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Lesy éeské republiky, s.p.

i

bankovni spojeni:

se sidiem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 O8 Hradec Kra’iové

jako zprostFedkovatel na jedné strané (déle jen ,,zprostfedkovatel“ ("2i ,,Lesy CR“)

i-IOLOUBEK PROTECT a. s.

zgpsany v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Hradci Kréiové, oddii AXII, vioika 540
ICO: 42196451, DIC: 0242196451
statutérni orgén: lng. Daniel Szoréd, Ph.D., generélni feditel

sve sidlem Vodiékove} 682/20, 110 00 Praha — Nové Mésto
ICO: 64361314, DIC: CZ64361314
Adresa pro korespondenci: Prflmyslové 382, 532 08 Pardubice

jako zéjemce na strané druhé (déie jen ,,zéjemce“)

spoleéné téz jako ,,smluvni strany“

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2445 a nésl. zék. 6:. 89/2012 8b., obéansky zékonik, tuto smlouvu o
zprostiedkovéni:

I.
Piedmét a postup zprostFedkovéni

1. Zprosti‘edkovatel se zavazuje zprostfedkovévat zéjemci uzaviréni kupnich smluv, jejichi
piedmétem bude prodej (koupé) zboii odpovidajiciho vymezeni vpfiloze ("3. 1 této smlouvy, se
spotfebiteli, a to v prostoru o vyméfe 862,95 m2 nachézejicim se v pfizemi stavby 6p. 177 stojici na
pozemku st. p. o. 122, vée zapséno u Katastrélniho Ufadu pro Kréiovéhradecky kraj, Katastrélni
pracoviété Hradec Kréiové, KU Bfezhrad (dale jen ,,prostor“). Grafické vymezeni prostoru a popis jeho
vybaveni je pfilohou ("2. 2 této smlouvy.

2. Zprostfedkovatel vysiovné prohlaéuje a zéjemce souhlasi stim, ie vprostoru mCIZe byt
zprostfedkovatelem zprostiedkovévéno uzaviréni kupnich smluv, jejichi pfedmétem bude prodej
(koupé) zboZI’ odpovidajiciho vymezeni v pfiloze 6. 1 této smlouvy, se spotfebiteli i jiné osobé, s tim,
2e vzhledem kl'Jéeiu této smlouvy, jimi je zajiéténi co nejéiréi nabidky zboii spotfebitelflm za
zachovéni principfl trhu, je takové piuralita na strané zéjemcfl naopak iédouci. Nabizené vzorky
zboii, od rfiznych zéjemcfl, stejného charakteru budou vystaveny ve vzorkovné spoleéné. Zéjemoe
nebude mit ve vzorkovné poskytnut samostatny prostor.

3. Pro vylouéeni véech pochybnosti zéjemce téi vyslovné prohlaéuje a zavazuje se, Ze zbozi,
jehoz prodej bude zprostfedkovévén a nabizen die této smlouvy, stejné jako zboZI’ a vzorky piedévané
do prostoru za Uéeiem zprostfedkovéni prodeje dle této smlouvy budou prosté jachkoliv prév tfetich
osob, véetné prév zduéevniho Vlastnictvi, jei by takovému, Fédnému zprostfedkovéni, prodeji ("3i
nabizeni bréniia. V pfipadé poruéeni’ tohoto zévazku (ukéie—Ii se uvedené prohlééeni nepravdivym) je
zéjemce povinen nahradit zprostiedkovateii, jakoi i tfetim osobém zpflsobenou L'iu, jakoi i uspokojit
jakékoliv jiné pfipadné néroky, a to i finanéni, zprostfedkovatele (“3i tfeti’ch osob, jez by v ph’padé
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splnéni shora uvedeného zévazku zéjemce nevznikly; zprostfedkovatel je téz oprévnén od této
smlouvy odstoupit.

4‘ Zprostfedkovatel je oprévnén pisemné odmitnout pfijmout od zéjemce daléi zboii ke
zprostfedkovéni prodeje (daléi vzorky), bude-Ii vyéerpéna kapacita prostoru uréeného pro umisténl'
zboZI’ éi vzorkl‘l. Zjisti-Ii zprostfedkovatel, 2e kapacita prostoru je vyéerpéna, bezodkladné 0 tom
elektronickou zprévou na adresu info@holoubekgrotect.cz (popfipadé jinou adresu, kterou mu za
timto Uéelem zéjemce pisemné sdéli) zéjemce informuje. Zprostfedkovatel je téi oprévnén s ohledem
na kapacitu prostoru jednostranné omezit prezentaci zboZi (vzorkCI) jednotlich zéjemcfl v prostoru
tak, aby kaidy ze zéjemcfl mél k dispozici stejnou éést prostoru, pokud o to poiédé.

5. Zboii, jehoi prodej bude pFedmétem kupnich smluv dle odstavce 1, bude spotfebitelfim
zéjemci dodévéno opatfeno logem, jehoi grafické podoba je pfilohou Ci. 4 této smlouvy; pfiloha (“3. 4
této smlouvy stanovi téi minimélni velikost a pfipustné umistén! loga na zbozi. Zboii v prostoru ani
jeho vzorky nemusi byt opatfeno logem; spotfebitel véak musi mit moinost seznémit se 5 podobou a
uml'stém’m Ioga na zboii, jehoi prodej je zprostfedkovévén dle této smlouvy (podrobnosti viz pfiloha (“3.
4 této smlouvy).

6. Vzorky zboil, jehoi prodej je zprostfedkovévén dle této smlouvy, musi byt v prostoru opatfeny
étitkem dle vzoru, ktery je pfilohou 6. 5 této smlouvy.

7. Zprostfedkovéni uzaviréni kupnich smluv bude probihat postupem popsanym v pfiloze 6. 3
této smlouvy.

8. Podoba a obsah kupnich smluv mezi zéjemcem a spotfebiteli. jejichi uzavfeni je pfedmétem
zprostfedkovéni dle te’to smlouvy, véetné dodacich a cenov3'Ich podminek, je véci ujednéni jejich
smluvnich stran, nestanovi-Ii tato smlouva jinak. Zprosti‘edkovatel je véak oprévnén odmftnout
zprostfedkovévat uzavfeni kupni smlouvy odporujici svym obsahem nebo L’Jéelem donucujicfmu
ustanoveni obecné zévazného prévnIho pfedpisu anebo této smlouvy, jakoz i odmltnout nabizet
(vystavovat) vzorky zboZI (:i zboii samotné, jehoi prodej ma byt uskuteénén za podminek
odporujicich donucujicimu ustanovenl obecné zévazného prévniho pfedpisu anebo této smlouvy.
Pakliie zéjemce na zprostfedkovéni uzaviréni kupnich smluv ve shora uvedené podobé éi za shora
uvedenych podminek trvé i pres pisemné upozornénf zprostfedkovatele éi nezjedna népravu
vpfiméfené Ihflté zprostfedkovatelem stanovené, je zprostfedkovatel oprévnén od této smlouvy
odstoupit. Zprostfedkovatel seznémi spotfebitele v prostoru s névrhem kupnlch smluv, jejichz uzavFenI'
je piedmétem zprostfedkovéni dle této smlouvy, véetné dodacich a cenovych podml'nek; podrobnosti
stanovi pfiloha ("3. 3 této smlouvy.

9. Na smlouvy, jejichz uzavfeni je_pFedmétem zprostfedkovénl dle této smlouvy, a zévazky
z nich vzniklé se pouZiji ustanoveni o zévazcich ze smluv uzaviranych se spotfebitelem uvedené v
§ 1810 a nésl. obéanského zékoniku. Zéjemce je povinen poskytnou spotfebiteli veékeré sdélem’
(informace, pouéeni, atp.) uvedenymi ustanovenimi obéanského zékom’ku poiadované, a to
v zékonem pozadovaném rozsahu a podobé, jakoi i plnit veékeré povinnosti podnikatele uvedenymi
ustanovenimi zaloiené.

10. Gene zboii, jehoi prodej je pfedmétem zprostfedkovéni dle této smlouvy, ani cena 2a dodéni
takového zboii ("3i cena za poskytnuti jakékoliv sluiby sprodejem (dodévkou) takového zboil'
souvisejici nesml' pfekroéit cenu pro takové zboZi (jeho dodém’, éi sluibu) obvyklou. Zprostfedkovatel
je oprévnén pisemné odmitnout zprostfedkovévat uzavfeni kupni smlouvy obsahujl’ci cenu zjevné
pfevyéujici cenu obvyklou.

11. Zéjemce nesml' v rémci obmény 6i vymény spotFebitelem objednaného zboii zménit druh
zboii tak, aby poskytl spotfebiteli jiny druh zboii, nez je souéésti nabl'dky v prostoru.
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II.
Odména

1. S ohledem na skuteénost, ze zprostfedkovatel ponese veékeré néklady spojené s vybavenim
a provozovénim prostoru, véetné nékladfl na béinou adribu, opravy, dodévku elektrické energie,
L'Iklid, odvoz odpadfl, apod., dohodli se zéjemce a zprostfedkovatel na nésledujicich Uplatéch, jez
zprostfedkovateli od zéjemce néleii za poskytovéni véech sluieb zéjemci dle této smlouvy, a jejich
vySI:

a) Poplatek ve vyéi 50 000 Ké roéné + DPH, vznikne-li povinnost kjeji L'Ihradé. Tento poplatek
je splatny do 21 dnCI od uzavfeni této smlouvy.

b) Poplatek ve viléi 0,5 ”/0 z ceny kaidého vzorku zboii, jei bude zéjemci vystaven v prostoru,
+ DPH, vznikne-Ii povinnost k jeji Uhradé, mésiéné, pfioemi pfi uroeni této ceny se bude
vychézet z prodejni ceny zboii bez DPH, o jehoi vzorek se jedné. Tento poplatek je splatny
souhrnné za kalendéfni mésic, v némi byl tento vzorek vystavovén, a to do 21 dnfl od
skonéeni kalendéfniho mésice, v némi byl vzorek vystavovén v prostoru ktomu uréeném
pfl’lohou c":. 2 této smlouvy.

c) Provize ve vyéi 3 % z kupni ceny kaidého zboii zéjemce, jehoz prodej byl
zprostfedkovatelem zprostfedkovén dle této smlouvy, + DPH, vznikne-li povinnost k jeji
Uhradé. Provize jsou splatné vidy souhrnné za kalendéfm’ mésio, v némz tato smlouva trvala,
a to do 21 dnfi 0d skonéeni kalendéfniho mésice, v némz byly uskuteénény prodeje, za jejichi
zprostfedkovéni pfisluéi.

2. Zprostfedkovatel nemé vedle shora uvedenych odmén vfloi zéjemoi prévo na néhradu dalél’ch
nékladfl spojenych se zprostfedkovénim ani néhradu nékladfl spojeny’lch s opatrovénim zboil’ a VZOTKCI
pfevzath do prostoru.

3. Je-Ii zajemce v prodleni se zaplacenim odmény nebo jejI éésti, pflsluéi zprostf‘edkovateli vfloi
zéjemci prévo na Urok z prodleni ve vyéi dle pfedpisfl préva oboanského.

4. Na zaplaceni odmén dle odstavce 1 pism. a), b) a c) zprostfedkovatel vystavi zéjemci
pfisluéné faktury (dafiové doklady). Odmény dle odstavce 1 jsou splatné na abet zprosti‘edkovatele
uvedeny vzéhlavi této smlouvy nebo jiny L’Iéet, ktery za tlmto doelem zprostr‘edkovatel zéjemci
pisemné (zpravidla fakturou) sdéli.

1. Pfevzeti zboil’ a vzorkfi do prostoru za fléelem zprostfedkovéni prodeje dle této smlouvy
zprostfedkovatel zéjemci pisemné potvrdi. Zéjemce je oprévnén kontrolovat stav zboil' a vzorkt‘], které
mu néleii, umisténych v prostoru. Podrobnosti stanovi pfiloha o. 3 této smlouvy.

2. Zprostfedkovatel neni povinen pfevzaté zboii a vzorky pojistit.

3. Zprostfedkovatel nahradi zéjemci ékodu vzniklou na zboii anebo vzorclch od okamiiku jejich
pfevzeti do prostoru zprostfedkovatelem do okamiiku jejich vydéni zéjemci, neprokéie—li, 2e ji nemohl
odvrétit. Nebezpeéi ékody za zboZI’ a vzorcich od okamiiku ukonéeni platnosti této smlouvy nese véak
zéjemce, jemui zboii a vzorky néleii.

4. Zprostfedkovatel nehradi ékodu zpflsobenou zéjemcem nebo osobou, jiZ zéjemoe umoinil
k véci pfistup, nebo vlastnikem véci anebo vadou éi pfirozenou povahou véoi ani ékodu zpflsobenou
vadou obalu véci. VznikIa-li nebo hrozl ékoda z pfiéiny uvedené vtomto odstavoi, vynalozi
zprostfedkovatel odbornou pééi, aby ékoda byla co nejmenéi.

5. Zprostfedkovatel neodpovidé za ékodu zpfisobenou béinX/m opotfebem’m zboii pfi jeho
zkouéeni osobami, které projevily zéjem o jeho koupi.

6. Zprostfedkovatel mé ke zboii a vzorkflm umisténym do prostoru dle této smlouvy, dokud so u
ného nachézi, zadriovaol’ prévo k zajiéténi dluhL": vyplyvajiclch z této smlouvy.
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7. Zprostfedkovatel je oprévnén upozornit vhodnym zpfisobem spotfebitele, a to i v prostoru, 2e
zéjemoe neplnl' vfléi spotfebitelflm své povinnosti vyplyvajlci ze smlouvy, jejiZ uzavfeni bylo
zprostfedkovéno dle této smlouvy, nebo z obecné zévazného prévm’ho pfedpisu. Neplni-li zéjemce
vfléi spotfebitelflm své povinnosti vyplajI'ci ze smlouvy, jejI'Z uzavfeni bylo zprostfedkovéno dle této
smlouvy, nebo z obecné zévazného prévnl'ho piedpisu, opakované, a to i pfes pisemné upozornéni
zprostfedkovatelem sméfujici ke zjedném’ népravy, je zprostfedkovatel oprévnén od této smlouvy
odstoupit.

IV.
Doba trvéni smlouvy a jeji ukonéeni

1. Tato smlouva se uzaviré na dobu jednoho roku od nabyti jeji Uéinnosti.

2. Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna tuto smlouvu vypovédét s vyipovédni Ihfltou 3 mésice,
jei poéiné béiet prvnl'm kalendéfnim dnem kalendéfnl'ho mésice nésledujiciho po kalendéfm’m
mésici, vnémi byla vypovéd’ druhé smluvni strané doruéena. Vtakovém pfipadé nélezi
zprostfedkovateli poplatek dle (3|. II. odst. 1 pism. a) a b) v pomérné vyiéi odpovfdajici dobé trvéni
smlouvy v pfisluéném roce.

3. Zprostfedkovatel i zéjemce jsou oprévnéni od této smlouvy odstoupit svodL‘] uvedeny’lch
v zékoné (‘3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v rozhodném znéni anebo z dflvodfl uvedenYch v této
smlouvé. Zprostfedkovatel je od této smlouvy oprévnén odstoupit téz v pfipadé, 2e je zéjemce
v prodlem’ se zaplacenim nékteré odmény dle (3|. ||. této smlouvy déle neZ 15 dni, v ph’padé, Ze mu
zéjemce ani v dodateéné pfiméfené Itté neposkytne souéinnost, k n12 je dle této smlouvy povinovén,
jakoi i vpfipadé, 2e hrozi vznik podstatné ékody na zbozi oi vzorcfch zéjemce umIsténych do
prostoru, kterou zprostfedkovatel nemflie bez zvyéenych nékladfl odvrétit. Zéjemce je oprévnén od
této smlouvy odstoupit téi vpfipadé, 2e mu zprostfedkovatel ani vdodateéné pfiméfené lhflté
neposkytne souéinnost, k n12 je dle této smlouvy povinovén.

4. Zéjemce se zavazuje, ie V den ukonéeni platnosti této smlouvy vyklidl z prostoru veékeré
jemu néleiejici vzorky a zboii, jestliie se Uéastnici této smlouvy pisemné nedohodnou jinak. O
vyklizeni prostoru bude sepsén pfedévaci protokol, datovany a opatfeny podpisy oprévnénych
zéstupcfl obou smluvnich stran.

5. Nevyzvedne-Ii si zéjemce zboii anebo vzorek, ktery mu nélezi, v den ukonéeni platnosti této
smlouvy, mfiie zprostfedkovatel uréit zéjemci pfiméfenou Ihfltu kvyzvednuti vzorku (zboii); za
pfiméfenou se pro tento Uéel povaiuje Ihflta o dobé trva'ni alespofi 3O dni. Upozorni—Ii ho pfitom, fie
jinak véc prodé, mfiie zprostfedkovatel po marném uplynutl’ IhCIty véc prodat na L'téet zéjemce
vhodnyIm zpflsobem; vytéZek zéjemci vydé bez zbyteéného odkladu, mflie si véak odeéist ééstku
poplatku dle 6|. |l. odst. 1 pism. a) a b) této smlouvy v pomérné vyiéi za dobu od ukonéenl' platnosti této
smlouvy do vyklizeni (vyzvednuti) zboii a vzorkfi zéjemcem, jemuz néleii, z prostoru.

V.
Zévéreéné ustanoveni

1. Prévni vztahy vznikajici ztéto smlouvy a pfimo touto smlouvou neupravené se Fidl’
ustanovem’mi zékona (3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v rozhodném znéni.

2. Veékeré doplfiky (":i zmény této smlouvy Ize éinit pouze formou pisemnych dodatkfl
podepsanYch obéma smluvnl’mi stranami.

3. Tato smiouva nabyvé platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichi po jednom vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.
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5. Smluvni strany prohlaéuji, 2e 35 tuto smlouvu pfeéetly a na dflkaz sprévnosti a souhlasu
pfipojuji prosty omylu své vlastnoruéni podpisy.

Vymezeni zboii, jehoi prodej je pfedmétem zprostfedkovéni

Grafické podoba Ioga, jeho minimélni velikost a pfipustné umistém’ na zboZi

6. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha (“3. 1:
Pfiloha 6. 2: Grafické vymezeni prostoru a popis jeho vybaveni
Pfiloha ("3. 3: Postup zprostfedkovéni uzaviréni kupnich smluv
Pfiloha (3. 4:
Pfiloha (3. 5: Vzor étltku vzorku

V Hradci Krélové due 27 9.2016 V Pardubicich dn , 29.9.2016

Za zéjemce:



PFiIoha E. 1 Smlouvy o zprostFedkovéni— Vymezeni zboii, jehoi prodej je pFedmétem zprostFedkovéni

i. Uvod
Smyslem této pFiIohy je stanoveni pFipustnych odévu a odévnich soucésti u kterych Ize zprostFedkovat
prodej mezi Zéjemcem a Kupujicim v prostoréch vystrojniho skladu podniku Lesy Ceské repubiiky, s. p a
to pFedevsim z hlediska vymezeni typu sortimentu a barevného provedeni.

ll. PFipustny sortiment
Za pFipustny sortiment jsou povaZovény poloiky uréené do lesnicko-mysliveckého prostFedi

v nésiedujicich moZnych variantéch:

— Obuv (otevFené, uzavFené, letni, zimni, nizké, kotnikové, polo—hoIeFIové)

— Holinky (zateplené, nezateplené, nizké, vysoké)
— PonoZky (letni, zimni, klasické, podkoienky)
— Spodky (obyéejné, funkéni, dlouhé)
— Trika (obyéejné, funkéni, krétky rukév, dlouhy rukév)
— Kalhoty (letni, zimni, s kapsami, bez kapes, krétké, dlouhé)
- Vesty a svetry (rozepinateiné, nerozepinatelné, s kapsami, bez kapes)
— Koéile (krétky rukév, dlouhy rukév, s kapsami, bez kapes)
— Bundy (Ietni, zimni, rozepinatelné, s kapuci, bez kapuce)
— Mikiny (rozepinatelné, nerozepinatelné, s kapuci, bez kapuce)
— Kabéty a piéété (zimni, tFiétvrteéni, dlouhé, standara’ do deété)
~ Pokryvky hlavy (kiobouky, cepice, ksiitovky, usanky)
— Odévni dopinky (zimni rukavice sély, satky, sle, kravaty, opasky, brasny, batohy, kalhotové navleky)
- Ostatni dopiFIky (néhradni tkanice k obuvi, prostFedky k osetFeni a udrzbé obuvi a odévu)

Iii. Certifikace zboii
Kalhoty, bundy, kabéty, obuv, holinky, pokryvky hlavy, rukavice, pléété a funkéni prédlo musi spifiovat
pozadavky die naFizeni viady 0. 21/2003 8b., kterym se stanovi technické pozadavky na osobnl ochranné
prostFedky, v ucinném znéni. Nebude—ii uvedené zbozi pozadavek zprostFedkovatele die pFedohozi véty
splFIovat, je zprostFedkovatel oprévnén odmitnout zprostFedkovéni jeho prodeje (koupé). ZprostFedkovatel
muze v prubéhu smiuvnl’ho vztahu pozédat zajemce o pFedlozeni ES prohiéseni o shodé (kategorie I.)
vztahujici se k uvedenému zboii. Takové Zédosti je Zéjemce povinen vyhovét. Jinak je zprostFedkovatei
oprévnén odmitnout zprostFedkovéni prodeje (koupé) zboii, jehoz se poiadavek tyké.

iv. Barevné provedeni
Nésiedujici zékladni barevné kombinace se vztahuji ke svrchnim — pohledovym materiéifim. U podéivek,
vysteiek, vypustkt‘], drobnych detailfl, decentnich nééivek apod. ize pFipustit pouiiti i jinych barev za
pFedpokladu, 2e tyto odstiny budou Iléelné a zceia v souiadu s danou poloikou uréenou do Iesnického
prostFedi.

— Obuv, holinky, ponoiky, odévni doplr'Iky
o odstin zeieny nebo hnédy na min. 80% plochy svréku
o pFipustné je i barevné kombinace uvedenych odstim‘] nebo odstin vznikly misenim uvedenych

barev

- Spodky
o odstiniibovoiny

- Koéile
o odstin zeleny nebo hnédy na min. 50% plochy svréku
o pFipustnéI je i barevné kombinace uvedenych odstI’nI‘II nebo odstin vznikly misenim uvedenych

barev



— Kalhoty, bundy, mikiny, trika, vesty, svetry, kabéty, pokryvky hlavy
0 odstin zeleny nebo zelenohnédy na min. 80% plochy svréku
o pfipustny je i odstl'n vzniky misenim uvedenych barev

V. Ukézky pfipustnych barevnych kombinaci
Nésledujici ilustrativni obrézky demonstruji pfiklady pfipustnych moinosti barevnych kombinaci éi
kombinaci rflznych typfi tkanin. Odévy mohou mit pomoci odstinu (”2i typu materiélu zvyraznény napf.
vyztuhy rflznych ééstl’ odévu (ramena, rukévy, patky, sed, kapsy, stehna, nohavice apod.), at’ u? maji tyto
prvky funkéni ("3i esteticky vyznam. U koéi! je pfipustné i Wrazné vzorovéni (kostiéky, kosoétverce):

Vi. Ukézky nepfipustnych barevnych kombinaci
Zcela nepfipustné jsou odévy a odévnl souéésti vyrobené z materiélfl vytvéfejiclch maskovaci efekty,
tedy létky maska'éové, kamufléiové, s 3D efektem, apod.:



VII. Posouzeni spornych poloiek
V pfipadech, kdy si nebude zéjemce zcela jednoznaéné jist, zda zboii splfiuje poZadavky dle této pfilohy
popfipadé jiného ustanovem’ této smlouvy, vyrozuml’ zprostfedkovatele a pfipustnost umistém’ takové
poloiky do prostoru smluvni strany projednaji.



PFiloha ("2. 2 Smlouvy o zprostf‘edkovéni— Grafické vymezeni prostoru a popis jeho vybaveni

I. Pi‘ehledné mapka
Prostory strojniho skladu podniku Lesy Ceské republiky, s.p. se nachézeji na adrese:

Lesy Ceské republiky, s.p., vystrojni sklad, Bfezhrad 177, 503 32 Hradec Krélové

ll. Detailni vyobrazeni prostoru

5K IAD

mmuifi }

VIORKOVMA
5mm:

V‘EM’I BUK mmm'

v‘stup



Popis prostoru a jeho vybaveni
Wstrojm’ Sklad je plné temperovany a vybaven patfiénym ph’sluéenstvim, které splfiuje veékeré podminky
k fédnému zprostfedkovéni prodeje mezi Zéjemcem a Kupujl’cim.

Vestibul (prostor pro kupujl'ci, je vybaven népojovym automatem, souééstije i vstup na toalety)
Vzorkovna (prezentace véech produktfl, zkuéebni kabinky, katalogy Zéjemcfl a jejich obchodnl'
podml’nky)
Kanceléf (prostory pro pracovniky skladu Lesy CR)
Sklad (dostateéné plocha vybavené regély a stojany pro uskladnéni velikostnich variant véech
nabizenych produktfl)



Pfiloha E. 3 Smlouvy o zprostredkovéni — Postup zprosti‘edkovéni uzaviréni kupnich smluv

ROLE zUéAS‘rNENVcr—i STRAN

a. Zprostredkovatel
Zprostredkovatelem je vobsahu tohoto dol<umentu podnik Lesy (vieské republiky, s.p.;

zprostfedkovévé Zéjemcflm a Spotrebitelflm uzaviréni kupnich smluv.

b. Zéjemce
Zéjemce je prodévajici — dodavatel, kteN se Zprostredkovatelem uzavre tuto zprostredkovatelskou

smlouvu a nabidne sviij sortiment Spotrebitelflm dle podminek zminéné smlouvy.

c. Spotiv'ebitel
Kupujici. Smluvni strana, které uzaviré kupni smlouvy se Zéjemcem.

ZPCJsoB UZAviRANi KUPNI’CH SMLUV
Uzaviréni kupnioh smluv mezi Spotrebitelem a Zéjemoem probihé prostrednictvim elektronického

objednévkového systému (apllkace VSKLAD) navrieného primo na miru pro 06e tohoto konceptu

prodeje. Aplikaci VSKLAD dodal Zprostredkovatel, ktery zajiét‘uje ijeho administraci a rédnou aktualizaci

PRI’PRAVA PRODEJE
Po uzavfeni Smlouvy o zprostfedkovéni zajisti Zéjemce Zprostredkovateli nésledujici:

a. Zboii (véetné vzorkfi)
Sortiment splfiujici ve§l<eré podminky uzavFené smlouvy véetné navazujl’cich priloh. Jedné se 0

zékladni sadu vzorkfi v§ech nabizem’lch produktfl vlibovolné velikosti a k nim veékeré nabl’zené

velikostni varianty zboii. O Fédném predéni a pFevzetl zboii (véetné vzorkfi) bude sepsén protokol,

jei bude obsahovat jasnou identifikaci poloiek, mnoistvi a prodejni cenu. Protokol bude obsahovat

datum a podpisy obou smluvnich‘stran nebo jejich povéFenVch zéstupcfi. Zboii (sortiment), jakoi i

jeho vzorky bude Zéjemcem Zprostredkovateli predéno vfédném stavu vmisté zprostFedkovéni

prodeje dle El. IV. pism. a. této pFilohy, a to po predchozi telefonické domluvé (alespori 3 pracovni

dny pfedem).

lo. Data pro import zboii do aplikace VSKLAD

Jedné se 0 editovatelnf/ soubor formétu ,,xls ll 5 nadefinovam'lmi sloupci. Soubor dodé

ZprostFedkovatel Zéjemci kvyplnéni. Jedné se 0 kompletni data zobrazované spotFebitelfim

vuiivatelském rozhrani (nézev poloiky, popis poloiky, materiél, barva, cena, dostupné velikosti,

atp.). Import dat do aplikace zajiét'uje povéfem’l zaméstnanec Zprostredkovatele.

c. Katalog
Listinné podoba produktového katalogu ve formétu A4, pFiEemi 1 volné loiem’l list = jedna

poloika/vzorek. ProduktoW list bude obsahovat barevnou fotografii, nézev poloiky, popis poloiky,

popis materiélu, prodejni cenu. Déle je vyiadovéna elektronické podoba produktového katalogu,

ktery’l bude nahrén do aplikace VSKLAD pro potreby spotrebitelfl (obsahujici véechny katalogové listy

vjednom souboru bez moinosti editace napr. formét ,,pdf”).

d. Dodaci a obchodni podminky

Listinna’ podoba ve formétu A4. Musi obsahovat informace o moinostech dodéni, moinych

zpflsobech Uhrad, cenéch poétovného, atp. Déle je vyiadovéna i elektronické podoba dodacich a



obchodnich podminek, které budou nahrény do aplikace VSKLAD pro potFeby SpotFebitelfl
(obsahujl’ci véechny podrobnosti vjednom souboru bez moinosti editace napF. formét ,,pdf“). Dodaca’ -
a obchodm’ podml'nky musi odpovidat poiadavkfim smlouvy a obecné zévaznf/ch prévnl’ch pFedpisfl.

e. Vzorek létky s logem LCR
Je vyiadovén pouze v pFI’padé, 2e vzorek, kterV budou prezentovén ve vzorkovné, nebude opatFen
Iogem LCR.

ZprostFedkovatel zajistl' do 5ti pracovnich dni 0d pFevzetI’ véech néleiitosti od Zéjemce v§echny procesm’
dkony vedouci k Fédnému fungovém’ prodeje (evidenci zboii, uloieni zboil’ do skladu, vystaveni
prezentaénich vzorkfi, kompletace produktovh listfl, dodacich a obchodnich podml’nek, import dat do
aplikace VSKLAD, atp.).

ZAH/EUENI' A POSTUP ZPROSTREDKOVANI’ PRODEJE

a. Misto zprostf'edkovéni prodeje
Mistem zprostFedkovéni prodeje jsou prostory vystrojniho skladu na adrese:

Lesy éeské republiky, s.p.
VVstrojni sklad
BFezhrad 177
503 32 Hradec Kra’lové

b. Postup Wbéru a objednéni zboéi
Po pFI’chodu do strojnI’ho skladu zahéji SpotFebitel svi'lj nékup vprostoru vzorkovny, coi je
vymezeny prostor pro referenéni vzorky zboii v§ech Za’jemcfi. V této vzorkovné jsou déle k dispozici
poFadaée s katalogovymi listy kaidého Zéjemce, jei obsahujl' i ve§l<eré Dodaci a obchodnl' podminky,
jakoi i informace poiadované obecné zévaznym prévnl’m pFedpisem (zejména obéansk
zékom’kem); tyto podminky a informace je povinen poskytnout Zéjemce na vlastm’ odpovédnost.
Vtomto prostoru si SpotFebitel vybiré poloiky zcela dle svého uvéiem’. SpotFebitel si poznamené
produkty, o které mé zéjem a pFesune se na Wdejni plochu, kde mu pracovm’k skladu poskytne
souéinnost k odzkouéeni vybranVch produktt‘] v poiadovanVch velikostech. Po identifikaci ideélnich
velikosti vybram’lch produktfi se SpotFebitel pfihlési prostFednictvim terminélu kaplikace VSKLAD,
pomoci kterého provede objednévku. PFed dokonéenl’m objednévky zobrazf aplikace SpotFebiteli
formou URL adres odkazy na Dodacn’ a obchodni podmn’nky dam’lch Zéjemcfl, jakoi i informace, jejichi
poskytnutl’ SpotFebiteli vyiaduje obecné zévaznv prévm’ pFedpis, pfiéemi seznémenf a souhlas s nimi
potvrdl' SpotFebitel zaékrtnutim patfiéného pole (checkboxu). SpotFebiteIi bude ZprostFedkovatelem
umoinéno seznémit se 5 Dodacimi a obchodm’mi podml’nkami, jakoi i informacemi poiadovam’tmi
obecné zévaznym prévm’m pFedpisem (zejména obéanskY/m zékom’kem), poskytnuti pFisluéa
Zéjemcem, kdykoliv vprfibéhu provozni doby prostoru a poFI’dit si jejich tiéténou podobu bez
jakékoliv finaném’ dhrady. Objednévky SpotFebitelfi zpracovévé ZprostFedkovatel a vtVdennich
cyklech je zasflé elektronicky v souhrnné podobé patFiém’Im Zéjemcflm. PFijetI' souhrnné objednévky
potvrdl' Zéjemce nejpozdéji do 2 pracovm’ch dm‘) od doruéeni a tl’m je povaiove’mo ZprostFedkovém’
prodeje za zrealizované. ZprostFedkovatel umoim’ SpotFebiteli vytiéténi objednévky, jakoi i jejl’ho
pFUetL



c. Cena zboii
Veékeré ceny za zboii a dopravné si stanovuje Zéjemce. Je plné na jeho uvéieni, zda napF. dopravné

rozpustl' do ceny poloiky, popF. zda bude dopravné od uréité hodnoty objednévky zdarma apod.

d. Misto dodéni
Mistem doda’ml’ je doruéovacu’ adresa zvolené SpotFebitelem vobjednévce, mflie se jednat o adresu

bydliété, sidlo organizaéni jednotky podniku Lesy CR nebo kamennou prodejnu Zéjemce (je-Ii to

umoinéno).

e. Doprava a platba
Zpflsob dopravy si voli SpotFebitel dle moinosti, jaké nabizi Zéjemce. Platba je provédéna dobl’rkou

pFi doruéeni poétou (“:i kurVrni sluibou, bankovnl’m pFevodem nebo hotové pFi osobm’m odbéru.

f. Reklamace (uplatnéni prév z odpovédnosti za vady)

Pfipadné neshody a reklamace jsou Feéeny pFim jedném’m mezi SpotFebitelem a Zéjemcem dle

obchodnich podml’nek Zéjemce, se kteei byl Spotfebitel pFed dokonéenim objednévky seznémen.

211a

a. Kontrola stavu skladu
Po celou dobu smluvm’ spolupréce je Zéjemce oprévnén provést kontrolu, vjakém stavu se nachézi

jeho zboii a ja|<§lm zpfisobem je prezentovéno Spotfebitelflm. Kontrolu je oprévnén provést i bez

pFedchoziho oznémeni ZprostFedkovateli od pondéll’ do Etvrtka véase od 7:00 do 14:00 hod. V

prostoréch Wstrojnl’ho skladu se mflie Zéjemce pohybovat pouze v doprovodu pracovnika

povéfeného ZprostFedkovateIem.

b. Zména poloiky
Zéjemce je oprévnén zaFadit dalél' poloiku do nabidky kdykoliv béhem smluvni spolupréce, pokud to

umoifiuje kapacita skladu. V takovém pfi’padé je postup obdobm’l -vi2 bod III. PFiprava prodeje.

c. Zména ceny zboii
Zménu ceny zboil’je moiné provédét maximélné 1 x za mésfc s dostateénym pFedstihem, min. véak 5

pracovnich dnfi pFed dnem poiadované uéinnosti zmény, pfiéemi je Zéjemce povinen poskytnout

ZprostFedkovateli dostateénou souéinnost, aby vden liéinnosti nové ceny byly zajiétény veékeré

néleiitosti (zména listinného i elektronického katalogu, zména étl’tkt‘] na poloikéch atp.)



/

pfi’loha E. 4 Smlouuy o zprostfedkova‘ni— Grafické podoba Ioga, jeho velikost a umisténi na zboii

Typy Ioga Lesy CR 3 jejich minimélni velikosti

— vertikélnl logo (minlmélnl élFe loga je 29 mm)

— horizontélni logo (mlnimélm’ élfe loga je 43 mm)

Ego?

Postup uréeni typu loga Lesy CR
Pfi volbé typu loga plati jednotny systém, kdy v pflpadé pouiltl loga na pfednl (popf. zadnl) strané odévu

bude dy pouiito logo horizontélni a na boéni strané odévu bude dy pouto logo vertikélnl dle

nésledujiclho vyobrazenl:

Pouiité technologie aplikace loga
Pflpustnou technologii pro aplikaol Ioga na zboZI' je ,,vyéitl“. V pfipadech; kdy poloika neumoifiuje

vyélvénl loga, je po dohodé s odpovédnym pracovnlkem Lesy CR mozné zvolit nééivku s logem na

odpovidajiclm podkladu. Tlmto zpflsobem musl byt opatfen veékery sortiment, u kterého bude

realizovéno zprostfedkovénl prodeje zaméstnancflm podniku Lesy CR. vyjimkou je pouze obuv, hollnky,

ponoiky, rukavice, kravaty a doplfiky, kde aplikace loga nenl nutné. Logem déle nemusi byt opatfeny

vzorkové referenénl poloiky umlsténé ve Vzorkovné, v takovém pflpadé véak musi Zéjemce umlstlt do

Vzorkovny materiély pro seznémenl Kupujlciho s provedenlm loga (obrézek, vzorek létky s vyéitym logem

atp.).



IV" Barevné sloieni Ioga
Pro (16e pouiiti Ioga na sortiment odévfl a odévnl'ch doplfikfl je zékladni barvou LCR ZELENA 3 spolu
s doplfikovou barvou LCR ZELENA 1 dle nésledujici tabulky:

RETflfiE {#33 513-5123 é‘fiTMR. RM 51% 1512i? 1, 1112111

51:1 1131715:

LE8 2615991131 2
111111111 11: :1 11:21:12: 113 1» 11 111:

11211 IRE-1111 3 ,
1211111111111 111 c 1111: 11 1:: 11-1 11 1 112 z 11 1117111 T‘Jz 11111-1111

1312 EELS!“ 1% , .mm podkladu 111:1 350 U 111 :1 z 111 :11 as :72 121 1111722 1111 111-111

V. Ochranné zéna loga
Ochranné zéna je minimélni velikost plochy v bezprostfedni blizkosti loga, do které nesml zasahovat text,
jiné logo ani dalél grafické prvky. Tato ochranné zona zérovefi uréuje minimélnf vzdélenost od okraje jiné
plochy a je definovéna pomoci jednotky ,,a“, jejiz velikost odpovidé vyéce litery ,,L“ v Iogu:



VI. Zakézané varianty loga
Veékeré povolené podoby loga Lesy CR jsou jasné definovény v pfedchozich bodech této pfl’lohy. Logo
neni povoleno nikterak upravovat barevné, tvarové nebo jej aplikovat v rozporu s pravidly dang/mi touto
pfilohou. Pfiklady nesprévnych podob loga:

mahamn’ barmnsati mifv'iéky a pimere jifié ham-Fr; éfizéia

zméfia kampmm: zmina kcmmzim

Is.‘ I: mr‘71vahflg‘

H F D in!
@Wfiwflwflw

zknsené whrysy

wick? skin a‘efcasmatt

{irfihicdrmif abrysy



VII. Postup volby umisténi Ioga Lesy CR
Pfi volbé umisténi Ioga na zboii plati nésledujl'ci matice definujici zékladni polohu pro vyéiti. V pfipadech
kdyjsou pfipustné dvé moinosti umfsténl’, primérné plati moinost éislo ,,|.“. Moinost 6. ,,||.“ se uplatfiuje
32 v pfipadé, kdy provedenf dané poloiky neumoifiuje moinost éislo ,,.“.|
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Triko s krétky’lm rukévem Ano

Triko s dlouhym rukévem Ano

Vesta Ano

Svetr Ano

Mikina Ano

AKoéile s krétkym rukévem [To Alno

Koéile s dlouhym rukévem Ano

Bunda Ano

Kabét Ano

Kalhoty bez stehenm’ch Ano Ano
kapes I. II.
Kaihoty se stehennl’mi

. Anokapsaml
AKrétké kalhoty (golfky) lno Al?"

Klobouky Ano

Cepice bezeévé Ano

Cepice se évem a kéiltovky Ano

Séla Ano



VIII. Nézorné ukézky odévfl s logem Lesy CR dle postupu popsaného v této pfiloze





Pi‘iloha E. 5 Smlouvy o zprostf‘edkovéni— Vzor §titku vzorku

Cislovéni vzorku
Tvar éisla poloiky je ve tvaru ,,xx/xxxx/xx/xxx. pfiéemi:
— prvni dva znakyjsou identifikaém’m éfslem dodavatele

Vzor étitku

daléi étyfi znaky jsou identifikaénim éislem poloiky
nésledujf dva znaky pro identifikaci barevné ékély
posledni sada znakfi zastupuje velikost bez omezeni poétu a typu znakfl

Stitek, kterX/m jsou opatfovény poloZky vystavené ve VZORKOVNE:

Vzar Ea:

fiadavatel:

wézeu vzam:

Dastupfié veiikasti:

Cena:

CFUGGOUOl/VZORB‘Q

mézev firmy

Kaihoty ietm’ krétké outdoorové

£0, 5&2, 44, '56, 48, 50, .52, 5/3, 56, 58,

6f}, 62, M, 66

1 00% K5

Stltek, kterym jsou opatfovény zkuéebnl poloZky ve SKLADU:

Vzor E;

Dadavafel:

O y Nézev vzoru:

Dostupné velikos’éi:

Cena:

01/0001/01/054;

nézev firmy

Kaihoty letm’ krétké Outdoorové
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,

6-0, 62, 64, 66

I, 0&6 K5

Tisk étitkfl
Tvorbu étitkfi, jejich tisk a nésledné uchycem’ k poloice zajiét’uje Zprostfedkovatel.




