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OBCHODNÍ  PODMÍNKY  A6 

pro uzavírání kupních smluv na dodávky smluvního zboží, 
uzavírání smluv o výpůjčce reklamních materiálů, uzavírání smluv o výpůjčce 

výčepní techniky a uzavírání smluv o marketingové podpoře  
 
 
 

Článek 1. - Základní ustanovení 
1)  Podpisem Rámcové smlouvy vzniká kupujícímu oprávnění objednávat od prodávajícího jednotlivé dodávky zboží a 

prodávajícímu vzniká povinnost dodat kupujícímu každou objednanou dodávku zboží, vyúčtovat kupujícímu kupní 
cenu dodávky a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží obsaženému v dodávce. Povinnost prodávajícímu 
nevzniká, je-li kupující v prodlení s platbou dříve dodaných dodávek. Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu zboží dle dohodnuté formy úhrady a doby splatnosti.  

2)  Mezi účastníky Rámcové smlouvy platí, že každá dodávka zboží je samostatným smluvním vztahem mezi 
prodávajícím a kupujícím, který se uskutečňuje za podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě.  

3)  Kupní smlouva na jednotlivou dodávku zboží může být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemně nebo 
ústně.  

4)  Doklady prokazující uzavření kupní smlouvy na jednotlivou dodávku zboží jsou: 
▪ objednávka kupujícího  
▪ dodací list potvrzený kupujícím 
▪ daňový doklad prodávajícího. 

5)  Předmětem kupní smlouvy na jednotlivou dodávku zboží může být pouze takový druh zboží, který je uveden 
v platném ceníku prodávajícího. Veškeré změny zboží uvedeného v ceníku jsou výhradním právem prodávajícího.  

6)  Množství zboží, které má být prodávajícím dodáno kupujícímu, výhradně určuje kupující ve své objednávce. 
Kupující je však oprávněn objednávat zboží pouze v ucelených velkoobchodních baleních (paleta, přepravka, sud, 
karton, apod.).  

7)  Cena zboží jednotlivé kupní smlouvy se stanoví aritmetickými postupy na základě ceníku platného v den dodání 
zboží a na základě skutečně odebraného zboží kupujícím. Veškeré změny cen uvedené v ceníku jsou výhradním 
právem prodávajícího.  

 
 

Článek 2. - Předmět koupě 
1)  Předmětem každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je zboží objednané kupujícím z 

 platného ceníku prodávajícího. Jiné zboží může být předmětem jednotlivé kupní smlouvy pouze v případě, že ho 
prodávající nabízí ve své speciální nabídce a pokud se na tom smluvní strany dohodnou. 

2)  Zboží musí být prodávajícím dodáno v kvalitě stanovené právními předpisy, technickými, potravinářskými a 
hygienickými normami a vnitropodnikovými normami prodávajícího. Kupující není oprávněn vznášet další 
kvalitativní požadavky na zboží. 

3)  Zboží bude prodávajícím dodáváno v odpovídajících obalech. Cena nevratných obalů je součástí ceny každé 
dodávky zboží. Vratné obaly jsou na daňovém dokladu účtovány samostatně zálohovou cenou. S vratnými obaly 
bude nakládáno způsobem uvedeným v čl. 5 těchto obchodních podmínek. 

 
 

Článek 3. - Objednávka zboží 
1)  Kupující objednává každou dodávku zboží u prodávajícího, a to způsobem, který prodávající s kupujícím dohodne 

při podpisu Rámcové smlouvy.  

2)  Objednávka musí obsahovat: 
▪ obchodní firmu / jméno kupujícího a jeho odběratelské číslo,  
▪ druh, množství a balení objednávaného zboží, 
▪ místo dodání (přesná adresa provozovny). 

3)  Objednávku lze učinit písemně, telefonicky, osobně, faxem, e-mailem, nebo ve formě EDI. O objednávce, která 
nebyla učiněna v písemné formě (či formě EDI), provede prodávající záznam ve svém interním formuláři poté, co 
si údaje dle odst. 2) výše zástupce prodávajícího ověří s kupujícím. 

4)  Prodávající objednané zboží dodá kupujícímu v nejbližším rozvozovém termínu pro danou oblast, maximálně však 
do pěti pracovních dnů ode dne převzetí řádné objednávky. Informace o rozvozových termínech podá zástupce 
prodávajícího. 

 



 

 

 

 

 

 

A6 - 2 

 

Článek 4. - Dodání zboží 
1)  Objednané zboží dodá prodávající kupujícímu ve lhůtě uvedené v čl. 3, bodě 4) těchto obchodních podmínek. 

V případě nedodržení této lhůty dohodne prodávající s kupujícím náhradní termín splnění dodávky zboží. Rozvoz 
zboží vlastními náklady však zajišťuje prodávající pouze pro jednorázové objednávky zboží v množství min. 3 
ucelená ON trade balení (sud či jejich kombinace) nebo min. 10 ucelených OFF trade balení (přepravky, 
multipaky, kartony a to včetně jejich kombinace). 

2)  Kupující je povinen zajistit na všech svých provozovnách veškeré podmínky pro řádnou a bezpečnou skládku 
objednaného zboží (a to dle příslušné aktuálně platné normy ČSN upravující danou oblast - v době podpisu 
Rámcové smlouvy ČSN 527005). Nelze-li zboží složit z vozidla pro nedostatek podmínek skládky na straně 
kupujícího, má se zato, že kupující ruší svou objednávku zboží. Kupujícímu vzniká povinnost uhradit 
prodávajícímu jízdné za marný dovoz zboží. Jízdné vyúčtuje prodávající kupujícímu daňovým dokladem, a to 
v cenách obvyklých pro přepravní služby v daném místě a čase.  

3)  Kupující je povinen zajistit na provozovně, kam má být zboží dodáno, přítomnost svého zástupce oprávněného 
k převzetí objednaného zboží v den dodávky. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce kupujícího na 
provozovně, kam má být zboží dodáno nebo v případě, když kupující nemá hotovost na zaplacení, se má zato, že 
kupující ruší svou objednávku zboží. Kupujícímu vzniká povinnost uhradit prodávajícímu jízdné za marný dovoz 
zboží. Jízdné vyúčtuje prodávající kupujícímu daňovým dokladem, a to v cenách obvyklých pro přepravní služby 
v daném místě a čase.  

4)  Prodávající má splněnu svou povinnost dodat objednané zboží kupujícímu předáním zboží oprávněnému zástupci 
kupujícího. Zajišťuje-li přepravu kupující, je povinnost splněná předáním zboží kupujícímu ve skladu prodávajícího. 
Převzít zboží za kupujícího je oprávněna osoba uvedená v Rámcové smlouvě nebo jiná osoba, která byla k tomu 
pověřena kupujícím; tato osoba potvrdí převzetí zboží na dodacím listu tak, že k otisku razítka kupujícího (není-li 
k dispozici, pak k nadepsané obchodní firmě/jménu a příjmení kupujícího) připojí své jméno, příjmení, podpis a 
číslo občanského průkazu. Prodávající není povinen ověřovat u kupujícího, zda osoba přebírající v provozovně 
kupujícího zboží za uvedených podmínek je k tomu skutečně oprávněna.  

5)  Předáním objednaného zboží kupujícímu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a s ním i nebezpečí 
ztráty, poškození nebo zničení zboží. 
Dokladem o předání zboží kupujícímu je dodací list potvrzený oprávněným zástupcem kupujícího. Kupující je 
povinen překontrolovat množství dodaného zboží a v případě nesrovnalostí či zjevné vady obalu není povinen toto 
zboží převzít. 

6)  Prodávající má právo přiměřeně snížit rozsah objednávky kupujícího v případě, že objednávka kupujícího více než 
třikrát přesahuje obvyklou úroveň objednávek daného kupujícího a její vykrytí (splnění) by způsobilo problémy 
s vykrytím (tj. ztížilo či znemožnilo řádné plnění) objednávek dalších zákazníků prodávajícího. Množství 
objednaného zboží po snížení dle předchozí věty nesmí klesnout pod obvyklou úroveň objednávek kupujícího. 
Dodáním přiměřeně sníženého (ve smyslu tohoto odstavce) množství objednaného zboží se má objednávka 
kupujícího za řádně splněnou v celém rozsahu. O využití svého práva dle tohoto odstavce je prodávající povinen 
bez zbytečného odkladu informovat kupujícího včetně uvedení rozsahu přiměřeného snížení a množství zboží, 
které bude prodávajícím dodáno. 

 
 

Článek 5. - Hospodaření s obaly 
1) Zboží je dodáváno v sortimentu a balení dle platného ceníku. Přepravky kompakt, sudy KEG a palety jsou 

vratnými obaly a jejich (částečná) hodnota bude účtována kupujícímu ve výši zálohy (dle platného ceníku). 
2) Kupující je povinen bezodkladně po vyprázdnění nepoškozené vratné obaly vracet prodávajícímu. 
3) Kupující nemůže s vratnými obaly volně disponovat, jelikož se (s výjimkou vratných láhví) jedná o majetek 

prodávajícího, nemůže je tudíž ani dále prodávat, zapůjčovat a jinak s nimi nevhodně manipulovat; to se netýká 
případů, kdy je vratný obal (přepravka, sud) předáván dále zákazníkům kupujícího spolu s výrobky prodávajícího 
v obalech obsaženými, které takový zákazník od kupujícího zakoupí. Pro případ ztráty, zničení či poškození 
vratných obalů (s výjimkou vratných láhví) může prodávající po kupujícím požadovat úhradu smluvní pokuty ve 
výši rozdílu mezi pořizovací cenou daného obalu (dle ceníku platného v době ztráty či zničení obalu, příp. není-li 
známo, kdy ke ztrátě či zničení obalu došlo, dle ceníku platného v okamžiku, kdy prodávající zjistil ztrátu či 
zničení) a výší zálohy předmětného obalu, příp. pokud s tím prodávající souhlasí, je kupující povinen zajistit na 
své náklady odbornou opravu či zaplatit cenu opravy, bude-li možno poškození odstranit provedením odborné 
opravy; to samé platí i v případě, že ke ztrátě, zničení či poškození vratných obalů prodávajícího dojde u jeho 
zákazníka, který od něj výrobky prodávajícího ve vratných obalech zakoupil.  

4) Zůstatky – saldo zálohovaných obalů eviduje prodávající průběžně ve svém interním systému. Saldo zálohových 
obalů může být uváděno na daňových dokladech (dodací list nebo faktura) za dodávky smluvního zboží; není-li 
aktuální saldo uvedeno na daňovém dokladu, a požádá-li o to kupující, prodávající resp. smluvní přepravce 
prodávajícího vytiskne v místě dodání zboží vedle daňového dokladu i doklad s aktuálním saldem, a nebude-li 
toto technicky možné, vyhotoví a předá prodávající kupujícímu doklad s aktuálním saldem nejpozději do 15 dnů 
od žádosti kupujícího (kterou lze učinit i na zákaznické lince prodávajícího). Prodávající je povinen vykoupit obaly 
do výše salda evidovaného prodávajícím. Kupující je povinen případné rozdíly v  zůstatku obalů bezodkladně 
reklamovat v příslušném dodávajícím distribučním centru. Neuplatní-li kupující reklamaci do 14 dnů po obdržení 
dokladu s aktuálním saldem, má se za to, že tento zůstatek odsouhlasil. 
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5) V případě zániku Rámcové smlouvy je kupující povinen vrátit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od zániku 
této smlouvy prodávajícímu obaly do výše salda obalů, nebude-li dohodnuto jinak. Pro případ, nevrátí-li řádně 
kupující prodávajícímu v uvedené lhůtě obaly do výše salda obalů, může prodávající po kupujícím požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi pořizovací cenou daného obalu (dle ceníku platného v době skončení 
Rámcové smlouvy) a výší zálohy předmětného obalu, a to za každý takto nevrácený obal. Vrácení obalů nad 
saldo obalů může být předmětem dohody. 

6) Vratné obaly je prodávající povinen odebrat od kupujícího zpět do výše salda, a zúčtovat s ním zálohu na vratný 
obal poskytnutou. Prodávající je oprávněn odmítnout zpětný odběr vratného obalu od kupujícího, který je 
poškozený nebo zničený. V takovém případě bude postupováno dle věty druhé bodu 3) tohoto článku.  Vracení a 
zpětný odběr vratných láhví upravuje zákon. 

 
 

Článek 6. - Cena zboží 
1)  Prodávající stanoví jednotkové ceny pro jednotlivé druhy zboží. Jednotkové ceny prodávající zveřejní ve svém 

ceníku. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit ceny nabízeného zboží. V takovém případě prodávající vydá 
nový ceník, který si kupující může vyžádat u obchodního zástupce prodávajícího („obchodním zástupcem“ se pro 
účely těchto Obchodních podmínek rozumí specialista rozvoje obchodu prodávajícího, obchodní zástupce 
prodávajícího nebo pracovník zákaznického servisu prodávajícího, společně dále jen „obchodní zástupce“) nebo 
na příslušném distribučním centru. Prodávající upozorní na změnu ceníku kupujícího vhodným způsobem 
(oznámením této skutečnosti v textu na dodacím listu, v médiích, prostřednictvím obchodního zástupce nebo jiným 
vhodným způsobem) minimálně pět dnů před jeho platností. Nový ceník je mezi účastníky Rámcové smlouvy 
platný v okamžiku uvedeném v ceníku jako počátek jeho platnosti. V pochybnostech se má za to, že před změnou 
cen byl kupujícímu ceník doručen.  

2)  Prodávající eviduje a archivuje všechny své ceníky. Tato evidence je v případě sporu směrodatným podkladem 
pro všechny účastníky Rámcové smlouvy.  

3)  Prodávající vyúčtuje kupujícímu cenu jednotlivé dodávky tak, že zboží uvedené v dodacím listě ocení dle ceníku 
platného v den dodávky zboží. 

4)  Prodávající může poskytnout kupujícímu dlouhodobé nebo krátkodobé slevy na celý sortiment nebo jednotlivé 
druhy zboží. Cenu po poskytnuté slevě vyúčtuje prodávající kupujícímu daňovým dokladem. 

5)  Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením zboží je prodávající oprávněn: 
▪ požadovat na kupujícím úrok z prodlení ve výši  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, 
▪ odmítnout uzavření kupní smlouvy na základě objednávek kupujícího doručených prodávajícímu po 

vzniku splatného dluhu, a to až do doby zaplacení dlužné částky kupujícím včetně úroků z prodlení. 
6)  Úhrada kupní ceny v hotovosti probíhá tak, že kupní cenu v penězích převezme smluvní řidič prodávajícího oproti 

potvrzení kopie Dodacího listu – Daňového dokladu svým podpisem. Zajišťuje-li přepravu kupující, úhradu kupní 
ceny v hotovosti převezme zaměstnanec distribučního centra v pokladně oproti potvrzení kopie Dodacího listu – 
Daňového dokladu. Úhrada kupní ceny bezhotovostně (převodem z účtu) je řešena zvláštní dohodou. 

 
 

Článek 7. – Skladovací a kvalitativní podmínky   
Společným zájmem a cílem prodávajícího i kupujícího je trvale zajišťovat pro spotřebitele maximální kvalitu 
prodávaného zboží, k jehož naplňování jsou oba účastníci povinni vynakládat veškeré úsilí. 
 

1) Kupující se zavazuje plnit následující podmínky: 
 

a) Pivo v balení KEG 

• Pivo skladovat v čistých a větraných prostorách, nejlépe s omyvatelnou podlahou se stálou teplotou 
v rozmezí 5 – 10°C. Se sudy KEG manipulovat pouze přenášením, v žádném případě nesmí být shazovány, 
kouleny, apod. Sudy KEG, které nejsou právě opatřeny narážecí hlavou, opatřit hrdla těchto sudů víčkem. 

• Pro čepování piva z KEG používat tlačné plyny (směsný plyn CO2-N2 nebo čistý CO2). 

• Zajistit provádění sanitace pivního vedení autorizovanou sanitační firmou 1 x 14 dní s denním proplachem 
studenou pitnou vodou nebo 1 x 7 dní bez nutnosti denního proplachu a o prováděných sanitacích vést 
evidenci v sanitační knize. 

• Pečovat o čistotu výčepního zařízení a denně čistit pivní kohout (hubici pivního kohoutu). 

• Pivo čepovat do řádně vymytých sklenic (pro mytí používat mycí prostředky doporučené prodávajícím) 
s označením odpovídající značky čepovaného piva nebo sklenic bez označení. 

• Ideální teplota světlého piva je 7 (+/- 1)°C ve sklenici v momentu servírování spotřebiteli. 
 
b) Tankové pivo  

• Pivo skladovat v čistých a větraných prostorách, s omyvatelnou podlahou se stálou teplotou v rozmezí 5 -  
8°C. 

• Pro tlačení piva z pivního tanku používat vzduchový kompresor (součástí instalace tankové technologie). 

• Zajistit provádění sanitace pivního vedení autorizovanou sanitační firmou 1 x 7 dní a o prováděných 
sanitacích vést evidenci v sanitační knize. 

• Pečovat o čistotu výčepního zařízení a denně čistit pivní kohout (hubici pivního kohoutu). 
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• Pivo čepovat do řádně vymytých sklenic (pro mytí používat mycí prostředky doporučené prodávajícím) 
s označením odpovídající značky čepovaného piva nebo sklenic bez označení. 

• Ideální teplota světlého piva je 7 (+/- 1)°C ve sklenici v momentu servírování spotřebiteli. 
 

c) Pivo v balení láhve, plechovky a PET 

• Pivo skladovat čistých a větraných prostorách se stálou teplotou  v rozmezí 5 - 15°C. 

• Skladovat pivo ve skladu bez přístupu světla ( láhve a PET). 
 

2) Další podmínky a požadavky na skladování každého druhu zboží sdělí kupujícímu specialista rozvoje 
obchodu prodávajícího. V pochybnostech se má za to, že kupujícímu byly známy skladovací podmínky pro 
daný druh zboží. 

3) Zásadně platí, že jakékoli odchylky od výše uvedených povinností a podmínek jsou možné pouze výjimečně 
a dočasně a rozhodně nesmí mít v žádném případě negativní vliv na kvalitu, chuť a charakter zboží 
nabízeného a prodávaného spotřebiteli.  

4) Kupující je dále povinen: 
▪ viditelně označit výčepní kohouty odpovídající značkou čepovaného piva a toto označení udržovat 

v čistotě a pro spotřebitele snadno vnímatelné podobě (platí pro čepované pivo); 
▪ zajistit účinnou propagaci prodávaných piv v odbytových místech; 
▪ průběžně informovat prodávajícího o názorech spotřebitelů na kvalitu, chuť a jiné vlastnosti čepovaného  

 
 

Článek 8. - Záruka za jakost zboží 
1) Prodávající poskytuje záruku za jakost svého zboží v rozsahu ČSN 566635, popř. po dobu uvedenou na obalu 

výrobku. V případě, že kupující v záruční době zjistí u dodaného zboží vady jakosti, má právo takové zboží u 
prodávajícího reklamovat a to za dále stanovených podmínek. 

 
 

Článek 9. - Záruční a reklamační podmínky 
1) Prodávající odpovídá za chybějící či poškozené zboží pouze v případě, bude-li tato vada uplatněna při převzetí 

zboží, a to zápisem do dodacího listu, a potvrzena podpisem prodávajícího/dopravce. 
2) Vady jakosti zboží nebo poškozených obalů, které nebyly zjevné při přejímce zboží, je nutno uplatnit u 

prodávajícího nejpozději do 48 hodin od zjištění vady kupujícím, a to buď písemně, nebo telefonicky u 
příslušného obchodního zástupce nebo na zákaznické lince prodávajícího. 

3) Každé hlášení o reklamaci (příp. reklamační list) musí obsahovat tyto údaje: 
a) datum dodávky, 
b) číslo objednávky, popř. dodacího listu, 
c) druh piva, 
d) reklamovaný objem, 
e) balení, 
f) číslo sudu (u reklamace na sudové pivo), 
g) přesná adresa kupujícího, odběratelské číslo, a popř. telefon, 
h) důvod reklamace, 
i) datum minimální trvanlivosti. 

4) Reklamace uplatněná po uplynutí záruční doby nebude prodávajícím uznána jako oprávněná.  
5) Jednou z podmínek pro uznání reklamace sudového piva je, aby sud měl v době prověřování reklamace nejméně 

80% původního obsahu. 
6) Prodávající je povinen do 15 dnů ode dne doručení reklamačního listu písemně sdělit kupujícímu, zda reklamaci 

uznává. V případě uznané reklamace provede prodávající do 30 dnů vyúčtování ve prospěch kupujícího formou 
dobropisu. 

 
 

Článek 10. - Ostatní podmínky 
1)  Kupující bere na vědomí, že zboží je baleno a opatřeno označeními v souladu s předpisy platnými v ČR, a proto 

nemusí odpovídat požadavkům, které jsou pro balení a označování zboží stanoveny v jiných státech.  

2)  Kupující není oprávněn užívat Známky prodávajícího jinak, než k označení zboží dodaného prodávajícím a na 
podporu prodeje tohoto zboží (přičemž Známkami se rozumí ochranné známky, jakož i jiná zapsaná i nezapsaná 
označení zboží dodávaného prodávajícím, jakož i samotné označení firmy prodávajícího a motivy s nimi spojené, 
označení původu, zeměpisná označení, obchodní jméno, průmyslové nebo užitné vzory, slogany nebo jiné 
prostředky sloužící k identifikaci smluvního zboží a používané v souvislosti s reklamou, podporou prodeje, 
prodejem nebo distribucí zboží). Veškeré reklamy a reklamní předměty pro tyto účely je kupující oprávněn 
nakupovat pouze u prodávajícího nebo jim vybraných smluvních výrobců. 

3)  Prodávající proto tímto uděluje souhlas k používání svých Známek kupujícím při prodeji či reklamě zboží nebo v 
oblasti public relations, avšak pouze v provedení a ve formě předem písemně odsouhlasené prodávajícím. 

4)  Kupující není v žádném případě oprávněn: 
a) sám měnit nebo rozhodovat o změně vzhledu obalu zboží dodaného prodávajícím; 
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b) pozměňovat nebo odstraňovat Známky z obalů zboží dodaného prodávajícím nebo je v pozměněné 
podobě užívat pro jinou činnost či zboží; 

c) užívat Známky způsobem, který by mohl poškodit jejich rozlišovací způsobilost, jedinečnost nebo 
goodwill s nimi spojený; 

d) užívat v souvislosti s distribucí, prodejem nebo reklamou zboží jiných značek než Známek užívaných 
nebo odsouhlasených předem písemně prodávajícím; 

e) užívat při své obchodní činnosti jiná označení zaměnitelná se Známkami nebo způsobilé klamat 
spotřebitele; 

f) nabízet, prodávat a podávat výrobky třetích osob zákazníkům (spotřebitelům) coby výrobky 
prodávajícího (tj. mj. označovat takové výrobky Známkami prodávajícího); 

Pro každý případ porušení kteréhokoli závazku kupujícího uvedeného výše v tomto ustanovení je kupující povinen 
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši  Kč.  

5)  Kupující je povinen kdykoli umožnit prodávajícímu kontrolu skladovacích a prodejních míst, vratných obalů, 
reklamy, výčepní techniky a předmětů poskytnutých kupujícímu na podporu prodeje. 

6)  V případě, bude-li u kupujícího zjištěn výskyt výrobků třetí osoby v obalu prodávajícího, nebo bude-li kupující 
výrobek třetí osoby nabízet, podávat a prodávat zákazníkům (spotřebitelům) coby výrobek prodávajícího (tj. mj. 
kupující bude takový výrobek označovat Známkami prodávajícího), má prodávající mj. právo po kupujícím 
požadovat sdělení informací týkajících se původu takového výrobku (a kupující povinnost toto prodávajícímu 
bezodkladně sdělit), právo na poskytnutí veškerých dalších informací ve smyslu zákona č. 221/2006 Sb., o 
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění, atd. 

 
 

Článek 11. - Výpůjčka reklamních materiálů 

1) Tímto článkem jsou dále upraveny smluvní podmínky, za kterých budou mezi prodávajícím (pro potřeby tohoto 
článku dále též „půjčitel“) a kupujícím (pro potřeby tohoto článku dále též „vypůjčitel“) uzavírány konkrétní smlouvy o 
výpůjčce, tj. smlouvy, kterými vznikne vypůjčiteli právo na bezplatné užívání reklamních materiálů na podporu prodeje 
piva značek půjčitele - tzv. POSM (např.: světelné reklamy, menu boxy, sklenice atd.), když tyto materiály jsou a po 
celou dobu trvání výpůjčky zůstávají ve vlastnictví půjčitele (dále též „předmět výpůjčky“).  
Konkrétní smlouva o výpůjčce může být mezi půjčitelem a vypůjčitelem uzavřena písemně nebo ústně. Dokladem 
prokazujícím uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce bude vždy dodací list potvrzený vypůjčitelem, příp. zástupcem 
vypůjčitele; tento list bude vždy obsahovat přesnou specifikaci předmětu výpůjčky. Konkrétní smlouvy o výpůjčce jsou 
uzavírány za účelem popsaným v tomto článku Obchodních podmínek. Půjčitel je kdykoli oprávněn požadovat 
předčasné vrácení jakéhokoliv konkrétního předmětu výpůjčky (tj. ukončit konkrétní smlouvu o výpůjčce zcela či 
částečně), na základě výzvy učiněné vypůjčiteli.  

Půjčitel si výpůjčkami dle tohoto článku vytváří podmínky pro zajišťování svých zdanitelných příjmů a podporu prodeje 
svých vlastních výrobků v požadované kvalitě u vypůjčitele. 

 

2) Cena předmětu výpůjčky 

Hodnota daného předmětu výpůjčky ke dni uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce bude vždy uvedena na příslušném 
dodacím listu.  

 

3) Instalace, místo provozu 

Vypůjčitel se zavazuje zajistit, že předmět výpůjčky bude instalován a užíván, dle dohody se specialistou rozvoje 
obchodu půjčitele, výhradně v provozovně/-ách vypůjčitele odsouhlasených půjčitelem. 

 

4) Práva a povinnosti smluvních stran  

4.1. Vypůjčitel je povinen zajistit na provozovně, kam má být předmět výpůjčky dodán, přítomnost svého zástupce 
oprávněného k převzetí předmětu výpůjčky v dohodnutý den předání předmětu výpůjčky. Převzít předmět výpůjčky je 
oprávněn vypůjčitel, příp. za vypůjčitele jiná osoba, která byla k tomu pověřena vypůjčitelem; tato osoba potvrdí 
převzetí předmětu výpůjčky na dodacím listu tak, že k otisku razítka vypůjčitele (není-li k dispozici, pak k nadepsané 
firmě/jménu a příjmení vypůjčitele) připojí své jméno, příjmení, podpis a číslo občanského průkazu. Půjčitel není 
povinen ověřovat u vypůjčitele, zda osoba přebírající v provozovně vypůjčitele předmět výpůjčky za uvedených 
podmínek je k tomu skutečně oprávněna.  

4.2. Vypůjčitel se zavazuje používat předmět výpůjčky výhradně k podpoře prodeje značek výrobků vyráběných či 
dodávaných půjčitelem. 

4.3. Vypůjčitel se zavazuje udržovat předmět výpůjčky v náležitém stavu, odpovídá za veškeré škody a je půjčiteli 
povinen nahradit veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky od okamžiku, kdy předmět výpůjčky od půjčitele k 
užívání převzal, do okamžiku, kdy předmět výpůjčky půjčiteli vrátil. Výjimkou z rozsahu povinnosti hradit škody dle 
předchozí věty může být pouze poškození/opotřebení předmětu výpůjčky vzniklé v důsledku řádného způsobu užívání 
předmětu výpůjčky vypůjčitelem. 
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4.4. Vypůjčitel se zavazuje umožnit kdykoliv půjčiteli nebo jiné osobě určené půjčitelem provádět kontrolu stavu a 
využívání předmětu výpůjčky.  

4.5. Vypůjčitel se zavazuje neodkladně, a pokud je to možné i předem, půjčitele písemně informovat o připravovaných 
změnách v užívání provozovny (za takovou změnu se považuje mj. zrušení či uzavření provozovny, přerušení výkonu 
hostinské činnosti v provozovně na dobu delší než 6 týdnů, přechod provozovny na jiného provozovatele, vstup 
vypůjčitele do likvidace, zahájení insovenčního řízení proti vypůjčiteli, podání návrhu na exekuci na majetek 
vypůjčitele). Na požádání půjčitele je vypůjčitel povinen každé třetí osobě písemně potvrdit, že výlučným vlastníkem 
předmětu výpůjčky je půjčitel.  

4.6. Vypůjčitel je povinen vrátit na výzvu půjčitele konkrétní předmět výpůjčky půjčiteli ve stavu odpovídajícím době 
užívání předmětu výpůjčky. O vrácení předmětu výpůjčky bude pořízen písemný protokol, který bude obsahovat popis 
stavu vráceného předmětu výpůjčky.   

4.7. Pokud bude vypůjčitel s vrácením předmětu výpůjčky půjčiteli v prodlení delším než 30 dnů, může půjčitel po 
vypůjčiteli požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše hodnoty všech nevrácených věcí tvořících konkrétní předmět 
výpůjčky, když příslušná hodnota těchto věcí je uvedena na předmětném dodacím listě. Smluvní pokuta je splatná 
marným uplynutím lhůty dle věty předchozí. Nárok na náhradu škody není ujednáními v tomto odstavci dotčen.  

4.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pro výpůjčku POSM vyžadujících odbornou instalaci (v dodacím listu budou 
tyto vždy označeny jako „Majetkové položky a operativní evidence“, dále též „speciální POSM“), se budou navíc 
aplikovat následující ustanovení (body 4.8.1. až 4.8.4.): 

 4.8.1. Odbornou instalaci speciálních POSM zajistí v dohodnuté provozovně, příp. v místech s provozovnou 
souvisejících, půjčitel. 

 4.8.2. Vypůjčitel se tímto zavazuje pečovat o čistotu a funkčnost speciálních POSM, zavazuje se zajistit na 
vlastní náklady napájení speciálních POSM elektrickým proudem, pokud to daný předmět svojí povahou 
vyžaduje. Vypůjčitel se zavazuje speciální POSM řádně užívat způsobem odpovídajícím svému určení, účelu 
(tj. např. světelnou reklamu rozsvěcovat ve večerních a nočních hodinách atd.). Vypůjčitel je povinen chránit 
svěřené speciální POSM před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě porušení této své povinnosti 
odpovídá vypůjčitel půjčiteli za způsobenou škodu. V případě poškození speciálního POSM ze strany třetí 
osoby či ztráty speciálního POSM je vypůjčitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů o tomto 
informovat orgán činný v trestním řízení (Policie ČR, příslušné státní zastupitelství) a půjčitele (nejpozději při 
nejbližší schůzce vypůjčitele se specialistou rozvoje obchodu půjčitele). V případě funkční závady na 
speciálním POSM se vypůjčitel zavazuje neprodleně informovat půjčitele, který na vlastní náklady zajistí 
odstranění vzniklých závad. 

4.8.3. Vypůjčitel prohlašuje, že je oprávněn umístit speciální POSM na sjednaná místa, resp. se zavazuje 
vždy zajistit písemný souhlas vlastníka nemovitosti, který nejpozději v okamžiku montáže speciálního POSM 
předá půjčiteli. Půjčitel se zavazuje za účelem umístění speciálního POSM - neonu na vlastní náklady zajistit 
veřejnoprávní povolení příslušných úřadů, včetně stavebního povolení nebo ohlášení, pokud jsou 
vyžadována na základě stavebního zákona nebo jiného právního předpisu. U ostatních speciálních POSM 
tento závazek přebírá vypůjčitel, na své náklady. V případě, že se prohlášení vypůjčitele dle věty prvé tohoto 
bodu ukáže jako nepravdivé a půjčiteli v důsledku neoprávněného umístění speciálního POSM vznikne 
škoda, zavazuje se vypůjčitel nahradit půjčiteli v plné výši tuto škodu, kterou mohou představovat zejména 
peněžité sankce uložené půjčiteli orgány veřejné správy, uplatněné nároky třetích osob na náhradu škody, 
vydání bezdůvodného obohacení, jakož i jiné nároky. Vypůjčitel se zavazuje půjčiteli či osobě jím pověřené 
zpřístupnit speciální POSM, provozovny/provozovnu dle bodu 3) tohoto článku a místa s touto provozovnou/ 
těmito provozovnami souvisejícími, k provedení instalace speciálních POSM, jejich demontáže a kontroly. 

Vypůjčitel u vybraných speciálních POSM obdrží nejpozději k okamžiku instalace speciálního POSM 
montážní návod, včetně poučení o používání speciálního POSM. Tím se vypůjčitel zavazuje respektovat 
všechny bezpečnostní, právní a technické normy platné v ČR pro montáž, demontáž a zejména provoz 
těchto speciálních POSM. Tímto se vypůjčitel zavazuje k bezpečnému provozování reklamního předmětu 
(speciálního POSM) v souladu s poučením o provozování takového reklamního předmětu. Vypůjčitel se tak 
tímto seznámí se všemi následky spojenými s provozováním speciálního POSM, včetně odpovědnosti za 
škodu na zdraví či majetku osob. 

4.8.4. Smluvní strany se dohodly, že pro režim výpůjčky speciálních POSM se nepoužijí ustanovení odstavců 
4.6 a 4.7 výše v tomto článku. Na výzvu půjčitele je vypůjčitel povinen umožnit půjčiteli demontáž a odvoz 
speciálního POSM. Pokud vypůjčitel demontáž a odvoz speciálního POSM půjčiteli neumožní (neposkytne 
půjčiteli součinnost k demontáži a odvozu) ani ve lhůtě 30 dnů od učinění výzvy dle věty předchozí, může 
půjčitel po vypůjčiteli požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše hodnoty speciálních POSM tvořících 
konkrétní předmět výpůjčky, s jejichž vrácením je vypůjčitel v prodlení, když příslušná hodnota těchto věcí je 
uvedena na předmětném dodacím listě. Smluvní pokuta je splatná marným uplynutím lhůty dle věty 
předchozí. V případě, kdy se půjčitel po domluvě s vypůjčitelem dostaví na adresu provozovny za 
účelem demontáže a odvozu speciálního POSM a toto mu nebude ze strany vypůjčitele umožněno, zavazuje 
se vypůjčitel za každý takový případ uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Uplatněním nebo 
zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody.  

Sjednává se, že v případě, že půjčitel do 30 dnů od okamžiku, kdy vyzval vypůjčitele k vrácení speciálního 
POSM (resp. k poskytnutí součinnosti k demontáži a odvozu – viz výše), tento speciální POSM (nikoliv vinou 
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vypůjčitele) nedemontuje a neodveze, přechází bezplatně uplynutím posledního dne této 30 denní lhůty 
vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k danému speciálnímu POSM z půjčitele na vypůjčitele, který tak 
dané speciální POSM nabývá tak jak stojí a leží, a přebírá za něj veškerou odpovědnost. 

Pro každý případ, kdy má do doby uplynutí 1 roku od okamžiku uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce, na 
základě které vzniklo vypůjčiteli právo k užívání daného speciálního POSM, dojít k vrácení (resp. demontáži) 
tohoto speciálního POSM, a to z důvodů na straně vypůjčitele (tj. např. vypůjčitel již speciální POSM nehodlá 
dále užívat, vypůjčitel používá speciální POSM v rozporu se sjednanými podmínkami apod.), zavazuje se 
vypůjčitel uhradit půjčiteli do 14 dnů od výzvy půjčitele odměnu za instalaci a předčasnou demontáž tohoto 
speciálního POSM ve výši 2.000,-- Kč + DPH v zákonné sazbě. 

4.9. Každá ze smluvních stran může od konkrétní smlouvy o výpůjčce odstoupit, pokud druhá strana porušila nějaký 
svůj závazek vyplývající z tohoto článku Obchodních podmínek/konkrétní smlouvy o výpůjčce. Půjčitel je oprávněn od 
konkrétní smlouvy o výpůjčce odstoupit s okamžitým účinkem mj. v případě, že vypůjčitel porušil některý ze svých 
závazků uvedených v odst. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.8.2, nebo 4.8.3. tohoto článku těchto Obchodních podmínek.  

4.10. Vypůjčitel je povinen vrátit všechny předměty výpůjčky, které užíval dle konkrétních smluv o výpůjčce 
uzavřených za podmínek a na základě tohoto článku těchto Obchodních podmínek nejpozději ke dni zániku Rámcové 
smlouvy. O vrácení předmětu výpůjčky bude pořízen písemný protokol, který bude obsahovat popis stavu vráceného 
předmětu výpůjčky. 
 
 

Článek 12. – Smlouvy o reklamní propagaci 

Tímto článkem jsou dále upravovány smluvní podmínky, za kterých budou mezi prodávajícím (pro potřeby tohoto 
článku dále též „zájemce“) a kupujícím (pro potřeby tohoto článku dále též „obstaravatel“) uzavírány konkrétní 
smlouvy o marketingové podpoře, tj. smlouvy, na základě kterých v rámci společné časově omezené propagační akce 
zájemce a obstaravatele, za účelem podpory prodeje výrobků z portfolia zájemce, bude obstaravateli zájemcem 
dodáváno dohodnuté množství a druh daného výrobku zájemce propagovaného během takové akce, a/nebo 
propagační a reklamní materiály pro danou akci, a to bez nároku na úhradu, a obstaravatel v rámci takovéto časově 
omezené propagační akce bude dané výrobky zájemce a/nebo materiály propagovat / užívat dohodnutým (a 
zájemcem odsouhlaseným způsobem), a to opět bez nároku na úplatu. 

 
Konkrétní smlouva o marketingové podpoře může být mezi zájemcem a obstaravatelem uzavřena písemně nebo 
ústně. Dokladem prokazujícím uzavření každé konkrétní smlouvy o marketingové podpoře bude vždy dodací list 
potvrzený obstaravatelem, příp. zástupcem obstaravatele; tento list bude vždy obsahovat přesnou specifikaci 
množství a druh dodaného výrobku zájemce a/nebo množství a druh propagačních a reklamních materiálů.  
 
Obstaravatel je povinen zajistit na provozovně, kam mají být výrobky zájemce a/nebo propagační a reklamní materiály 
dodány, přítomnost svého zástupce oprávněného k převzetí těchto věcí v dohodnutý den předání. Převzít tyto věci je 
oprávněn obstaravatel, příp. za obstaravatele jiná osoba, která byla k tomu pověřena obstaravatelem; tato osoba 
potvrdí převzetí těchto věcí na dodacím listu tak, že k otisku razítka obstaravatele (není-li k dispozici, pak 
k nadepsané firmě / jménu a příjmení obstaravatele) připojí své jméno, příjmení a podpis. Zájemce není povinen 
ověřovat u obstaravatele, zda osoba přebírající v provozovně obstaravatele dané věci za uvedených podmínek je 
k tomu skutečně oprávněna.   
 
Dle konkrétní smlouvy dodané výrobky zájemce budou vždy obstaravatelem použity výhradně jako vzorky, které 
budou nabídnuty ke konzumaci konečným spotřebitelům (hostům uvedené provozovny) a budou jim takto 
poskytovány formou ochutnávek bez nároku na úhradu v rámci dané propagační akce uvedené značky. Obstaravatel 
je při distribuci těchto vzorků povinen vždy uvádět, že výrobcem a poskytovatelem těchto výrobků je zájemce. 
V případě poskytnutí propagačních a reklamních materiálů je obstaravatel povinen tyto dle jejich charakteru v rámci 
dané akce použít, případně rovněž distribuovat konečným spotřebitelům. 
 
Obstaravatel se zavazuje umožnit kdykoliv zájemci nebo jiné osobě určené zájemcem provádět kontrolu realizace 
dané propagační akce. 
 
Obalový materiál výrobků zájemce dodávaných obstaravateli dle této smlouvy / konkrétní smlouvy o marketingové 
podpoře bude vždy zálohován standardním způsobem. Obstaravatel je povinen převzaté věci, tj. výrobky zájemce 
a/nebo propagační a reklamní materiály využít výhradně za účelem propagační akce.  

   
 
Článek 13. - Výpůjčka výčepního zařízení 

1) Tímto článkem jsou dále upraveny smluvní podmínky, za kterých budou mezi prodávajícím (pro potřeby tohoto 
článku dále též „půjčitel“) a kupujícím (pro potřeby tohoto článku dále též „vypůjčitel“) uzavírány konkrétní smlouvy o 
výpůjčce, tj. smlouvy, kterými vznikne vypůjčiteli právo na bezplatné užívání věcí (výčepní zařízení s příslušenstvím, 
resp. jiné věci související s čepováním piva), když tyto věci jsou a po celou dobu trvání výpůjčky zůstávají ve 
vlastnictví půjčitele (dále též „předmět výpůjčky“).  
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Konkrétní smlouva o výpůjčce může být mezi půjčitelem a vypůjčitelem uzavřena písemně nebo ústně. Dokladem 
prokazujícím uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce bude vždy dodací list (výdajová karta) potvrzený vypůjčitelem, 
příp. zástupcem vypůjčitele; tento list bude vždy obsahovat přesnou specifikaci předmětu výpůjčky.  
Konkrétní smlouvy o výpůjčce jsou uzavírány za účelem popsaným dále v tomto článku Obchodních podmínek. 
Půjčitel je kdykoli oprávněn požadovat předčasné vrácení jakéhokoliv konkrétního předmětu výpůjčky (tj. ukončit 
konkrétní smlouvu o výpůjčce), resp. požadovat vrácení i jen dílčího komponentu z některé z konkrétních smluv o 
výpůjčce (tj. ukončit jen částečně konkrétní smlouvu o výpůjčce), na základě výzvy učiněné vypůjčiteli.  
Vypůjčitel se zavazuje zajistit, že předmět výpůjčky bude instalován a užíván, dle dohody s půjčitelem (jeho 
zaměstnancem či zástupcem), výhradně v dohodnuté a zástupcem prodávajícího odsouhlasené provozovně 
vypůjčitele (dále jen „provozovna“).  
Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně a v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v tomto 
článku Obchodních podmínek. 

Půjčitel si výpůjčkami dle tohoto článku Obchodních podmínek vytváří podmínky pro zajišťování svých zdanitelných 
příjmů a podporu prodeje svých vlastních výrobků v požadované kvalitě u vypůjčitele. 

 

2) Cena předmětu výpůjčky 

Hodnota daného předmětu výpůjčky ke dni uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce bude vždy uvedena na příslušném 
dodacím listu (výdejové kartě). 

 

3) Práva a povinnosti smluvních stran  

3.1. Vypůjčitel je povinen zajistit na provozovně, kam má být předmět výpůjčky dodán, přítomnost svého zástupce 
oprávněného k převzetí předmětu výpůjčky v dohodnutý den předání předmětu výpůjčky. Převzít předmět výpůjčky je 
oprávněn vypůjčitel, příp. za vypůjčitele jiná osoba, která byla k tomu pověřena vypůjčitelem; tato osoba potvrdí 
převzetí předmětu výpůjčky na dodacím listu (výdejové kartě) tak, že k otisku razítka vypůjčitele (není-li k dispozici, 
pak k nadepsané firmě/jménu a příjmení vypůjčitele) připojí své jméno, příjmení, podpis a číslo občanského průkazu. 
Půjčitel není povinen ověřovat u vypůjčitele, zda osoba přebírající v provozovně vypůjčitele předmět výpůjčky za 
uvedených podmínek je k tomu skutečně oprávněna.  

3.2. Vypůjčitel se zavazuje používat předmět výpůjčky výhradně v provozovně, k čepování výrobků vyráběných či 
dodávaných půjčitelem a podpoře prodeje značek výrobků vyráběných či dodávaných půjčitelem. Vypůjčitel se 
zavazuje odebírat výrobky vyráběné či dodávané půjčitelem přímo od půjčitele, příp. od subjektu určeného půjčitelem. 

3.3. Vypůjčitel se zavazuje udržovat předmět výpůjčky v náležitém stavu, řádně o něj pečovat a udržovat jej 
v provozuschopném a hygienicky nezávadném stavu, aby spotřebitelům byly podávány vždy prvotřídní a bezvadné 
výrobky vyráběné či dodávané půjčitelem. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody a je půjčiteli povinen nahradit 
veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky od okamžiku, kdy předmět výpůjčky od půjčitele k užívání převzal, do 
okamžiku, kdy předmět výpůjčky půjčiteli vrátil. Výjimkou z rozsahu povinnosti hradit škody dle předchozí věty může 
být pouze poškození/opotřebení předmětu výpůjčky vzniklé v důsledku řádného způsobu užívání předmětu výpůjčky 
vypůjčitelem. Vypůjčitel se zavazuje bezodkladně informovat půjčitele o každé závadě, poškození či ztrátě vzniklé na 
předmětu výpůjčky.  

3.4. Vypůjčitel se zavazuje neodkladně, a pokud je to možné i předem, půjčitele písemně informovat o připravovaných 
změnách v užívání provozovny (za takovou změnu se považuje mj. zrušení či uzavření provozovny, přerušení výkonu 
hostinské činnosti v provozovně na dobu delší než 6 týdnů, přechod provozovny na jiného provozovatele, vstup 
vypůjčitele do likvidace, zahájení insolvenčního řízení proti vypůjčiteli, podání návrhu na exekuci na majetek 
vypůjčitele). Na požádání půjčitele je vypůjčitel povinen každé třetí osobě písemně potvrdit, že výlučným vlastníkem 
předmětu výpůjčky je půjčitel.  

3.5. Vypůjčitel je povinen při užívání předmětu výpůjčky zajistit jeho bezpečný provoz a užívat jej tak, aby neohrozil 
zdraví či majetek osob nacházejících se na místě, kde je užíván; výslovně se zejména zavazuje zajišťovat pravidelné 
revize a kontroly předmětu výpůjčky. Dále se vypůjčitel zavazuje provádět na redukčním ventilu prav idelné zkoušky 
průchodnosti pojistného ventilu v souladu s příslušnou aktuálně platnou normou ČSN upravující danou oblast (v době 
podpisu Rámcové smlouvy ČSN 07 8304). O výsledku zkoušek pojistných ventilů musí být proveden záznam v 
sanitační knize. Je-li předmět výpůjčky nebo jeho část napájena elektrickým proudem, musí revize vyhovovat 
průvodní dokumentaci výrobce, pokynům půjčitele, resp. aktuálně platné normě ČSN upravující danou oblast - v době 
podpisu Rámcové smlouvy ČSN 331600 (revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání) jakožto 
bezpečnostnímu minimu, v maximálních intervalech mezi jednotlivými revizemi v délce 12 měsíců či v intervalech 
kratších, určuje-li tak průvodní dokumentace výrobce či pokyny půjčitele. Vypůjčitel je povinen uchovávat provozní 
dokumentaci (tj. soubor dokumentů o provedených revizích či kontrolách) po celou dobu provozu předmětu výpůjčky.  

Vypůjčitel je povinen zajišťovat provádění pravidelné odborné sanitace předmětu výpůjčky; vypůjčitel bere na vědomí, 
že takovou sanitaci předmětu výpůjčky však může provádět vždy pouze půjčitel či jím pověřená osoba. 

Vypůjčitel se zavazuje umožnit kdykoliv půjčiteli nebo jiné osobě určené půjčitelem provádět opravy, kontrolu stavu a 
využívání předmětu výpůjčky. Půjčitel se zavazuje provádět opravy závad předmětu výpůjčky, pokud vzniknou jeho 
běžným provozem. Vypůjčitel je povinen poskytnout půjčiteli k tomuto veškerou nutnou součinnost. Zjistí-li půjčitel 
nebo osoba jím určená, že vypůjčitel neplní své povinnosti dle tohoto článku Obchodních podmínek/konkrétní 
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smlouvy, je oprávněn okamžitě předmět výpůjčky vypůjčiteli odebrat a vypůjčitel je povinen mu je vydat; v takovém 
případě konkrétní smlouva o výpůjčce zaniká okamžikem, kdy půjčitel vyzve vypůjčitele k vrácení předmětu výpůjčky. 

3.6. Vypůjčitel je povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od výzvy půjčitele konkrétní předmět výpůjčky půjčiteli ve stavu 
odpovídajícím době užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen vrátit všechny předměty výpůjčky, které užíval 
dle konkrétních smluv o výpůjčce uzavřených za podmínek a na základě tohoto článku Obchodních podmínek 
nejpozději ke dni zániku Rámcové smlouvy. O vrácení předmětu výpůjčky bude pořízen písemný protokol 
(demontážní list), který bude obsahovat popis stavu vráceného předmětu výpůjčky. 

3.7. Pokud bude vypůjčitel s vrácením předmětu výpůjčky (či jen dílčího komponentu tvořícího předmět výpůjčky) 
půjčiteli v prodlení delším než 30 dnů, je povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě všech 
věcí (komponentů) tvořících konkrétní předmět výpůjčky, s jejichž vrácením je vypůjčitel v prodlení, přičemž hodnotou 
těchto věcí (komponentů) se pro účely výpočtu smluvní pokuty rozumí hodnota uvedená na předmětném dodacím 
listě. Smluvní pokuta je splatná marným uplynutím lhůty dle věty předchozí. Nárok na náhradu škody není ujednáními 
v tomto odstavci dotčen.  

3.8. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli demontáž a odvoz konkrétního předmětu výpůjčky. V případě, kdy se 
půjčitel po domluvě s vypůjčitelem dostaví na adresu provozovny za účelem demontáže a odvozu předmětu výpůjčky 
a toto mu nebude ze strany vypůjčitele umožněno, zavazuje se vypůjčitel za každý takový případ uhradit půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Uplatněním nebo zaplacením jakékoli smluvní 
pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody.  

3.9. Pro případ, kdy má do doby uplynutí 1 roku od okamžiku uzavření konkrétní smlouvy o výpůjčce (či více 
konkrétních smluv o výpůjčce), na základě kter-é/-ých vzniklo vypůjčiteli právo k užívání daného předmět-u/-ů 
výpůjčky/daného komponentu, dojít k vrácení (resp. demontáži) tohoto předmětu výpůjčky/těchto předmětů 
výpůjčky/daného komponentu, a to z důvodů na straně vypůjčitele (tj. např. vypůjčitel již předmět/-y výpůjčky/daný 
komponent nehodlá dále užívat, vypůjčitel používá předmět/-y výpůjčky/daný komponent v rozporu se sjednanými 
podmínkami apod.), má půjčitel právo požadovat úhradu odměny za instalaci a předčasnou demontáž tohoto 
předmětu výpůjčky/takových předmětů výpůjčky/komponentu v jednorázové celkové výši 10.000,-- Kč + DPH 
v zákonné sazbě (bez ohledu na počet takto instalovaných a předčasně demontovaných předmětů výpůjčky či 
jednotlivých komponentů z konkrétní smlouvy o výpůjčce); odměna bude splatná do 14 dnů od výzvy půjčitele. 

3.10. Vypůjčitel převzetím konkrétního předmětu výpůjčky potvrzuje, že je řádně seznámen se všemi předpisy a 
pokyny nezbytnými pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu výpůjčky a potvrzuje převzetí příslušné písemné 
dokumentace k  předmětu výpůjčky. Obě strany konstatují, že půjčitel v tomto směru splnil instruktážní povinnost. Je-li 
součástí předmětu výpůjčky tanková technologie, potvrzuje vypůjčitel, že je seznámen se skutečností, že instalací 
tanků se stává provozovatelem tlakových nádob ve smyslu příslušné aktuálně platné normy ČSN upravující danou 
oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy ČSN 690012) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti, které z toho pro něho 
vyplývají.  

Je-li součástí předmětu výpůjčky i tanková technologie, bere vypůjčitel na vědomí, že jednotlivé součásti této 
technologie (tlakové nádoby – pivní tanky, kompresorová stanice a příslušenství) jsou ocelovou konstrukcí, 
v důsledku čehož se zavazuje ji před zahájením užívání vodivě spojit podle příslušných aktuálně platných norem ČSN 
upravujících danou oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy ČSN 33 2000 4-41 a ČSN 33 2000-5-54) se zemnící 
soustavou objektu, v němž, je tanková technologie instalována, a zajišťovat příslušné revize a vést těmito technickými 
normami předepsanou dokumentaci (revizní zprávy). 

3.11. Každá ze smluvních stran může od konkrétní smlouvy o výpůjčce odstoupit, pokud druhá strana porušila nějaký 
svůj závazek vyplývající z tohoto článku Obchodních podmínek/konkrétní smlouvy o výpůjčce. Půjčitel je oprávněn od 
konkrétní smlouvy o výpůjčce odstoupit s okamžitým účinkem mj. v případě, že vypůjčitel porušil některý ze svých 
závazků uvedených v odst. 3.2., 3.3., 3.4., nebo 3.5. tohoto článku těchto Obchodních podmínek. Při odstoupení od 
konkrétní smlouvy o výpůjčce může za půjčitele jednat i jeho zástupce či zaměstnanec, který je oprávněn provádět 
opravy podle odst. 3.5. tohoto článku těchto Obchodních podmínek. 

3.12. Dnem ukončení podnikatelské činnosti vypůjčitele na dané provozovně zanikají i všechny konkrétní smlouvy o 
výpůjčce uzavřené dle tohoto článku Obchodních podmínek, jejichž předmětem bylo užívání věcí vypůjčitelem na 
dané provozovně. 

 

 

Článek 14. - Trvání Rámcové smlouvy 
1)  Rámcová smlouva se uzavírá s účinností ode dne podpisu na dobu neurčitou. Rámcovou smlouvu lze ukončit mj. 

takto: 
▪ ze strany prodávajícího a kupujícího písemným odstoupením od smlouvy s okamžitou účinností, a to 

z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou (zejm. pro porušení jakékoli povinnosti 
kupujícího dle. článku 10. nebo 13. výše). Smlouva se v takovém případě ruší ke dni doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně; 

▪ písemnou dohodou; 
▪ výpovědí s výpovědní dobou 2 měsíce, která počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi. 



 

 

 

 

 

 

A6 - 10 

 

 
 
Článek 14. – Ustanovení závěrečná 
1)  Prodávající má právo v přiměřeném rozsahu nezbytném k zohlednění mj. změn právních předpisů, změn 

provozních, systémových atd. jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Taková změna či doplnění 
bude vůči kupujícímu účinná od okamžiku, kdy byl o této změně kupující informován. Dle dohody strany postačí, 
bude-li změna či doplnění Obchodních podmínek kupujícímu oznámena informací na daňovém dokladu či 
dodacím listu s odkazem na nové znění Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li kupující s takto provedenou změnou 
či doplněním, má právo Rámcovou smlouvu/Obchodní podmínky písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. 
Tuto výpověď však může učinit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byla změna či doplnění Obchodních 
podmínek prodávajícím oznámena.  

2)  Rámcová smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž prodávající i kupující obdrží 1 vyhotovení smlouvy.  

3)  Práva a povinnosti z Rámcové smlouvy přechází na případné právní nástupce prodávajícího i kupujícího. 

4)  Uzavřením Rámcové smlouvy se nahrazuje dosud platná Rámcová smlouva, Kupní smlouva o dodávkách piva 
nebo jinak nazvaná smlouva upravující vztah o odběru výrobků a zboží mezi smluvními stranami. Smlouvy a jejich 
dodatky navazující na předcházející Rámcovou smlouvu, Kupní smlouvu o dodávkách piva nebo jinak nazvanou 
smlouvu však zůstávají v platnosti a považují se za smlouvy a dodatky vztahující se k této Rámcové smlouvě. 

5)  Bude-li některé ujednání obsažené v Rámcové smlouvě nebo Obchodních podmínkách shledáno oběma 
smluvními stranami nebo příslušným orgánem jako neplatné, právně neúčinné, nevymahatelné či nevykonatelné, 
budou obě smluvní strany považovat takové ujednání za oddělené od zbytku Rámcové smlouvy/Obchodních 
podmínek, který zůstává touto neplatností nedotčen. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout nejvyšší úsilí s cílem 
takové ujednání nahradit bezvadným ujednáním novým, které při zachování oprávněných zájmů obou smluvních 
stran bude svým obsahem co nejbližší původnímu ujednání a jím sledovanému cíli. 

6)  Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro Rámcové smlouvy uzavírané po 1. 1. 2014. 
 
Článek 15. - Přílohy 
1) Ceník prodávajícího 
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 číslo 
výrobku 

název výrobku balení 
cena* cena za balení 

 bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH 

 

89411 Pilsner Urquell, světlý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 23,88 28,90 477,69 578,00 

89417 Pilsner Urquell, světlý ležák 24 ks / 0,33 l láhve 19,75 23,90 474,05 573,60 

89425 Pilsner Urquell, světlý ležák 6 ks / 0,33 l láhve 4 koš. 21,90 26,50 525,62 636,00 

93321 Pilsner Urquell, světlý ležák 8 lahví / 0,5 l multipack 25,21 30,50 201,65 244,00 

89448 Pilsner Urquell, světlý ležák 24 ks / 0,5 l plech. 27,19 32,90 652,56 789,60 

89446 Pilsner Urquell, světlý ležák 24 ks / 0,33 l plech. 23,06 27,90 553,39 669,60 

89392 Pilsner Urquell, světlý ležák KEG 15 l 23,47 28,40 704,13 852,00 

89395 Pilsner Urquell, světlý ležák KEG 30 l 23,06 27,90 1383,47 1674,00 

89398 Pilsner Urquell, světlý ležák KEG 50 l 22,64 27,40 2264,46 2740,00 

89384 Pilsner Urquell, světlý ležák cisterna 22,64 27,40     

 

89560 Excelent 11, světlý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 13,97 16,90 279,34 338,00 

89568 Excelent 11, světlý ležák 8 lahví / 0,5 l multipack 14,77 17,88 118,18 143,00 

89572 Excelent 11, světlý ležák 24 ks / 0,5 l plech. 15,62 18,90 374,88 453,60 

89557 Excelent 11, světlý ležák KEG 30 l 15,54 18,80 932,23 1128,00 

89559 Excelent 11, světlý ležák KEG 50 l 15,12 18,30 1512,40 1830,00 

89503 Gambrinus Originál 10, světlé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 11,49 13,90 229,75 278,00 

 

91604 Gambrinus Patron 12, světlý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 15,62 18,90 312,40 378,00 

89533 Gambrinus Dry, světlé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 11,49 13,90 229,75 278,00 

89509 Gambrinus Originál 10, světlé výčepní pivo 8 lahví / 0,5 l multipack 12,91 15,63 103,31 125,00 

89515 Gambrinus Originál 10, světlé výčepní pivo 24 ks / 0,5 l plech. 14,79 17,90 355,04 429,60 

89513 Gambrinus Originál 10, světlé výčepní pivo 24 ks / 0,33 l plech. 13,97 16,90 335,21 405,60 

92205 Gambrinus Patron 12, světlý ležák 24 ks / 0,5 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

89547 Gambrinus Nepasterizovaná 10, světlé výčepní pivo KEG 30 l 13,39 16,20 803,31 972,00 

89549 Gambrinus Nepasterizovaná 10, světlé výčepní pivo KEG 50 l 12,98 15,70 1297,52 1570,00 

95241 Gambrinus Nepasterizovaná 11, světlý ležák KEG 15 l 15,62 18,90 468,60 567,00 

93150 Gambrinus Nepasterizovaná 11, světlý ležák KEG 30 l 14,79 17,90 887,60 1074,00 

93151 Gambrinus Nepasterizovaná 11, světlý ležák KEG 50 l 14,38 17,40 1438,02 1740,00 

89538 Gambrinus Nepasterizovaná 12, světlý ležák KEG 30 l 16,53 20,00 991,74 1200,00 

89539 Gambrinus Nepasterizovaná 12, světlý ležák KEG 50 l 16,12 19,50 1611,57 1950,00 

89541 Gambrinus Nepasterizovaná 10, světlé výčepní pivo cisterna 12,98 15,70     

93609 Gambrinus Nepasterizovaná 11, světlý ležák cisterna 14,38 17,40     

90577 Gambrinus Nepasterizovaná 12, světlý ležák cisterna 16,12 19,50     

92145 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo 20 / 0,5 l láhve 12,31 14,90 246,28 298,00 

93839 Radegast Ratar, světlé výčepní pivo 20 / 0,5 l láhve 15,62 18,90 312,40 378,00 

89769 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák 20 / 0,5 l láhve 17,27 20,90 345,45 418,00 

92146 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo 8 lahví / 0,5 l multipack 13,74 16,63 109,92 133,00 

 
 

 
 
 
 
 

 

92161 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo 24 / 0,5 l plech. 15,62 18,90 374,88 453,60 

89772 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák 24 / 0,5 l plech. 18,93 22,90 454,21 549,60 

94365 Radegast Ratar, světlé výčepní pivo 24 / 0,5 l plech. 18,10 21,90 434,38 525,60 

92142 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo KEG 30 l 13,39 16,20 803,31 972,00 

92141 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo KEG 50 l 12,98 15,70 1297,52 1570,00 

89764 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák KEG 15 l 17,02 20,60 510,74 618,00 

89765 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák KEG 30 l 16,61 20,10 996,69 1206,00 

89767 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák KEG 50 l 16,20 19,60 1619,83 1960,00 

94050 Radegast Ratar, světlé výčepní pivo KEG 30 l 16,28 19,70 976,86 1182,00 

92166 Radegast Rázná 10, světlé výčepní pivo cisterna 12,98 15,70     

89759 Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák cisterna 16,20 19,60     

92979 Kingswood, cider 12 ks / 0,4 l nevratná láhev 19,75 23,90 237,02 286,80 

94532 Kingswood, cider 24 ks / 0,33 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

94969 Kingswood Dry, cider 24 ks / 0,33 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

94533 Kingswood Sweet Rosé, cider 24 ks / 0,33 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

 

93667 Kingswood, cider KEG 15,3 l 16,78* 20,30* 641,84 776,63 

93681 Kingswood, cider KEG 30 l 16,12* 19,50* 1208,93 1462,80 

92195 Frisco Jablko a citrón, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

92196 Frisco Ananas a lemongrass, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

92198 Frisco Brusinka, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

92199 Frisco Lesní ovoce, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

94332 Frisco Mojito, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

 

94334 Frisco Bellini, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

95158 Frisco Strawberry daiquiri, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

93602 Frisco Spritz, cider 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 16,45 19,90 197,36 238,80 

94252 Frisco Jablko a citrón, cider 24 ks / 0,33 l plech. 16,45 19,90 394,71 477,60 

94253 Frisco Brusinka, cider 24 ks / 0,33 l plech. 16,45 19,90 394,71 477,60 

94254 Frisco Lesní ovoce, cider 24 ks / 0,33 l plech. 16,45 19,90 394,71 477,60 

 95317 Viper limetka, hard seltzer 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 20,58 24,90 246,94 298,80 
 95318 Viper brusinka, hard seltzer 12 ks / 0,33 l nevratná láhev 20,58 24,90 246,94 298,80 

 94984 Viper limetka, hard seltzer 12 ks / 0,33 l plech. 20,58 24,90 246,94 298,80 
 95203 Viper brusinka, hard seltzer 12 ks / 0,33 l plech. 20,58 24,90 246,94 298,80 
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 číslo 
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název výrobku balení 
cena* cena za balení 

 
bez 
DPH 

vč. DPH bez DPH vč. DPH 

 

94567 Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 12,31 14,90 246,28 298,00 

94658 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 14,79 17,90 295,87 358,00 

91249 Velkopopovický Kozel Řezaný 11, řezaný ležák 20 ks / 0,5 l láhve 14,79 17,90 295,87 358,00 

93055 Kozel Mistrův ležák, světlý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 15,62 18,90 312,40 378,00 
95244 Kozel Mistrův Tmavý s čokoládovými slady, tmavý ležák 20 ks / 0,5 l láhve 17,27 20,90 345,45 418,00 
95245 Kozel Mistrův Pšeničný, pšeničné pivo 20 ks / 0,5 l láhve 17,27 20,90 345,45 418,00 

94566 Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo 8 lahví / 0,5 l multipack 13,33 16,13 106,61 129,00 

94656 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák 8 lahví / 0,5 l multipack 15,70 19,00 125,62 152,00 

94565 Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo 24 ks / 0,5 l plech. 15,62 18,90 374,88 453,60 

94654 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák 24 ks / 0,5 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

93719 Kozel Mistrův ležák, světlý ležák 24 ks / 0,5 l plech. 18,10 21,90 434,38 525,60 

94653 Velkopopovický Kozel Světlý, světlé výčepní pivo 6 ks / 1,5 l PET 42,07 50,90 252,40 305,40 

94568 Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo KEG 30 l 12,15 14,70 728,93 882,00 

94569 Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo KEG 50 l 11,74 14,20 1173,55 1420,00 
95242 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák KEG 15 l 14,71 17,80 441,32 534,00 

94665 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák KEG 30 l 13,88 16,80 833,06 1008,00 

94667 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák KEG 50 l 13,47 16,30 1347,11 1630,00 

93070 Kozel Mistrův ležák, světlý ležák KEG 30 l 15,87 19,20 952,07 1152,00 

93069 Kozel Mistrův ležák, světlý ležák KEG 50 l 15,45 18,70 1545,45 1870,00 

89886 Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák cisterna 13,47 16,30     

89877 Velkopopovický Kozel Černý, tmavé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 14,79 17,90 295,87 358,00 

89880 Velkopopovický Kozel Černý, tmavé výčepní pivo 24 ks / 0,5 l plech. 17,27 20,90 414,55 501,60 

89870 Velkopopovický Kozel Černý, tmavé výčepní pivo KEG 15 l 14,63 17,70 438,84 531,00 
89872 Velkopopovický Kozel Černý, tmavé výčepní pivo KEG 30 l 14,21 17,20 852,89 1032,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91465 Birell, světlé nealkoholické pivo 20 ks / 0,5 l láhve 13,83 15,90 276,52 318,00 

91438 Birell, světlé nealkoholické pivo 24 ks / 0,33 l láhve 12,09 13,90 290,09 333,60 
91503 Birell Polotmavý, polotmavé nealkoholické pivo 20 ks / 0,5 l láhve 13,83 15,90 276,52 318,00 

91436 Birell Polotmavý, polotmavé nealkoholické pivo 24 ks / 0,33 l láhve 12,09 13,90 290,09 333,60 

92139 Birell Zelený Ječmen, světlé nealk. ochucené pivo 20 ks / 0,5 l láhve 13,83 15,90 276,52 318,00 

93071 Birell Bezlepkový, nealkoholické pivo 20 ks / 0,5 l láhve 14,70 16,90 293,91 338,00 
94855 Birell stylu IPA, nealkoholické pivo 20 ks / 0,5 l láhve 16,44 18,90 328,70 378,00 
95015 Birell Za studena chmelený, nealkoholické pivo 20 ks / 0,5 l láhve 16,44 18,90 328,70 378,00 

94058 Birell Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,33 l láhve 11,74 13,50 281,74 324,00 

93322 Birell, světlé nealkoholické pivo 8 lahví / 0,5 l multipack 14,67 16,88 117,39 135,00 

93105 Birell, světlé nealkoholické pivo 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94265 Birell, světlé nealkoholické pivo 24 ks / 0,33 l plech. 15,57 17,90 373,57 429,60 

93102 Birell Polotmavý, polotmavé nealkoholické pivo 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 
92187 Birell Zelený Ječmen, světlé nealk. ochucené pivo 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

91543 
Birell Polotmavý - Citrón, míchaný nápoj z nealk. polotmavého 
piva s příchutí citrónu 

24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

93112 Birell Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94772 Birell Limetka & Malina, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

93598 Birell Hrozno, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94062 Birell Červený pomeranč, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94063 BIRELLÁDA Cola, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94115 BIRELLÁDA Bezovka, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94158 BIRELLÁDA Citronáda, míchaný nápoj z nealk. piva 24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

94172 
BIRELLÁDA s příchutí Ledový čaj s broskví, míchaný nápoj 
z nealk. piva 

24 ks / 0,5 l plech. 17,30 19,90 415,30 477,60 

89720 Birell, světlé nealkoholické pivo KEG 15 l 14,09 16,20 422,61 486,00 

89724 Birell, světlé nealkoholické pivo KEG 30 l 13,65 15,70 819,13 942,00 

93420 Birell Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk. piva KEG 15 l 15,04 17,30 451,30 519,00 

93689 Birell Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk. piva KEG 30 l 14,61 16,80 876,52 1008,00 

93959 Birell Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk. piva KEG 50 l 14,17 16,30 1417,39 1630,00 

91960 Master Tmavý 18, tmavé speciální pivo KEG 15 l 18,28* 22,12* 685,54 829,50 

91959 Master Polotmavý 13, polotmavé speciální pivo KEG 15 l 18,28* 22,12* 685,54 829,50 

92127 Primus, světlé výčepní pivo 6 ks / 2 l PET 35,46 42,90 212,73 257,40 

92128 Primus, světlé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 8,18 9,90 163,64 198,00 

89581 Klasik, světlé výčepní pivo 20 ks / 0,5 l láhve 7,36 8,90 147,11 178,00 

93691 SWIST Cola, nealkoholický nápoj KEG 50 l 6,70 7,70 669,57 770,00 

93690 SWIST Malina, nealkoholický nápoj KEG 50 l 6,70 7,70 669,57 770,00 

 

 
 
 
 

 
Zálohy na obaly: 

    

  

 láhve      1 ks / 3 Kč 
            přepravky      1 ks / 100 Kč    

KEG 15 l, 30 l, 50 l      1 ks / 1 000 Kč 
               palety      1 ks / 250 Kč 

* cena: láhev, plech, PET – cena za 1 kus; KEG Master a Kingswood – cena za 0,4 l; KEG; cisterna ostatní značky – cena za 0,5 l 
  DPH: Birell a SWIST – 15 %; ostatní značky – 21 %   
Na faktuře bude uvedena cena za balení, cena za jednotku je pouze orientační přepočet. 
O dostupnosti novinek bude PPAS informovat.   
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