
KUPNÍ  SMLOUVA 

na dodávky výrobků 
č. 2 287 000 

Smlouva je uzavřena mezi: 

Prodávající:  

Hradecká pekárna, s.r.o., zastoupena jednatelem společnosti Ing. Radkem Homoláčem 

Bieblova 849, 500 03 Hradec Králové, společnost zapsána v OR, vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C,  

vložka 7032, IČO: 62 02 84 13 , DIČ: CZ62 02 84 13 

Komerční banka, a.s., Hradec Králové  č. ú.: 659 110 267/0100 

a 

Kupující:  
obchodní název společnosti: Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice 

sídlo dle živnost. oprávnění: Kladenská 1332, 535 01 Přelouč 

zastoupena: Hana Novotná      datum narození: 28.11.1956 

IČO:   48160903       DIČ:   

povolení - druh: výpis z OR      vydáno kým: Krajský soud v Hradci Králové 

dne: 30. listopadu 2004                               pod číslem: Pr 852 

peněžní ústav:          č.ú…./kód:  

číslo tel:   

email adresa: ms.kladenska@seznam.cz 

místo plnění dodávek - složiště:  

číslo kupujícího: 2 287 001 

provozovna: Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice 

adresa provozovny: Kladenská 1332, 535 01 Přelouč 

číslo tel:  466 768 272, 734 183 776 

( v případě provozování více prodejen  uvést v příloze)  

 

Daňové doklady (faktury) zasílat na:  

              

 
 

 

Předmět smlouvy: 

1. Předmětem smlouvy je dodávka (prodej) výrobků prodávajícího dle jednotlivých objednávek kupujícího. 

Prodávající se zavazuje touto smlouvou dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se 

zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu. 

 

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platným ceníkem prodávajícího v době objednání zboží.  

 

3. Doprava je zajištěna prodávajícím a je zakalkulována v ceně výrobku. 

 

4. Objednávky na výrobky budou evidovány jako stálé, nebo přijímány po řidiči, písemně či telefonicky 

objednávkovou kanceláří (tel. č.: 494 946 416, 422 do 12,00 hod.), v průběhu dne v expedici (tel. č.: 494 946 427). 

Pro platnost objednávky není nutné její výslovné potvrzení prodávajícím. Nebude-li prodávajícím potvrzeno jinak, 

je kupující povinen zaslat objednávku 1 den před dodávkou do 12:00 hodin. 

 

5. Na každou dodávku bude vystaven samostatný dodací list. Kupující je povinen potvrdit dodací list Prodávajícího při 

převzetí Zboží, nejdéle však s následující dodávkou Zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Prodávající je 

případně oprávněn zaslat Kupujícímu seznam dodacích listů jako přílohu faktury s tím, že tento seznam bude 

odpovídat uskutečněným dodávkám Zboží za období vyúčtované touto fakturou. Pokud Kupující nejpozději do 5-ti 

pracovních dnů nebude tento seznam dodacích listů reklamovat, má se za to, že tento seznam dodacích listů uznává 

a současně tímto potvrzuje řádné dodání Zboží dle těchto dodacích listů. Kupující pak již není oprávněn rozporovat 

dodání Zboží Prodávajícím. Smluvní strany s tímto ujednáním výslovně souhlasí, když uvádí, že odpovídá jejich 

obchodním zvyklostem a faktickým možnostem potvrzování dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu. 

 

6. Veškeré dodávky budou považovány za řádně převzaté, nebudou-li případné reklamace alespoň telefonicky sděleny 

Prodávajícímu nejpozději do 4 hodin po uskutečnění dodávky a v případě množstevního rozdílu ihned při převzetí 

Zboží. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud množství zboží odpovídá  +/- 10% z objednaného 

množství zboží tohoto druhu. V případě dodání a převzetí i jiného druhu zboží či jiného množství zboží se kupující 

zavazuje zaplatit kupní cenu dle aktuálního ceníku prodávajícího v době dodání zboží. 

bydliště odběratele jinou adresu (uvést)prodejnuadresu firmy
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7. Vlastnictví k dodanému zboží přechází na kupujícího v souladu s ust. § 2087 občanského zákoníku okamžikem 

předání, resp. složením v složišti určeném kupujícím. Ve stejný okamžik přechází na kupujícího i nebezpečí škody 

na zboží.  

 

8. Prodávající odpovídá za množství, jakost a provedení zboží, která je dána normami platnými v době dodání zboží. 

Případné reklamace je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 4 hodin po uskutečnění dodávky a 

vadné zboží spolu s reklamačním listem vrátit prodávajícímu ihned při následující dodávce zboží. V případě 

vadného plnění, t.j. uznané reklamace má kupující nárok na poskytnutí nového zboží. Prodávající zejména neručí za 

vady, které byly způsobeny po přechodu vlastnického práva na Zboží vnějšími událostmi, zejména nedodržením 

skladovacích podmínek.  

 

9. Součástí smlouvy je příloha - složení dodávaných nebalených výrobků. 

 

10. Při každé přejímce zboží odevzdá kupující prodávajícímu stejný počet prázdných čistých přepravek stejného typu a 

barvy. Na základě výzvy Prodávajícího je kupující povinen vrátit veškeré předané přepravky a jiné obaly. Kupující 

se zavazuje s přepravkami řádně zacházet, vracet je nepoškozené. Pokud zástupce Prodávajícího zjistí při zpětném 

odběru poškozený nebo znečištěný obal, nepřevezme jej a Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu tohoto 

obalu dle platného ceníku Prodávajícího. 

 

11. Fakturace je prováděna dekádně s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu. 

 

12. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné 

částky za každý i jen započatý den prodlení. 

 

13. Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, činí minimální hodnota Zboží u každé jednotlivé dodávky 200,- Kč 

bez DPH. V případě odběru podlimitní hodnoty Zboží si účastníci můžou sjednat jinou Kupní cenu než je uvedena 

v ceníku Prodávajícího. 

 

14. Zjistí-li prodávající, že kupující je v prodlení s úhradou faktur(y) má právo bez dalšího upozornění zrušit dodávky 

výrobků kupujícímu a to i již potvrzených objednávek až do úplného splacení dlužné částky včetně úroků z 

prodlení. 

 

15. Ostatní skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména §§ 2079 a násl. občanského zákoníku. 

 

16. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji zrušit po vzájemné dohodě kdykoliv, jinak písemnou výpovědí jedné 

ze stran se 14 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem odeslání výpovědi druhé straně. 

 

17. Nedílnou součástí této smlouvy je fotokopie živnostenského oprávnění Kupujícího.  

 

18. Veškerá podání se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla kupujícího, uvedenou v živnostenském listu 

nebo výpisu z obchodního rejstříku při uzavření této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou 

kupujícímu, a to třetí den od vrácení nedoručených zásilek prodávajícímu 

 

19. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující strana obdrží jedno a prodávající strana jedno 

vyhotovení. 

 

20. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá mezi stranami učiněná minulá ujednání či uzavřené smlouvy, které se týkají 

dodávek Zboží Prodávajícího včetně jednostranných návrhů.  

 

21. Změny nebo dodatky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

 

22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

V Hradci Králové dne:  9.5.2017 

 

 

 

 

   ...............................................................                               .............................................................. 

                      prodávající         podpis a razítko zástupce kupujícího          


