
Kupní smlouva
č. 1501929872

Smluvní strany
Prodávající:

Českomoravský štérk, a.s.
Mokrá é.p.359
664 04 MOKRA

Kupující:

Správa městských lesů Jihlava,
s. r.o.
Rantiřovská 4003/5
586 01 Jihlava

IČO: 25502247
DIČ: CZ25502247
Číslo účtu: 5050013056/5500
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2389.

Prodávající je na základe plné moci zastoupen společností
Českombravskv cement, a. s., se sídlem Mokrá-Horákov,
PSČ 664 04, 1Č 26209578 zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 5528.

IČO:60732105 DIC:CZ60732105

Společnost Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 17528.

Prodávající se zavazuje odevzdávat kupujícímu po dobu trvání závazku z této smlouvy zboží níže spedtikované co do druhu a množstvla
umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k tomuto zboží v souladu s touto smlouvou. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit
sjednanou kupní cenu.

Objednávka č.:
Expediční misto:
Ďislo zákazníka:
Způsob platby:
Splatnost faktur:

7/1/2019
Závod Bily Kámen
15002406
Bankovní převod
30 dnů od vystaveni faktury

Adresa příjemce materiálu
Správa městských lesů Jihlava,
s. r. o.
Rantiřovská 4003/5
586 01 Jihlava
Tel. : 567 579 261

Způsob dopravy; Po silnici

Název zboži
Číslo

Kupní cena
množství (CZK/ MJ bez DPH)

Přír. kamenivo DK 0/125 Z Bílý Kámen
104893
Přír. kamenivo DK 0/22 Bílý Kámen
104894
Pnr. kamenivo DK 0/32 Z Bílý Kámen
105108
Přír. kamenivo DK 0/32 Bílý Kámen
104895
Přír. kamenivo DK 0/4 Z Bílý Kámen
104897
Pnr. kamenivo DK 0/63 Z Bílý Kámen
104928
Přir. kamenivo DK 0/63 Bílý Kámen
104898

300, 000 T

50, 000 T

50.000 T

200, 000 T

50, 000 T

300,000 T

200, 000 T

155, 00

135, 00

150, 00

185,00

65, 00

150, 00

180, 00
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Kupní smlouva
č. 1501929872

Název zboží
Číslo množství

Kupní cena
(CZK/ MJ bez DPH)

Přír. kamenivo

104930
Přir. kamenivo
104899
Přir. kamenivo
104900
Přir. kamenivo

104929
Přir. kamenivo

104902
Přír. kamenivo

105218
Přir. kamenivo
104903
Přfr. kamenivo
104904
Přir. kamenivo
104905
Přir. kamenivo

108839
Prfr. kamenivo
110879
Přír. kamenivo
110900

DK 0/8 Bily Kámen

DK 11/22 Bílý Kámen

DK 16/32 Bílý Kámen

DK 32/63 Bílý Kámen

DK 4/8 Z Bílý Kámen

DK 4/8 Bílý Kámen

DK 63/125 Z Bílý Kámen

DK 8/16 Bily Kámen

DK 8/32 Z Bílý Kámen

Nestandard Bily Kámen

LK netriděný Bílý Kámen

LK tříděný Bílý Kámen

50, 000 T

50, 000 T

50, 000 T

300,000 T

50, 000 T

50, 000 T

50, 000 T

50.000 T

50, 000 T

50, 000 T

50,000 T

50, 000 T

150, 00

245, 00

235,00

225, 00

260, 00

345, 00

195, 00

265, 00

185,00

85, 00

200, 00

235, 00

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona c. 235/2004 Sb" o dani z přidané hodnoty. Faktury
budou zasílány pouze v elektronické podobě. Připadnou změnu adresy kupující prodávajicimu oznámí.

Místem plněni je expediční misto prodávajícího, uvedené shora. Zbožj^bude dodáno umožněním kupujfclmu se zbožím v tomto místě
disponovat. Kupní cena zahrnuje nakládku v místě plnění na dopravní prostředek zajištěný kupujícím.

Je-li dán důvod odstoupeni spočivajlci u prodleni jedné ze smluvních stran, musí být odstoupeni učiněno výslovně a písemné. Neuplatnl se
úst. § 1978odst. 2NOZ.

touto smlouvou neupravené se řídl ustanoveními platných Prodejních a dodacích podmínek prodáyajiciho, které is°u_nednnmj_současc;
ieto"smíouvv. ~kupuíici-akceptacTsm1ouvy potvrzuje, že se s ustanoveními těchto podmínek seznámil a zadně z je|ich uslanouen^neshjedara

rči'Dfekva[:nvvm a veškerá ustanoveni téchto podmínek přijímá. Výslovné pak kupujici pri]imá_ustanoveni el. 1. 3 (zména ku
na"smlouvurramcmou)'/1-4 a~1,5'(množstevni odchylky a hmotnostní tolerance), 61; 2. 3 (poyinnost^le^l; mistemjijném^^

íčet"n"esiedn"áni~, ziňneho;; a'smluvnrpokuty), 61. 2, 4 (povinnosti, je-li mistem plněni jiné než expedičn^mlstó, víetné sjednáni ,. zdrz"eh°"L_^
6r2'.'5a'''2.'6"izmena"expeďi6niho'mistaa'změna mista plnéni): H. 3. 2 (zména kupni_ceny), 61. 4. 3 (následky proďem) a 4.4 (P^;"Tst^v
souvislostT's'DPH7véB-tně7mluvni pokuty), ČI. 7. 2 (požadavky zNediska ochrany ŽP a BOZP. včetně smluvní pokuty) , ČI. 9. 1 a 9. 2 (možnost
ukončení smlouvy).

V rámci smluvního vztahu jsou prodávaiicfm zpracovávány též osobni údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které bVly,ProdaYaiIcim,us_děleny
ze'"'s'trany"~ku'pujiC]h'o. "~ÁktuáTni-Tnformace' o zpracovanf osobních ůdaiů Je ̂ dostupná na webových stránkách
www.heidelbergcement. cz (https://www.heidelbergcement. cz/cs/zpracovani-osobnich-uda]u).

Smlouvu ie možné měnit pouze pisemnS. Kupní smlouva ]e vyhotovena ve 2 exemplářich s platnosti originálu, kdy po jednom vyhotoveni obdrží
prodávající a kupující.

Smluvní strany timto výslovné stanoví a potvrzuji, že právni vztah z kupní smlouvy, za podminek rtestano''en, ych.. ie"me;i"'!imi,. zal°žen °d
01. 02.2019 do 31. 01.2020. Tato smlouva zároveň nahrazuje veškerá přeáchozí nepísemná ujednání, dohody a smlouvy uzavrenenikoh^ _;_
^ 'pisem"n'e'tómi"ě 'týkajicTse' předmětu teto'smlouvy pro výše uvedené období. Jiné smlouvy případně uzavřené mezi kupujícím a prodávajicim
tímto nejsou dotčeny,

Smlouva je za prodávajícího podepsána zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, jejichž platnost můžete
ověřit na adrese http://www. postsignum. cz/certifikaty_uzivate!u. html.

Počet listů : 3
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Kupní smlouva
č. 1501929872

VMokredne01. 02.2019 dne:

Prodávající:

Ing.
Ondřej
Matejka

Kupující;

Digitálně podepsal Ing. Ondřej
Matéjka
W: c=CZ, 2. 5A97=NTRCZ-26209578,

o=česko moravský cement, a. s, (IČ
;6209S78], ou=4Z004164, cn=lng.
Ondřej Matějka, sn=Matejka,
givenName=OndřeJ.
seriaiNumbe[=P64S374,
title=Vedoucí prodejní oblasti Cechy
Dat um; 2019. 0 2.03 15:38:39 +01 '00'

Ing. Ondřej Matéjka
na základe plné moci

Viktor
Zapletal

Digitálně podepsal Viktor Zapletal
DN:c=CZ,
2.S.4. 97=NTRCZ-26209578,
OcCeskomoravský cement, a. ;. [K-

.. 26209S78], OLl=4Z030001, cn==Viktor

Zapletal, sn=Zapleta!,
glvenName=Viktor,
seiialKumber=P64S377,
title=Vedoucí prodejní oblasti
Morava

Datum: 2019. 02.04 06:40:51 +OVOO'

Jméno:

Funkce:

Viktor Zapletal . _^ . , Jméno:
na základě plné moci Českomoravsky černěme

<s^sp sc66409 Funkce:

OIC-CZ26209578 ...........
Žádáme o zasláni jednoho výtiskiTteto smlouvy podepsané osobou/osobami oprávnénou/oprávnénými
k podpisu dle platného zápisu v obchodním rejstříku na naši korespondenční adresu
Českomoravský cement, a. s., Prodej cementu a kameniva, Beroun 660, 266 01 Beroun.
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PRODEJNÍ A DODACÍ
PODMÍNKY (PDP 07)

ČESKOMORAVSKÝ
ŠTÉRK

HEIDELSERGCEMENTGroup

ČESKOMORAVSKÝ
CEMENT

HElDELBERGCEMENTGroup

Tyto Prodejní a dodací podmínky (dále jen "POP") jsou součástí kupních smluv (dále též jako "KS") či rámcových smluv, uzavíraných
společnosti Českomoravský černěni, a.s. ("CIVÍC") nebo společností Českomoravský štěrk, a.s. ("CMS") /dále též "prodávající"/.
1 Zboží a jeho množství
1. 1 KS stanoví druh zboží, jeho množství a cenu, stejné jako další pod-
minky.
1.2 Nestanoví-li smlouva (byť nazvaná kupní) množství zboži, jedná
se o rámcovou smlouvu, na jejímž základě vznikají samostatné kupní
smlouvy.
1.3 V případe, ze v průbéhu trvání svazkového vztahu zalozeiiého KS
dojde ke koupi zboží v množství stanoveném KS a kupujici má zájem
toto zboží 23 sjednaných podmínek od prodávajícího dáte kupovat, mění
se KS automaticky na rámcovou smlouvu o koupi zboží, jejíž podmínky
(s výjimkou množství), vcetné stanovení ceny, platetiních podmínek,
těchto POP atp., se po dobu platnosti této KS, resp. [ámcové smlouvy.
použiji na další koupi a prodej zboží. Smluvní strany však výslovné stano-
w, že v takovémto případě je prodávajía oprávněn odmítnout lednotlwa
požadovaná plněni.
M V pFipadfS volné lozeného zbožť je množství zboží v jednotlivé áo-
dávce, s ohledem na jeho charakter, stanoveno jako přibližné. Odchylka
nesmi překrocii 10%.
), 5 Množství, resp. hmotnost odevzdávaného zboži je vždy uvedena
v dodacím nebo nákladním listu. Hmotnost zbozi baleného v papiro-
uých pytlicfi éi obalech "big bag" se uvádí včetně obalu. Smluvni strany
sjednávají jako rozhodující hmotnost zboží, jež je přetímetem koupě,
hmotnost zboží zjištěnou na váze prodávajícího. Přípustná hmotnostni
tolerance jedné vážitelné jednotky (tj. jednoho pytle, jedné autocistemy,
jednoho vozu Ráj apod.) je 2 %.

2 Dodací podmínky a pcdminky přepravy
2, 1 Prodávající odevzdá kupujícímu 2boží v miste plněni stanoveném
ve smlouvě a kupLijící je povinen zboží v tomto miste převzít. Místem

plněni je buď provozovna prodávajícího (expedični místo), nebo jiné místo
sjednané ve smlouvě. Osoby oprávněné převzít zboží iménem kupujiciho
se musí prokázat plnou moci (tuto plnou moc nahrazuje FIN kód). V opac-
něm případe není pradávající povinen zboží odevzdat
11 Při odevzdání zboži bude vystaven (fodatí list obsahující 2ejména
množství zboží, den a místo odevzdáni zboží, technickou notmii iakosti
;boži, jméno a podpis osoby přebiíajiď zboží za kjpujfciho. Kupujici je
povinen dodací list potvrdit. Potv^ením o odevzdání a převzetí' zboží
v expedičních místech pmdávajícího je kromě dodacího listu rovněž elek-
tfcnicky záznam v paměti expedičního systému prodávajíc ítio, který byl
pořízen na zákiade pfevzeti zboíi kupujícím.
2,3 Je-li místem plněni prinBznma prodátaficifin (expedléni mislu), tíuchází
k odevzdáni a převzetí zboží v provozních hodinách pfislušné provozov-
ny prodávajícího; nenMi sjednáno jinak, zajisti prodávajici nakládku zboží
na dopravní prostředek zajištěný kupujícím (s výjimkou případů použití FIN
kódu - viz či. B PDP); dopravní prostředek nesmí obsahovat žádné zbytky
jiných výrobků éi materiálů. Je-li zbožím paletovaný cement, musí dopravni
prostředek umožňovat nakládku zprava. Jtíi zbožím kamenivo a je-li to
Stanoveno v dopravním řádu, zavazuje se kupující, že vozidla budou vy-
bavena p!achtou a před výjezdem z provozovny butfe zboží zaplachtováno
a zůstane zaplachtováno po četou dobu přepravy. V pFipadě, že dopravni
prostředek nesplňuje podmínky stanovené v tomto ustanoveni, je prodáva-
jící oprávněn odmítnout nakládku, pfip. v případě nezaplachtování zboži
neumožnit vozidlu výjezd; provozovny do doby ^aplachtování. V případě
porušeni povinrosti placfitování je kupLijíci povinen uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 1. 000, - Kč za každé jednotiivé porušení. Kupující
se dále zavsKuje, že budou respektovány a dcdržovány obecné závazné
vyhlášky o povinnostech pfi přepravě v dotčených meslecti a obcich, které
tezi na přepravní cestě nebo se u nich nachází expediĚni místo.
2. 4 Je^i niistem plnění fine misto, než je provoznvna prodávajícího, je
piodávajicí povinen odevzdat zboži kupujícímu na tomto miste s tím, že:
a) požadavky na odevzdání zboží musí být doruĚeny prodávaiicimu něj-

později
. do 13:00 hodin pracovního dne předcházejicitiopořadovanému dni

dodání v případě volné ioženého zboží;
. do 5 pracovních dnů pf edc házejících požadovanému dni dodání

v případe paietovaného zboží; paletované zboží je dodáváno poiue
v pracovní dny;

. do 7 pracovních dnů predcházejícich požadovanému dni dodání
v pfipade dováženého zboží (napr. bílý cement a další speciální
produkty);

* požadavky na dodáni je možné zrušit nejpozději do 13:00 h v pra-
covni den přede dnem odevzdání v případe volné lozeného zboží
a nejpozději 3 pracovní dn^ přede dnem odevzdáni v případe pale-
tovaného nebo dováženého zboží;

b) kupiijicíje povinen íajistit místo plnění, tedy místo vykládkytak, aby mohl
byt nák!ad z vozidla vyložen be; překážek a bez Sekám; nesplnNi kupující
tuto povhnost, není prodávající povinen zboří odevzdat a zároveň kupu-
jíci je povinen uhradit protlávajicímu veškerou škodu vzniklou porušením
teto povinnosti, vůetne nákladů na přepravu zboží do místa plnění a zpět
do provozovny prodávajiciŤio, včelne mytného a prostojů;

c) minimální mno;stvi jednoho závozu je v pripade přepravy po silnici
u volně loze něho zboží 30 tun a u paletovanétio cementu 23, 8 tun;
požaduje-li kupující v jednotlivém pripade menší mnořství, je takováto
dodávka podmíněna lim, ze se smluvní sírany dohodnoLj na zmené
kupní ceny této konhfétni dodávky v návaznosti na změnu v nákla-
dech na přepravu;

d) v případe přepravy volné loženého zboží po silnici je v ceně zboží
zahrnuta vykládka a zdrženi vozidla při vykládce v délce do jedné
hodiny od jeho prijezdii; pfi pfekračeni léto doby; důvodů na straně
kupujícího je kupujíci povinen uhradit prodávajícímj "zdržné" ve výši
650, - Kč za každou další započatou hodinu; překročení shora uvede-
ne doby je kupujici povinen potvrdit v přepravním dokladu: tím není
dotčeno právo prodávajícího dle odstavce b) tohoto élánku;

e) v případe přepravy paletovaného zboží po siinici zajišťuje vykládku
na své náMady kupujici, který je povinen zajistit tuto vykiádku vyso-
kozdvižným vozíkem o min. nosnosti 1, 6 tuny; v ceně je zahrnuto zdr-
žení při vykládce v délce do jedné hodiny od příjezdu vozidla; při pre-
kroéení této doby je kupuiící povinen uhradit prodávajícímu "zdržné"
ve výši 650, - KE za každou další započatou hodinu; překročeni shora
uvedené doby je kupující povinen poMdit v pfepfavnim dokfadu; tím

není dotčeno právo prodává jicitio dle odstavce b) tohoto článku:
f] v případe pfepiavy volné loženetio ;bo;í po železnici zajišťuje vy-

kladku na své náklady kupujíce byly-Ii použity železniĚní vozy Ráj
ve vlastnictví prodávajícího, kupující je vrací prázdné neprodlenĚ
do stanice urťeni odesílajici piovozovny prodávajiciho, podej těchto
prázdných vozů je prováděn na vlastní nákladní listy nevyplacene.

g) kupujfci je povinen zajistil v místě plněni osobu oprávněnou za něj
zboži převzít; v pochybnostecti se má za to, že osoba přejímající plne-
ní v miste plněni a toto la kupujícího potvrzující byla osobou k tomu
oprávnĚnoj a zmocněnou; pfodávajicf je vsak v píipadě pochybností,
kdy přejímající osoba neprokáže své opfávnéni, též oprávněn zbaži
neodevřdat; v takovém pfipadS je kupující povinen prodávaiicfmu
uhradit veškerou Škodu, wnihlou porušením teto povinnosti, včetně
nákladů na přepravu zboží do místa plněni a ťpěl do provozovny pro-
dávajícího, včetně mylného a prostojů,

2. 5 Piodávajicí má právo dle svých lechnických a organizacnich moí-
ností změnit expediční místo, tedy místo nakládky v jednotlivých výrob-
nícti závodech prodávajícího. Bylo-li expediční místo sjednáno jako místo
plněni, mění se tím zároveň místo plněni Tuto změnu projedná prodávají-
či s kupujícím v dostateťném předstihu.
2. 6 Odevzdáni a převzetí zboží v jiném miste než je místo sjednané
ve smlouvě představuje dohodj o změně místa plněni pro danou konkrét-
ní dodávku.

2.1 Je-li v KS uveden "pfdemce" či "adresa pfíiemce", rozumí se píijem-
čem osoba či provozovna určená kupujícím, která je oprávněna zboží pfo
kupujícího přijmout.
2S Prostory expedičních míst jsou monitorovány kamerovým systémem.
2. 9 Prodávajíci se zprostí povinnosti k náhradě újmy a útitadě smluvní
pokuty vzniklé v důsledku porušení smluvní povinnosti, prokáže-li, že mu
W splněni povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
ne před vídáte! na a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Za tuto překážku se povazuje také nedostatek vody nebo provozní vody na
příslušné provozovně, připadne zákaz čerpání a odebíráni vod.

3 Cenir zbczi a prefiravy
3. 1 Kupní ceny zboží jsou stanoveny v KS bez DPH za měrnou jednotkLj
3? Je-li jako místo plněni stanoveno jiné místo, než provozovna prodá-
vajiciho, je kupujici na výzvu prodávajícího povinen přistoupit k jednánim
o zmĚne kupní ceny v případe, že z důvodů nikoli na straně prodávajícího
vzrostou náklady na přepravu zboží do místa plnění. Nedojde-li k dohodě,
je prodávající oprávnén zvýšit kupní cenu jednostranné, a to o zvýšené
náklady spojené s přepravou zboží do mista plnění. Zvýšení kupní ceny
je prodávající povinen kupujícímu (předem) oznámit.

4 Plalťbni podmínkv
4. 1 Základní platební podmínky jsou dohodnuty přímo v KS. Kupujici
platí kupní cenu buď bankovním převodem či inkasem ve sjednané Ihůle
splatnosti, nebo před odevzdánim zboži, event. hotově při převzetí íboží.
4.Z V případe beíhotovostni platby se dnem zaplaceni rozumí den, kdy
jsou finanční prostředky Bdpovídající kupní ceně či jinému dluhu připsány
na účet prodávajicitio. V pfipade prodleni s ůhradoij kupní ceny je kupu-
jíci povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodleni ve výši 18% p. a.
4.3 Je-li kupujici v prodleni s úhradou jakéhokoli dluhu vzniklého v sou-
visiosti s KS, jedná se o podstatné porušeni KS a piodávajíci je oprávněn:
a) požadovat platbu před odevzdáním zboží, event. v hotovosti při pfe-

vzetí zboží, a to u všech KS uzavřených mezi prodávajícím a kupu-
jícím, a to po dobu prodleni a jednoho mésice od skončení prodiení:

b) 2astavit dodávky zboží ze všech KS uzavřených mezi prodávajícím
a kupujícím a neuzaviiat další kupní Sfnlouvy na základe rámcových
smluv;

c) vypovědět s účinnosti doíučením výpovědi veškefé KS či rámcové
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím; výpověď je platná,
byla-li odeslána v době prodleni kupujicítio.

4. 4 Je-li zboží dodáváno kupujícímu mimo území České republiky, je ku-
pujicí povinen okamžité sdělil a prokázat prodává] icim u, zda je plátcem
dane z přidané hodnoty a připadnou změnu této skuleSnosti. V případe
uvedeni nepravdivýcti údajů nebo jejich zamléeni, je prodávající oprávněn
požadovat smluvní pokutu až do výše 100. 000, - Ke, Nárok na smluvní
pokutu se nedotýká práva prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
4.5 V případe, že kupující bude souhlasit s elektronickou fakturací dle
§ 26 zákona o DPH, oznámí tuto skutečnost pfodávajícimu spolu se
sdělením adresy, na kterou mají být faMury zasílány. Dodatek smlouvy
se nevyžaduje.

5 Balení zhozi
5. 1 Zboď je dodávané volně ložené anebo balené v papírových pytlicti
na paletách ELJR/EPAL (dále jen "palety"), či v baleních "big bag". Způ-
sob balení je v případe, že je zbožím cement, uveden v KS. Je-ti zbožím
kamenivo a neni-li ve smlouvě uvedeno jinak, má se za to, ;e je zboží
dodáváno volné tažené

5.; Při dodávce úioS na paletách, které jsou opakavatelne pou;i-
telnými obaly, jsou tyto kupjjicimu prodávány za cenu dle platného
ceníku proclávajiciho, který je dostupný na internetových stránkách
www.cmcem. cz. Smluvní stiany sjednávaji výhradu zpelneho piodeje palet.
KLJpLijíci je může prodat pTodávajicímii zpět, a to do 6 měsíců od data jejich
nákupu při splnění podmínek stanovených v dokumentu "Podminky pro
skladování baleného cementu a pro zpětný prodej palet".

6 Kualita, záruka, reklaraace
6, 1 CMC má zaveden a udržován systém managementj kvality v soula-
du s požadavky noimy ČSN EN ISQ 9001. CMS má zaveden a udržován
certifikovaný systém řízeni výroby.
6. 2 Vlastnosti zboží splňLJJi požadavky pristušného technického pfedpi-
su, technických norem nebo jiných technických podkladů
6. 3 Kamenivo je deklarováno a dodáváno dle evropských norem na ka-
menivo nebo v souiadu se zákonem č. 102/2001 Sb o obecné bezpeč-
nosti výrob k li.
6.4 Černěni je deklarován a dodáván dle EM 197-1.
6. 5 Dokumentace ke zboží je zdarma k dispozici na internetových strán-
kách www. cmcem. cz (záložka Píoduhly). Na těchto stránkách prodává-

jfcí poskytuje zákazníkům též bezpecnostrí listy a prohlášeni o vlaslnos-
těch na zboží, u něhož je k tomu povinen. Požadovanou dokumentaci
zašle prodávajití bezplatné na žádost kupujiciho též v papírové podobě.
B.S Piodávajicí odpovídá za to, že zbozi bude mít v okamžiku odevzdání
vlastnosti obvyklé pro dane zboží. Je-li zbožím cement, prodávajid pro-
hlasuje, ze si zboží tyto vlastnosti zachová nejméně po dobu lhůty k poii-
žiti, která je stanovena jako doba skladováni, za podminek předepsaných
Národní pfilotoLJ NA normy ČSN EN 197-1 ed. 2.

6. 7 Kupující je povinen zboíi co nejdfive po převzetí prohlédnojt a ves-
keře zjištěné vady bez 2bytecného odkladj prodávajícimu písemně ozná-
mít (reklamovat). Do vyrizení reklamace je povinen reklamované zboží
uchovat a oddĚtene skladovat. Podmínky reklamačního řízení jsou sta-
noveny Reklamacniin řádem prodávajicího, se kterým byl kupující sezná-
měn a kte(f je k nahlédnuti u odborných prodejců, na všech expedičních
místech a na internetových stránkách prodávajiciho.

7. Bezpicnost, nehrána zdrávi, žiKotniho prostředí a raaielhu
7. 1 CMC má ve svých výrobních závodech 2avedený a udržovaný sys-
tem environmentáiniho managementti dle ČSN EN ISO 14001 a systémy
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ph práci dle ČSN OHSAS
18001 a hospodařeni s energií dle ČSN EM ISO 50001.
1.2 Kupující' je povinen v případe, že je místem plněni prowzovna pro-
dávajiciho, seznámit se se všemi intemimi předpisy přístušné pmmiw-
ny, týkajícími se zamezení zneéišťováni a poškozování životního prostře-
dí, za|!štení bezpečnosti a dodržování dopravních pravidel a zároveň se
zavazuje dodržovat veškerá praviďa stanovená těmito předpisy. Kupující
je dále povinen doifrzorat stanovena pravidla nahláitky, íepnéna nepfetě-
žuvat vozidla a při nakládce volné Inzenéha cementu hunlrolinat tesnost
pfipolotatíbo potnibi a použhiat ochranné bezpečnostní prostředky (přílbu,
brfle, reHexni veslu, ochrannou pracovní obin, rukauira). PFislusné Interní
předpisy jsou vyvěšeny na všech expedičních místech. V případe poniše-
ní jakékoli povinnosti dle tohoto článku je kupLjjicí povinen zaplatil prodá-
vajícimu smluvní pokutu ve výši 5, 000, - Kč za každé jednotlivé porušení;
nárok na náhradu škody tím není dotčen.
7. 3 Kupiijícíje povinen připadne pracovní úfazy, poíuchy nebo havárie
zatěžující životní prostředí v areálech prodávajicího neodkladné nahlásit
na telefonní číslo uvedené v miste nakládky a následně se podílet na od-
straneni jejich následků i příčin.
7, 4 Kupujíci je povinen se v areálech pfodávajiciho podrobit na vyzvánť
kontrole oprávněných pracovníků prodávajícího a jeho ostrahy ohledně
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prostor vozidla.

B Základní' prawdla pm pDuiíróni FIN hudu

8. 1 Ustanoveni tohoto článku 8 platí v případě dofiody mezi prodávají-
čím a kupujicím, ie pro převzetí volné tozeného cementu v samoobsliiž-
něm režimu budou využívány FIN kódy, FIN kódy jsou vystavovány
a přiřazovány pfo kupujícího v expedičiiim systému prodávajiciho a je
zajištěna jejich jedinečnost. FIN kudy jsou platné pro všechny aktuální
kupní smlouvy kupLijíciho.
8. 2 FIN kódy jsou vystaveny společné na vybrané druhy zboží, které
ÍSOD předmětem kupních smtuv, FIN kódy jsou přenosné na jiné vozidlo.
Kupující je povinen oznámit prodávajicimu RZ všech vozidel, která bude
k přepravě zboží využíval; v případě pnužiti jiných vozidel není prodávají-
čí povinen zboží odevzdat, a to ani v případě zadání PIN kódu.
8. 3 O předání FIN kódu prodávajícim a jejím pfev2efí kupujicím je porizo-
ván protokol.
8. 4 Kupující odpovídá plně za správné použiti FIN kódu. Osoba dispo-
nujicí FIN kódem vydaným kupujícímu (dále též jako "řidič") se považuje
za osobu zmocněnou kupujicim k převzetí zboží na základe smlouvy, pro
kterou je pfislusný FIN kód platný.
8. 5 Kupiijici (prost rednictvim řidiée) je povinen spfávne zwlit dtuh ce-
mentu i místo plnění, resp. kupní smtouvii. Ukončením plněni vozu pfe-
chá;í vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Dojde k automatickému
zvážení autocistemy a vytisknou se 3 stejnopisy dodacího listu.
8.6 Řidič podepíše všechny 3 stejnopisy dodacího listu. V expedičních
místech Mokrá a Králův Dvůr odevzdá jeden podepsány stejnopis při
výjezdu ze závodu ostraze a dva stejnopisy si nechá ostrahou potvrdit
a odjíždí. V expedičním místě Radotin vhodí jeden podepsány sfejnopis
do vedle umístěné schránky na dodací listy a dva stejnopisy si ponechá
a odjíždí.

fl Závěrečná uslanoveni
9. 1 Prodávající je oprávněn vypověděl závazek vyplývajíci z KS či rám-
cové kupní smtoLJvy ve vztahu k nakjporanému (dovázenémij] zboží

(např. tzv. bílé cementy), které jeho dodavatel přestane vyfábět či dodávat
za stejných podmínek, jaké byly v době uzavfeni KS či rámcové KS, a to
ke dni, uvedenému ve výpovědi, nejdfíve však ke dni, ke kterému se zboží
přestane vyfátaet či dodávat za stejných podmínek. O této skutečnosti je
prodávajíci povinen informoval kupujícího bez zbytcĚného odkladu.
9.2 Prodávající je oprávněn vypovědět závazek vyplývajici 2 KS či tám-
cové kupní smlouvy v případě, je-li ve vztahu ke kupujicimij zahájeno
insolvenéní řízení jakož i v případě, dojde-li k závažnému či opakovanému
porušeni povinnosti ze strany kupujicího,
9. 3 Kupující se navazuje, ze povinnosti dle těchto PDP splní i osoby
zmocněné k přejeti řboži jakož i veikeié jiné osoby, které kupujici
použije k plnění svých práv a povinností dle této smlouvy. Kupujití se
zavazuje seznámit uvedené osoby se ínením těchto PDP.
9. 4 Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotre-
bitelskeho sporu 2 kupní smlouvy v souladu se zákonem Ě. 634/1992
EL, o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spotřeb i lels ke no sporu je Česká obchodní inspekce (www. coi. cz).
9. 5 Obe smluvní strany shodne prohlašují, že informace týkající se ce-
nových a platebních podmínek sjednaných v KS považují za obchodní
tajemství a zavazuji se s těmito informacemi takto nakládat. Žádná ze
smluvních stran neni oprávněna sdělit be; souhlasu druhé stony lyto in-
formace třeli osobě s výiimkou osob, kleré isou jejimi odbornými poiadci
či smluvními partnery a jsou vázány mlčerlivoslí.
S.6 Je-li KS uzavřena v písemné lorme nebo byla-li v písemné foimě
potwzena, lze ji změnit pouze písemné, neni-li ve smlouvě či v PDP v kon-
hrétnim případě stanoveno jinak.


