KUPNI SMLOUVA
vzavŤená podle § 2079 a násl. zákona č. 89l20I2 Sb., oběanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Prodávající:

Těšinské jatky, s.r.o.
Na Olšinách I,737 01 Ceský Těšín
p. Jaromír Bojko, jednatel společnosti
IC:
25822357
DIČ:
CZ25822357
Bankovní spojení: Komerčníbanka, pobočka Český Těšín
Císlo bank. účtu: 19-5757900257l0I0O
Mail:
cabi@tesiatkv.cz
Telefon/fax:
5581 61842-4, 7 7 47 18522
(dále jen,,prodávající")

1.

Se sídlem:
Zastoupena:

2.

Kupující:

Ceská republika - Generální ředitelství cel
Budějovická 7 , 740 96 Praha 4
Jednající:
Ing, Pavlem Přečkem, vedoucím oddělení 134.5 HS Ostrava
(pověření gen. ředitele čj. 5330312012-900000-11 ze dne 31.12.2012)
Adresa:
nám. Svat. Čecha 8,7O2 00 Ostrava - Přívoz
IČ:
7I2I4011
Rankovní spojení: Ceská národní banka, Pra}ra 1
Císlo bank. účtu: 102001ll0710
(dále jen,,kupující")
Se sídlern:

Prodávající a kupující nebo též,,smluvnístrany" uzavřeli tuto kupní smlouvu:

1.

2,
3.
4,

I. Předrnět plnění
Předmětem plnění je dodávka zbožíprodávajícím - maso, uzeniny a dalšízboží
jednotlivě urČenéco do mnoŽství a druhu dle aktuální nabídky prodávajícího pro
ÚČelové zaíizeni celní správy v Dolní Lomné (dále jen ,,zboží"),a to na základépísemně,
telefonicky nebo elektronickou poštou obdržených objednávek od pověřené osoby
kuPujícího. Specifikace a množství jednotlivých položek dílčíchobjednávek zboživčetně
termínu jejich dodání bude určena vždy dílčímiobjednávkami kupujícíhopřijatými
Prodávajícím. Objednávka musí být uplatněna u prodávajícího nejpozději 24 hodin před
PoŽadovaným termínem dodání objednaného zboži. V případě dne pracovního volna bude
objednávka uplatněna v poslední pracovní den přede dnem pracovního volna.

Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení zbožína základě oboustranně podepsaného
dodacího listu o předání apíevzeti zboži.
Prodávající je oprávněn dodat menší množství zbožínež bylo objednáno v případě,
nebude-li mít některé objednané zbožína skladě, o této skutečnosti je povinen
pověřeného zaměstnance kupujícího před dodáním zbožíinformovat.
ZboŽi bude předáno kupujícímu dopravou prodávajícího v dohodnutém čase stanoveném
rozvozním plánem na urČenémmístě nebo odebrané kupujícímpřímo v prodejních
místech prodávaj ícího.

II. Cena a platební podmínky
1.

2,

Cena zbožíjestanovena dle platného ceníku prodávajícího, se kteým je kupující vždy
předem seznámen. V ceně zboži je zaltrnuta doprava objednaného zbožído místa určení
včetně případného balení zboži podle zvyklostí. Dopravné do místa určeníobjednatele
nebude samostatně prodávaj ícímúčtováno.

Na dodané zbožíkupujícímu vystaví prodávající daňový doklad- fakturu. Splatnost řádně
vystavené faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí30 dnŮ
ode dne doručeníkupujícímu.

Fakturačníadresa: ČR - G"n"rální ředitelství cel
Budějovická 7,140 96 Praha 4
ID - 7 puaa4c
_J.

4.

Faktura (y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského
zákoníku, podle § 7 zákona č. 9012012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563l1991 Sb., o účetnictví,ve zněni
pozdějších předpisů a podle § 29 zákona ě. 23512004 Sb., o dani z pŤiďané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí byt
dodací list o předání a převzetí zboží.

Kupujícímá právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit prodávajícímu,
aružby došlo k prodlení s její úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy
nebo není-li přiložen dodací list o předání a převzeti zbožL Nová lhůta splatnosti v délce
30-ti dnů počne plynout ode dne doručeníopravených faktur kupujícímu.

5.

Peněžní závazek kupujícíhose považuje za včas splněný dnem připsání příslušnéčástky
ve prospěch účtuprodávajícího. Platba faktur bucie provedena bezhotovostním převodem
na bankovní účetprodávajícího, jenž je uveden v zéůůavítéto smlouvy.

6,

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškerécenové údaje budou v této měně.

7_

Smluvní strany si dojednaly, že kupujícíje oprávněn provést zajišťovacíúhradu daně
zpřidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č.23512004 Sb., o dani zpíidané
hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, na účetpříslušnéhosprávce daně, jestliže se
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve
smyslu ust. § 106 zákona ě.23512004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

III. Místo a termín plnění
1.

Místo plnění kupujícího: Út e|ové zaíízenícelní správy
Dolní Lomná 120
739 82 Dolní Lomná
Pověřená osoba kupujícího:
tel.č.: 724 0I3 928
Petr Vlček, vedoucí Účelového zaíízenícelní správy:
Jana Niedobová, obchodní referent ÚěeI. zaŤizení celní správy: tel.č.: 607 049 776,
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2'

3'

Pro PřevzetÍ_zb"ozÍ,
Plaíi, že kuPujícímá právo odmítnout předmět
plnění v případě, že
zPŮsobóm neodPouioá teto
smrou,,c.?u poartut.,e ,.
|.'.ie.ry této smlouvy
i:f;]!1jťn'
a) Předmětem Plnění je dodání zboži
ve větším množství
yei: ieobjednané kupujícím,
kuPující právo
;i§j}i;ť:i:, ^^
"d;í,r";množství,nó.e |i.rurruje objednané
b) předmětem plnění je dodání.jiného
c) zboŽÍ, které svou jákostí ,ir|u ri"rncdruhu zbožínež,jekupujícímobjednané,
".oaio"iaá' zbožíkupujícímobjednané.
Termín dodání objednanéh o
zboží
odst'l smlouvY-nebo dojednán předbude uveden v objednávce kupujícího dle bodu I.
dodáni--ou;.ananého ,aoiá*Jri
p.oo ávajícím
kuPujicího uvedenou v odst.l"i"rr".

čtánku. Kupujícípotvtzuje,
;f;T;?r"osobou
že
prodávající.;ň""'rlTil'ft .*3Tt"1".,;#f 'J;J,f_H"ť;ě;";;]ž€zboží"tua.

1'

2'
3,

4
5'

IV. Podmínky plnění, vlastnické
právo

Prodávající se touto smlouvou
zavazuje dodat kupujícímu
zbožía převést na něj
vlastnické Právo k tomuto ,uon
a hpu;ici ,i ,uffi"';:ň^íri"t
nabýuá vlastnického
Kupující
oí,
Práva ke-zbožl.j.ň"
"".,u.
nu ,ákluaě
podepsaného dodacího- listu,
oboustranně
1aJ"/-*převzetim
tj. okamZikem převzetí.
Prodávající a kuPující * aJr,"a:ii
, i,, i9ě^čijiu :. oprávněna potvrdit osoba,
která
zioŽÍ kuPujicrmu do místa u.e.rri'u

NebezpeČÍ Škody na zboŽÍ
ve smyslu § 2082 odst. 1 občanského
zákoníku přechází na
Pr'u"ti
od p.ácauuji.ir,o, ť. na ,átr"Jo
oboustranně
fi5lNTj|lr;.:Tíir'fi

r;iJffil'ůiilinen

6'

za kupujícího pověřená osoba
dle

Í#j'j#Ů,ffÍ:avu

"boži
převzít objednané
zbožíod,prodávajícího dle předmětu
této smlouly

KuPující je Povinen poskytnout
prodávajícímu při předání zbožísoučinnost.
KuPující se zavazujó no,poauiit',
i.utný.i ouuiy-frriJo d,ánízbožíu}m;nnym
V PříPadech, kdY kupujíóí .,"v.átí
způsobem.
tyto obaly p.óoiuu;i.i*u
kuPujícímu obalY vYu8továny p."áar";i.i.i
;iffi#|i|;rr,mohou by
Ž" ..r,i
v době nevrácení obalů
a kuPující se zavazuj'
"uvyklou
ne,r.aceňycr, ouur,l urrradii,
pokua n.úuaou ty.to obaly
kuPujícímvrácenY u"i u'"nu
sjednanJ naúal iňilě. Íy",otorraní
ceny nevrácených obalů
Prodávající formou faktury se splatností 30
dnů od doručení
ÍU:ir::;:rovede

V. Smluvní sankce

1.

2.

a

výslovně se touto slt9uvol]sjednávají
dále stanovené smluvní sankce.
Smluvní strany si
iira"$,
ze.kjiným
;;r";i' uvedeným a dále např. ústně
]11_srwni

v případě prodlení kupujícího se zaplacením
faktury dle čl. I,2. tétosmlouvy
zboŽÍ uhradí kuPující
za d,odané
Piodávajícň ,ii"t z prodleni ,. ,,vsi 0,05 yo ,
kupní ceny dodanéh,"
""|e'fuktu.ouurré
J1l,i-9,"rí po splatnosti
V PříPadě neodebrání?:.žjtupu:i.iÁ":{íř}:Ě;
faktury.
řádně iÚ;.áriler, o
pourzenéhó zbožíse zavanlle

;H*:rlT#J2;:I."

A4
,/+

smlu,,r,i

a
,".-t.i ve 'výši i';"/; ,kupní ceny

kupující

objednaného

4.

5.
6-

V PříPadě, Že Prodávqící nedodrží termín dodání zboži uvedený v objednávce kupujícího
nebo termín dodání zboŽi sjednaný předem dle čl III. odst.3 této smlouvy, je porrirr.r,
Prodávajícíuhradit kupujícímusmluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý'zipočatýden

prodlení následujícípo uplynutí termínu k dodání objednanéh o zboží.
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodu 3,4 a 5 tohoto článku se
nezapočítávajína náhradu škody.
Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručenívýzvy k plnění této
smluvní sankce.

VI. Rozhodné právo
1.

2.

YztahY mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit
č e skými, ob e cně záv aznými právními předpi sy, zejména
obč anským zákoníkem.
Při rozhodování případných sporů, vzrriklých ze závazků založených touto smlouvou,
budou nrístně a věcně příslušnésoudy Českérepubliky.

VII. Odpovědnost za dodan é zboží
1.

2.

a

_,) _

4.
5.

/)n
,/q

Prodávající odpovídá zajakost dodávaného zboži azavazuje se dodávat zbožíI.jakostia
bez vad, souČasně prodávající odpovídá za to, dodávané zbožídle této smiouly si

zachová obvyklé vlastnosti v určenédobě použitelnosti u jednotlivých druhů dodávaného
zboží.
KuPujícíje Povinen prohlédnout dodané zboži pŤijeho převzetí, reklamaci množstevních
a zjevných kvalitativních vad zbožínebo zjevného poškozeníobalu zbožíje kupující
Povinen uplatnit ihned při převzetí zboží.O těchto vadách smluvní stiany sepíší
reklamaČníProtcrkol s podpisem pověřeného zástupce kupujícího a zástupce
Prodávajícího nebo řidiče, který dopravuje zbožído místa určení,Na pozd!;si
mnoŽstevní vady ěi zjevné kvalitativní vady zboži,případně vady na obalu zbožínebude
brán Ze strany prodávajícího zŤetel. Kupujícímá právo skryté vady reklamovat
reklamaČnímprotokolem nejpozději při bezprostředně následujícím áodání zboží,
v odůvodněných případech do konce záruěni doby, to je doby spotřeby zboží..
ReklamaČníprotokol, kromě jiného, musí obsahovat datum dodání reklamovan éio zboží,
PoPis vady, mnoŽství vadného zboží,reklamaci zbožízašle kupujícína adresu sídla
Prodávajícíhonebo elektronickou poštou. Na základě řádného reklamačního protokolu
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace. V případě oprávněnosti reklamace vrátí
ProdávajícíČást kupní ceny odpovídajícívadnému zbožívčetně dobropisu se splatností
21 dnŮ od jeho vystavení, případně zabezpečínáhradní plnění dle dohódy s pověřeným
zástuPcem kupujícího.V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznáná, uvědomí
o této skuteČnosti prodávající kupujícího písemnou formou nejpozději do 14 dnů od
uplatnění reklamace včetně důvodůzamitnuti.
KuPující zajistÍ, aby zakoupené zbožíbylo uskladněno v souladu s příslušnými platnými
normami a právními předpisy.
KuPujícíje povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu vstup do místa
skladování k posouzení, zda je zbožískladováno dle příslušných norem.
VeŠkerénáklady související s odstraněním vady zbožívčetně nákladů spojených s
dopravou z míst plnění a zpěthradí prodávající.

vilI.
1.

4.
5.

závérečná ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí bý
vyhotoveny pouze písemně, číslovanévzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že kjiným formám nebude přihlíženo a
nebudou jimivázány,
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úšemaximálního plnění
750.000,- Kč bez DPH dle předmětu smlouvy.
Výpovědní doba bez udání důvodu činípro obě strany jeden měsíc a počíná běžet
následující měsíc po doručenípísemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze
ukončit i písemnou dohodou smluvních stran.
Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývají cí a v ní výslovně neupravené
se řídípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku.
Prodávající se zavazuje dodržovat obchodní tajemstvi týkajícíse obchodních vztahů,
cenové politiky, dokumentace a informací poskynutých prodávajícímu kupujícímpřed
jakoukoli třetí stranou, a to i v případně ukončení smluvního závazku mezi smluvními
stranami.

6.

7.
8.

9.
10.

Smluvní strany se zavazují oznámit každou změnu od uzavření této smlouvy ihned
písemně druhé smluvní straně, zejména změnu adresy, číslaúčtu,číslatelefonu, případně
ukončeníčinnosti.
Smluvní strany si ujednaly, že závazky vypl;fizající ztéto smlouly se promlčujív tříleté
lhůtě ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na Ťad. Žádná ze
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo
z jejího porušení do podoby cenného papíru.
Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma srnluvními stranami,
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdržíkupující,
jedno prodávající.

V ČeskémTěšíně dne:
Prodávající:

V ostravě dne:

/i, €. Zo /4

Kupující:

čn -pŘc

( L,t'7
^

jednatel společnosti

.

Ing. Pavel Přeček
vedoucí oddělení HS Ostrava GŘC

