodným se soudním poplatkem. Dalšími náklady jsou návrhy stran o určení znalce, dožádání, právní
zastoupení apod. podle příslušných zákonů. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce. Usnesení a
rozhodčí nálezy se doručují stranám na povinnou adresu uvedenou ve smlouvě hlavní do vlastních rukou tedy
převzetím, uložením u poskytovatele poštovních služeb, nebo vyvěšením na úřední desce rozhodce a zveřejněné
na www. judikace.cz. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že byly s dostatečným předstihem seznámeny se
všemi následky rozhodčí doložky, že toto ujednání nebylo uzavřeno v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,
ale vážně, určitě a srozumitelně.
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XI. PLATNOST SMLOUVY
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve
dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
V Kamenci u Poličky dne:

………..........................
Prodávající

..............................................
Kupující
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