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f SMLOUVA
o zprostfedkovéni

c.: .........................

LOR0864572

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemysiova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec KréEové
zapsany v obchodnjm rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil AXII, Vloika 540
1C0142196451, DiC: CZ42196451
statutémi organ: ing. Danie? Szérad, Phil, generalni fediteE

jako zprostfedkovatel na jedné strané (dale gen ,,zprostfed§<ovate!“ c':i ,,Lesy CR“)

Prabos pius a.s,
se sidlem Komenského 9, 763 21 Slavééin
:60: 26272857, DEC: CZ26272857
jako zéjemce na strané druhé (déEe jen ,,zéjemce“)

spoleéné téZ j’ako ,,smluvni strany“

uzaviraji ve smysiu ustanoveni § 2445 a nésl. 23k. ("2. 89/2012 8b., obéansky zékonik, tuto smlouvu o
zprosifiedkovéni:

I.
Piedmét a postup zprostfedkovéni

é. Zprostfedkovatei se zavazuje zprostfedkovévat zéjemci uzaviréni kupnich smluv, jejichz
pfedmétem bude prodej (koupé) zbozi odpovidajloiho vymezena’ vpfiloze 6. 1 této smiouvy, se
spotfebiteli, a to v prostoru o vyméfe 862,95 m2 nachézejicim se v pfizemi stavby cap. 177 stojici na
pozemku st. p. it. 122, vée zapsano u Katastralniho afadu pro Krélovéhradecky kra}, Ka€astrélni
pracoviété Hradec Krélové, K13 Bfezhrad (dale jen ,,p§ostor“). Grafické vymezenl prostoru a popis jeho
vybavenE je pfiiohou 6. 2 této smlouvy.

2. Zprostfedkovatel vyslovné prohlaéuje a zéjemce souhlasi stim, 2e vprostoru mflie byt
zprosts’edkovatelem zprostfedkovévéno uzaviréni kupnlch smtuv, jeg'ichz pfedmétem bude prodej
(koupé) zboil’ odpovidajiciho vymezenl' v pfiloze 6;. 1 této smlouvy, se spotfebiteii i jiné osobé, s tim,
2e vzhiedem kfléelu této smlouvy, jimz je zajiéténi co nejéiréi nabidky zboii spotfebiteiflm za
zachovéni principfi trhu, je takové piuralita na strané zajemcfl naopak Zédoucf. NabEzené vzorky
zboii, od rflznych zéjemcfl, stejného charakteru budou vystaveny ve vzorkovné spoleéné. Zéjemce
nebude mit ve vzorkovné poskytnut samosiiatmir prostor.

jehoi prodej bude zprostfedkovévan a nabizen die této smlouvy, stejné jako zboiI a vzorky pfedévané
do prostoru za Géelem zprostfedkovéni prodeje dle této smlouvy budou prosté jachkoliv prév tfetich
osob, véetné prév zduéevniho vlastnictvi, jei by takovému, fédnému zprostfedkovani, prodeji (“:1
nabl'zem’ braniia. V pflpadé poruéeni tohoto zévazku (ukéZe-ii se uvedené prohiééem’ nepravdivym) je
zéjemce povinen nahradit zprostfedkovateli, jakoi i {Fetim osobém zpfisobenou L'Ijmu, jakoi i uspokojit
jakékoliv jiné pfipadné néroky, a to i finanéni, zprostfedkovatele (":1 tfetich osob, jei by v pfipadé
splnénl shora uvedeného zévazku zajemce nevznikly; zprostfedkovateE je téi opra’vnén oci této

i
3. Pro vylouéenf véech pochybnostl ze'ljemce téi vy'slovné prohlaéuje a zavazuje se, 29 213021,

| smlouvy odstoupit,
|
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4. Zprostfedkovatel je oprévnén pisemné odmitnout pfijmout 0d zéjemce daléi zboii ke
zprostfedkovéni prodeje (daiéi vzorky), bude—ii vyéerpana kapacita prostoru uréeného pro umistém’
zboii ("3i vzorkfl. Zjésti—Ii zprostfedkovatel, Ze kapacita prostoru je vyéerpana, bezodkladné 0 tom
ekaktronickou zprévou na adresu (popfi'padé jinou adresu, kterou mu :3
timto Uéelem zajemce pisemné sdéii) zéjemce informuje. Zprostfedkovatel je téz oprévnén s ohledem
na kapacitu prostoru jednostranné omezit prezentaCi zboii (vzorkfl) jednotlivfirch zajemcfl V prosfioru
takI aby kaZdy ze zéjemcf} mél k dispozici stejnou éést prostoru, pokucf 0 to poiédé.

5. Zboii, gehoi prode} bude pfedmétem kupnich smluv dle odstavce 1, bude spotfebitelflm
zéjemci doda’wéno opatfeno logem, jehoi grafické podoba je pfllohou ('3. 4 této smlouvy; pffioha c3. 4
této sméouvy stanovi téi minima’lni velikost a pfipustné umisténi Ioga na zboil’. Zboii v prostoru ani
jeho vzorky nemusi byt opatfeno Eogem; spotfebitel véak musi mit moinost seznémit se 5 podobou a
umisténim loga na zboZi, jehoi prodej je zprostfedkovavan dle této smlouvy (podrobnosti viz pfiloha (E.
4 této smiouvy).

6. Vzorky zboZl’, jehoi prodej je zprostfedkovévén dEe této smiouvy, musi byt v prostoru opatfeny
étl’tkem dle vzoru, kteryje pfilohou ("3. 5 této smEouvy.

7. Zprostfedkovéni uzavira’ni kupnich smluv bude probihat postupem popsanym V pfiloze ("3. 3
této smlouvy.

8. Podoba a obsah kupnich smluv mezi za'g'emcem a spotFebiteli. jejichi uzavFenf je pfedmétem
zprostfedkovén! dle této smlouvy, véetné dociacich a cenovych podminek, je Vécl ujednéni jejich
smiuvnich stran, nestanovi-Ii tato smlouva jinak. Zprostfedkovatel je Véak oprévnén odmitnout
zprostfedkovévat uzavfeni kupni smlouvy odporujicE vm obsahem nebo Géeiem donucujl'cimu
ustanoveni obecné zévazného prévnfho pfedpisu anebo te’to smlouvy, jakoz i odmitnout nabizet
(vystavovat) vzorky zboii ("2i zboii samotné, jehoz prodej mé byt uskuteénén za podmmek
odporujicfch donucujicimu ustanoveni obecné zévazného pravnl’ho pfedpisu anebo této smiouvy.
Pakliie zéjemce na zprostfedkovéni uzavirénl kupnlch 5miuv ve shora uvedené podobé éi za shora
uvedenych podmmek trvé i pfes pfsemné upozornéni zprostfedkovatele éi nezjedné népravu
vpfiméFené lhflté zprostfedkovatelem stanovené, je zprostfedkovatei oprévnén od této smiouvy
odstoupit. Zprostfedkovatei seznémi spotfebiteie v prostoru 5 névrhem kupnich smluv, jejichi uzavfeni
je pf'edmétem zprostfedkovéni dle této smlouvy. véetné dodacich a cenovych podminek; podrobnosti
stanovi pfiloha ('3. 3 této smlouvy.

9. Na smlouvy, jejichz uzavfeni je pfedmétem zprostfedkovéni dle této smlouvy, a zévazky
z nich vznikié se pouiiji ustanoveni o zévazcich ze smluv uzaviranych 3e spotfebitelem uvedena v
§ 1810 a nésl. obéanského zékoniku. Zééemce je povinen poskytnou Spotfebitefé veékeré sciéEem’
(informace, pouéeni, atp.) uvedenymi uskanovenlmi obéanského zékonlku poiadované, a to
v zékonem poiadovaném rozsahu a podobé, jakoi i plnit veékeré povinnosti podnikatele uvedenymi
ustanovenimi zaloiené.

10. Cena zboZi, jehoz prodej §e piedmétem zprostfedkovéni die této smlouvy, ani cena za dodéni
takového zboii (“3i Gena za poskytnuti iakékoliv sluiby sprodejem (dode‘wkou) takového zboéi
souvisejl’ci nesmi pfekroéit cenu pro takové zboii (jeho dodéni, éi sluibu) obvyklou. Zprostfedkovatel
je oprévnén pisemné odmitnout zprostr‘edkovévat uzavfeni kupni smlouvy obsahujicl cenu zjevné
pfevyéujl'ci cenu obvyklou.

1']. Zéjemce nesml vrémci obmény 6i vymény spotfebitelem objednaného zboii zménit druh
zboii tak, aby poskyti spotfebiteli jiny cfruh zboii, nei je souéasti nabidky v prostoru.
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0dména

1. S ohiedem na skuteénost, 2e zprostfedkovatel ponese veékeré néklady spojené s vybavenlm
a provozovénim prostoru, véetné nékladfi na béinou L'Idribu, opravy, dodévku elektrické energie,
Ukliol, odvoz odpadfl, apod., dohodli se zéjemoe a zprostfedkovaéel na nésledujiclch Uplatéch, jei
zprostfedkovateli od zéjemce néleil’ za poskytovani véech siuieb zajemci die této smiouvy. a j'ejich
vyéi:

a) Poplatek ve vyéi 50 000 Kc": roéné + DPH, vznikne—li povinnost kjeji ohradé. Tento poplatek
je splatny do 21 (1a od uzavfeni této smIouvy.

b) Poplatek ve vyéi 0,5 % z ceny kaidého vzorku zboii, jerZ bode zéjemci vystaven v prostoru,-
+ DPH, vznikne—li povinnost k jeji fihradé, mésiéné, pfiéemz pFi uréeni této ceny se bode
vychézet z prodejni ceny zboii bez DPH, o jehoi vzorek se jedné. Tento poplatek je spiatny
souhrnné za kaiendén‘ni mésic, vnémi byl tento vzorek vystavovén, a to do 21 dnt‘ll od

skonéeni kaiendéfniho més§ce, v némi byi V205ek vystavovén v prostoru ktomu uréeném
pfilohou 6. 2 téio smlouvy.

c) Provize ve vyéi 3 % zkupni ceny kaidého zboii zéjemce, jehoi prodej by1
zprostfedkovatelem zprostfedkovén die této smlouvy, + DPH, vznikne-Eé povinnost k jeji
ahradé. Provize jsou spEatné vidy souhrnné za kalendéfni mésic, v némi taio smlouva twala,

a to do 21 dmf; od skonéeni kalendéfnlho mésice, v némi byiy uskuteénény prodeje, za jejichi
zprostfedkovéni pfisluéi.

2. Zprostfedkovatel nemé vedke shora uvedenych odmén vfléi zég'emci prévo na néhradu daléich
nékladfl spojenych se zprostfedkovénim ani néhradu nékladu spojenych s opatrovénim zboif a vzorkfl
pfevzaiych do prostoru.

3. Je—Ii zéjemce v prodleni se zapiacenim odmény nebo jefi éésti, pflsiuéi zprostfedkovateli vfléi
zéjemci prévo na Grok z prodleni ve vyéi dle pfedpist: préva obéanského.

4. Na zaplaceni odmén dle odstavce 1 pism. a), b) a c) zprostfedkovatel vystavi zéjemoi

pfisluéné faktury (dafiové doklady). Odmény dle odstavce 1 jsou spiatné na Uéet zprostfedkovatele
uvedeny vzéhlavi této sm§ouvy nebo jiny Uéet, ktery za timto afielem zprostl’edkovatei zéjemci
pisemné (zpravidla fakturou) sdéli.

ill.

3. Pfevzeti zboZI’ a vzorkfl do prostoru za L'Iéelem zprostfedkovam’ prodeje die této smlouvy
zprostfedkovatel zéjemci pisemné potvrdi. Zéjemce je oprévnén kontrolovat stav zboéi a vzorkfi. které
mu nélezi, umistény'ch v prostoru. Podrobnosti stanovi pfa’loha f3. 3 této smlouvy.

2‘ Zprostfedkovatel neni povinen pfevzaté zboii a vzorky pojistit.

3. Zprostfedkovatel nahradi zéjemci ékodu vzniklou na zboZi anebo vzorcich od okamfiku jejich
pfevzetl' do prostoru zprostfedkovatelem do okamiiku jejich vydéné zajemcé, neprokéZe—H, Ze ji nemohl
odvrétit. Nebezpeéi ékody za zbozl' a vzorc§ch od okamiiku ukonéeni platnosti této smlouvy nese véak
zéjemce, jemui zhozi a vzorky néleii.

4. Zprostfedkovate! nehrad§ ékodu zpflsobenou zéjemcem nebo osobou, jiz zajemce umoinil
k véci pflstup, nebo viastnikem véci anebo vadou (“zi pfirozenou povahou vécé ani ékodu zpfisobenou

vadou obalu véci. VznikIa—Ii nebo hrozi ékoda z pfl'éiny uvedené v tomto odstavci, vynaioii
zprostfedkovatel odbomou pééi, aby ékoda hyla co nejmenéi.

5. Zprostfedkovatei neodpovldé za ékodu zpflsobenou béinym opotfebenim zboif pfi jeho
zkouéenl osobami, které projevily zéjem o jeho koupi.

6. Zprostfedkovatei ma ke zboil a vzorkflm umisténym do prostoru dle této smlouvy, dokud so u
ného naohézi. zadriovaci prévo k zajiéténf dluhfl vypiyvajicich z této smlouvy.
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7. Zprostfedkovatel je oprévnén upozornit VhodnS/m zpflsobem spotfebitele, a to i v prostoru, Ze
zéjemce neplm vfléi Spotfebiteiilm své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, jefiii uzavfeni byio
zprostl’edkovano dle této smlouvy, nebo z obecné zévazného prévniho pfedpisu. Neplni—Ii zéjemce
vUéi spotfebitelflm své povinnosti vypiyvajici ze smlouvy. jejiz uzavfeni bylo zprostfedkovéno die této
smlouvy, nebo z obecné zévazného prévniho pfedpisu, opakované, a to i pfes pisemné upozornéni
zprostfedkovatelem sméfujl'ci ke zjednéml' népravy, je zprostfedkovatel oprévnén 0d této smlouvy
odstoupit.

JV.
Doba trvéni smiouvy a jeji ukonéeni

’1. Tato smlouva se uzaviré na dobu jednoho roku 0d nabytl jejl fléinnosti.

2. Kaidé ze smluvnich stran fie opra’vnéna tuto smlouvu vypovédét s vy'povédnl' lhfltou 3 mésice,
jez poéiné béiet prvnim kaiendéfnim dnem kaiendéfniho mésice nésledujlciho p0 kalendéfnim
méslci, vnémi byla vypovéd’ druhé smiuvm’ strané doruéena. Vtakovém pfipadé néleii
zprostfedkovateli poplatek dle él. H. odst. 1 pism. a) a b) v pomérné vyéi odpovidajici dobé trvéni
smEouvy v pfisluéném roce.

3, Zprostfedkovatel i zéjemce jsou oprévnéni 0d této smiouvy odstoupit zdt‘lwodél uvedenych
v zékoné (3. 89/2012 8b., obéansky zékonlk, V rozhodném znénl anebo z dfivodfl uvedeny’ch V této
smiouvé. Zprostfedkovatet je od této smlouvy oprévnén odstoupit téi vpfipadé, 2e je zéjemce
v prodlenl se zapiacenlm nékteré odmény tile (“11. II. této smlouvy déle nei 15 dné, v pflpadé, 2e mu
zéjemce ani v dodateéné pfiméfené Ihflté neposkytne souéinnost, k niije dle této smlouvy povinovén,
jakoz i vpflpadé, Ze hroz! vznik podstatné ékody na zboii ("3i vzorcich zéjemce umisténych do
prostoru, kterou zprostfedkovaiel nemaie bez zvyéenych nékiadfl odvrétit. Zéjemce je oprévnén 0d
této smlouvy odstoupit téi vpfipadé, 2e mu zprostfedkovatel ani vdodateéné pfiméfené Jhfité
neposkytne souéinnost. k nii je dle této smlouvy povinovén.

4. Zéjemce se zavazuje, ie V den ukonéenl platnosti této smlouvy vyklidi z prostoru veékeré
jemu nélezejicl vzorky a zboii, jestliZe se L'Jéastnici této smlouvy pisemné nedohodnou jinak. O
vyklizenl’ prostoru bude sepsém pfedévaci protokol, datovany a opatfeny podpisy oprévnény'ch
zéstupcfl obou smiuvnich stran.

5. Nevyzvedne—Ii si zajemce zboii anebo vzorek, ktery mu néiefii, v den ukonéeni platnosti této
smiouvy, mflie zprostfedkovatel uréit zéjemci pfiméfenou ihiitu kvyzvednuti vzorku (zboii); za
pfiméfenou 38 pro tento Cree! povaiuje Ihflta 0 dobé twéni alespofi 3O dni. UpozornI-li ho pfitom, fie
jinak véc proda', mfiée zprostfedkovatel p0 marném uplynuti Ihfjty véc prodat na Uéet zajemce
vhodnym zpfisobem; vytéZek zéjemci vydé bez zbyteéného odkladu, maize si véak odeéist Eastku
poplatku dle 6|. H. odst. 1 plsm. a) a b) Séto smlouvy v pomérné vyéi za dobu od ukonéeni platnosti této
smiouvy do vykiizenE (vyzvednuti) zboii a vzorktl zéjemcem, jemuz nélezl', z prostoru.

V.
Zévéreéné ustanoveni

1. Prévm‘ vztahy vznikag't'ci ztéto smlouvy a pfimo touto smlouvou neupravené se fidi
ustanovenimi zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v rozhodném znéni.

2. Veékeré dopifiky ("3i zmény iéto smiouvy Ize éinit pouze formou pisemnych dodatkfi
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva naby’vé platnosti a Lidirmosti dnem jeto podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Tato smiouva je vyhotovena ve 2 stejmpisech, z nichi p0 jednom vyhotoveni obdrii kaidé ze
smiuvm’ch stran.
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5. Smiuvni strany prohtaéuji, 2e si tuto smlouvu pfeéetiy a na dtlkaz sprévnosti a souhIasu
pfipojuji prosty omylu své vlastnoruéné podpisy.

6. Nediinou souééstl' této smlouvy jsou tyto pfilohy:

PFEloha é.
Pfiloha é.
Pfiloha é.
Pfiloha c.
Pfita (“3.

Vymezeni zboZE, jehoi prode] je pfedmétem zprosh’edkovénf
Grafické vymezeni prostoru a popis jeho vybavenl’
Postup zprostfedkovéni uzavirani kupm’ch smluv
Grafické podoba loga. jeho miniméini veiikost a pfipustné umisténi na zbozi
Vzor étitku vzorku9

:9
9

.“
?

?
?

(

VHradciKrélové dne..:,/.§‘:'...".....;/.;..'..'.é' ”5/ Ve Siaviéiné dne / 5* r” 5' ----- ' f}

Za zprostfedkovatele:

.........

In . Ing. Juraj Vozér
éEen pfedstavenstva

Le . Pabos plus as.

[0 5"142.91
P \‘P n :
5-190
EC; <1.

I/,.V’E. J.k Inch-Jul!



Pfiioha E. 1 Smlouvy o zprosfiedkovéni — Vymezeni zboii. iehoi prodej je pFedmétem zprostfedkuvéhi‘..

I. {Nod .
Smyslem této pfilohy je stanoveni pfipustnych odévil a odévnich souéésti, u kterych ize zp

to pfedevéim z htediska vymezeni typu soriimentu a barevného provedeniv

il. Pfipustny sortiment
Za pfipustny sortiment isou povaiovény poloiky uréené do lesnicko—mysliveckého prostfedi

V nésledujicich moinflch variantéch:

— Obuv (otevfené, uzavfené, letm’, zirrani, nizké, kotnikové, polo-holefiové)

- Holinky (zatepiené, nezateplené, nlzké, vysoké)
~ Ponoiky (letni. zimm’, kiasické, podkolenky)
— Spodky (obyéejné, funkém’, diouhé)
- Trika (obyéejné, funkénf. krétky rukév, diouhy rukév)
— Kalhoty (ietni, zimni, s kapsami, bez kapes, krétké, diouhé)

- Vesty a svetry (rozepinatefiné, nerozepinatelné, s kapsami, bez kapes)

- Koéile (krétky rukév, dlouhy rukév, s kapsami, be: kapes)
— Bundy (ietni, zimni. rozepinatelné, s kapuci, bez kapuce)
- Mikiny (rozepinatelné, nerozepinatelné, s kapuci, bez kapuce)

- Kabéty a piéété (zimni, tflétvrteém’, dlouhé, standardni do deété)

- Pokryvky hiavy (klobouky, éepice, kéiitovky, uéanky)

- Odévni dopifiky (zimni rukavice, éa’ty, éétky. Sle, kravaty, opasky, braény, batohy, kaihotové névleky)

- Ostatni doplfiky (néhradni tkanice k obuvi. prostfedky k oéeta’eni a flebé obuvi a odévfi)

Ill. Certifikace zboii
Kalhoty, bundy, kabéty, obuv, holinky, pokryvky hlavy, rukavice, pléété a funkéni prédlo musi splfiovat

poiadavky die nafizeni viady 6. 21/2003 8b., kterym se stanovi technické poiadavky na osobnl ochranné

prostfedky, v {minném znéni. Nebude—Ei uvedené zboii poiadavek zprostfedkovatele dle predchozi véty

spifiovat, je zprostfedkovatei oprévnén odmitnout zprostfedkovéni jeho prodeje (koupé). Zprostfedkovatel

mfiie v prfibéhu smtuvniho vztahu poiédat zéjemce o pfedlozeni ES prohlééeni o shodé (kaiegorie E.)

vztahujici se k uvedenému zbofii. Takové iédosti je Zéjemce povinen vyhovét. Jinak je zprostfedkovatei

oprévnén odmitnout zprostfedkovéni prodeje (koupé) zbozl’, jehoi: se poiadavek tyké.

IV. Barevné provedeni
NésEedu}ici zékiadnl barevné kombinace se vztahujl ke svrchnim —— pohledovym materiélflm. U podéivek,

vysteiek, vypustkfl, drobnych detaiifl, decentnich naéivek apod. Ize pfipustit pouZiti i jiny'ch barev za

pfedpokladu, ze tyto odstiny budou L’zéeiné a zceia v souiadu s danou poloikou uréenou do lesnického

prostfedi.

Obuv, holinky, ponofzky, odévni doplfiky
o odstin zeleny nebo hnédy na min. 80% piochy svréku
o pfipustné je i barevné kombinace uvedenych odstinfi nebo odstin vznikiy misenim uvedenych

barev
Spodky

o odstl'n libovolny
Koéile

o odstin zeleny nebo hnédy na min. 50% plochy svréku
0 pfipustné je i barevné kombinace uvedenych odstinfl nebo odstin vznikly misenim uvedenych

barev

Kalhoty, bundy, mikiny, trika, vesty, svetry, kabéty, pokryvky hiavy
o odstin zeleny nebo zelenohnédy na min. 80% plochy svréku
o pfipustny je i odstin vznikly misenim uvedenych barev

ms
prodej mezi Zéjemcem a Kupujicim v prostorach vy'strojniho skladu podniku Lesy Ceské repubiiky,'s.p.fag.



V. Ukézky pfipustnYch barevnjrch kombinaci
Nésledujici ilustrativni obrézky demonstruji pfiklady pfipustnych moinosti barevnych kombinaci éi
kombinaci rfiznych typfl tkanin. Odévy mohou mit pomoci odsténu (“:5 typu materialu zvyraznény napf.
vyztuhy rflznych éésti odévu (ramena, rukéwy. patky, sed, kapsy, stehna, nohavice apod.), at' U2 maji tyto
prvky funkéni éi esteticky vyznam. U koéil je pfi'pustné i vyrazné vzorovani (kostiéky, kosoétverce):

E4

VL Ukézky nepf'ipustnych barevnych Rombinaci
Zceia nepfipustné jsou odévy a odévni souéésti vyrobené z materiém'} vytvér‘ejl'cich maskovaci efekty,
tedy létky maskééové. kamufléiové. 5 3D efektem, apod;

VII. Posouzeni spornych poloiek
V pfipadech, kdy si nebude zéj'emce zcela jednoznaéné jist, zda zboZi splfiuje poiadavky die této pfiiohy
popfipadé jiného ustanoveni této smlouvy, vyrozurni zprostfedkovatele a pfipustnost umisténi takové
poloiky do prostoru smluvni strany pro}edna§i.



Pfiloha E. 2 Smlouvy o zprostFedkova’ni -- Grafické vymezeni prostoru a popis jeho vybaveni

!. Pfehlednél mapka
Prostory vystrojniho skladu podniku Lesy Ceské republiky, s.p. se nachézeji na adrese:

Lesy Ceské republiky, s.p., vystrojni sklad, Bfezhradské 177, 503 32 Hradec KréEové m Bfezhrad

ll. Detailni vyobrazeni prostoru

SKLAD

mzcufijl

V? DHKGVNA
5KL¢sn

W!" '1 UK I DALEW

vamp

lkl. Popis prostoru a jeho vybaveni
vystrojni sklad je plné temperovany a vybaven patfiénym pfisluéenstvim, které spifiuje veékeré podminky
k Eédnému zprostFedkovéni prodeje mezi Zéjemcem a Kupujicim.

— Vestibul (prostor pro kupujici, je vybaven népojovym automatem, souéésfije i vstup na toalety)
— Vzorkovna (prezentace véech produktfl, zkuéebni kabinky, katalogy Zéjemcfl a jejich obchodni

podminky)
— Kanceiéf (prostory pro pracovnfky skladu Lesy CR)
- Sklad (dostateéné piocha vybavené regély a stojany pro uskladnéni velikostnich variant véech

nabizenYch produktfi)

‘Féi



Pfiioha E. 3 Smlouvy o zprostfedkovéni - Postup zprostfedkovéni uzavira’ni kupnich smluv‘;

I. ROLE ZUEASTNENVCH STRAN

a. Zprostfedkovatel .

Zprostfedkovateiem je v obsahu tohoto dokumentu podnik Lesy éeské republiky, S.p‘_‘; I

zprostfedkovévé Zéjemcflm a Spotfebitelfim uzaviréni kupnich smiuv.

b. Zéjemce
Zéjemce fie prodévajici - dodavatel, Merv 5e Zprostfedkovateiem uzavfe tuto zprostfedkovatelskou

smlouvu a nabidne svflj sortiment SpotFebitelfim tile podml’nek zminéné smlouvy.

c. SpotFebitel
Kupujicfl. Smluvni strana, které uzaviré kupni smEouvy se Zéjemcem.

n. 2130303 UZAviRANi KUtDNI’CH SMLUV
Uzavirém’ kupnich smluv mezi Spotfebételem a Zéjemcem probihé prostfednictvim elektronéckého

objednévkového systému (aplikace VSKLAD) navrieného pfi’mo na miru pro (16e tohoto konceptu

prodeje. Aplikaci VSKLAD dodal Zprostfedkovatel, ktery zajiét‘uje ijeho administraci a iécinou aktualizaci

dat.

m. PfiiPRAVA PRODEJE
Po uzavfeni Smlouvy o zprostfedkovénE zajisti Zéjemce Zprostfedkovateli nésleduja’ci:

a. ZboiHvéetné vzorkfi}
Sortiment spifiujici veékeré podminky uzavhené smlouvy véetné navazujicich pFEt. jedné se 0

zékladni sadu vzorkfl v§ech nabizenVch produktfi Vlibovoiné veiikosti a knim ve§keré nabizené

veiikostni varianty zboia’. O Fédném pfedéni a pfevzeti zboiE (Véetné vzorkfl) bude sepsén protokol,

jei bude obsahovat jasnou identifikaci poloiek, mnoistvf a prodejni cenu. Protokoi bude obsahovat

datum a podpisy obou smluvnich stran nebo jejich povéfem'rch zéstupcfl. Zboil' (sortiment), jakoi i

jeho vzorky bude Zéjemcem ZprostFedkovateEi pFedéno vfédném stavu vmisté zprostFedkovéni

prodeje die El. EV. pism. a. této pFflohy, a to p0 pFedchozi telefonické domluvé (alespofi 3 pracovni

dny pFedem).

b. Data pro import zboii do aplikace VSKLAD

Jedné se 0 editovatelm'l soubor formétu ,,xls ll snadefinovaai sEoupci. Soubor dodé

Zprostfedkovatel Zéjemci kvyplnénf. Jedné se 0 kompietm’ data zobrazované spotfebitelfim

vuiivatelském rozhram’ (nézev poloiky, popis poloiky, materiél, barva, cena, dostupné vetikosti,

atp.). Import dat do aplikace zajiét’uje povéFeny zaméstnanec ZprostFedkovatele.

c. Katalog

Listinné podoba produktového katalogu ve forma’tu A4, pfiéemi 1 volné loienv iist = jedna

poloika/vzorek. Produktovy’r Iist bude obsahovat barevnou fotografii, nézev poioiky, popis poloiky,

popis materiéiu, prodeinl’ cenu, zpt‘hsob aplikace Eoga LCR a pfesm} popis mista jeho uml’sténi. Déle je

vyiadovéna elektronické podoba produktového kataiogu, ktery’r bude nahrén do aplikace VSKLAD pro

potFeby spotfebitelfi (obsahujici v§echny kataiogové listy vjednom souboru bez moinosti editace

napf. formét ,,pdf").



EV.

d. Dodaci a obchodnf podminky
Listinné podoba ve formétu A4. Musi obsahovat informace o moinostech dodéni, moim'lch
zpfisobech dhrad, cenéch poétovného, atp. Déie je vyiadovéna i elektronické podoba dodacich a
obchodnich podminek, které budou nahrény do apiikace VSKLAD pro potFeby Spoti’ebiteifl
(obsahujici véechny podrobnosti Vjednom souboru bez moinosti editace napi’. format ,,pdf"). Dodaci
a obchodni podminky musi odpovidat poiadavkfim smiouvy a obecné zévazm’lch prévnich pFedpisfi.

e. Vzorek létkv s Iogem LCR
Je vyiadovén pouze v pfipadé, ie vzorek, ktery’l budou prezentovén ve vzorkovné, nebude opatFen
logem LCR.

Zprostiv'edkovatel zajisti do 5ti pracovnich dni od pFevzeti véech néieiitosti od Zéj'emce véechny procesni
Gkonv vedouci k Fédnému fungova’mi prodeje (evidenci zboii, uioieni zboii do sidadu, vystaveni
prezentaéna’ch vzorki’J, kompietace produktovy’lch iistfl, dodacich a obchodnich podminek, import dat do
apiikace VSKLAD, atp.).

ZAHAJENi A POSTUP ZPROSTREDKOVANI’ PRODEJE

a. Misto zprosti‘edkovéni prodeje
Mistem zprostiedkovéni prodeje jsou prostory Wstrojniho skiadu na adrese:

Lesv Ceské repubiiky, s.p.
Vistrojm’ skiad
BFezhradské 177
503 32 Hradec Kra’iové — Bfezhrad

b. Postup \nibéru a objeclnéni zboii
Po pi’ichodu do Wstrojniho skladu zahéji Spotfebitei svfij na’kup vprostoru vzorkovny, coi je
vymezem} prostor pro referenéni vzorky zboii véech Zéjemcfi. V této vzorkovné jsou déie k dispozici
pofadaée s kataiogovymi Eisty kaidého Zéjemce, jei obsahuji i veékeré Dodaci a obchodm’ podminky,
jakoi i informace poiadované obecné za’vazm'lm prévnim piedpisem (zejména obéanswm
zékonikem); tyto podminky a informace je povinen poskytnout Zéjemce na Vlastni odpovédnost.
Vtomto prostoru si Spotfebitel vybfré poioiky zceia die svého uvéieni. SpotFebitel si poznamena’
produkty, o které mé zéjem a piesune se na Wdejni’ pEochu, kde mu pracovnik skiadu poskytne
souéinnost kodzkouéeni vybranVch produkti’i v poiadovanV/ch velikostech. Po identifikaci ideéinich
velikosti vybrans'tch produkti‘] se Spoti’ebitei pFihEési prostfednictvim terminéiu kapiikace VSKLAD,
pomoci kterého provede objednévku. Pied dokonéenim objednévky zobrazi apiikace Spotfebiteii
formou URL adres odkazy na Dodaci a obchodm’ podminky danych Zéjemci’i, jakoi i informace, jejichi
poskytnuti Spotfebiteli vyiaduje obecné zévazm’l prévni piedpis, pfiéemi seznémeni a souhlas s nimi
potvrdl’ SpotFebitei za§krtnutim patfiéného poie (checkboxu). Spotfebiteti bode Zprosta’edkovatelem
umoinéno sezna’mit se 5 Dodacimi a obchodnimi podminkami, jakoi i informacemi poiadovanY/mi
obecné zévaza prévm’m piedpisem (zejména obéansiqim zékonikem), poskytnuwmi piisiu§m7m
Zéjemcem, kdykoiiv vprflbéhu provozni doby prostoru a poiidit si jejich tiéténou podobu bez
jakékoiiv finanéné éhrady. Objednévky SpotFebiteiG zpracovévé Zprostfedkovatel a Vtydenm’ch
cyklech je zasilé elektronicky V souhmné podobé patiiémim Zéiemcflm. PFEjeti souhrnne’ objednévky
potvrdi Zéjemce nejpozdéji do 2 pracovnich dnfi od doruéeni 3 mm je povaiovéno Zprostfedkovéné



prodeje za zrealizované. Zprostfedkovatel umoini Spotfebiteii vytiétém’ objednévkzfi.”
pffietfi

c. Cena zboii . .

Ve§keré ceny 2a zboii a dopravné si stanovuje Zéjemce. Je plné n3 jeho uvéieni, zda napF. dopravné

rozpusti do ceny poloiky, popf. zda bude dopravné 0d uréité hodnoty objednévky zdarma apod.

d. Misto dodéni
Mistem dodém’ je doruéovaci adresa zvolené SpotFebitelem v objednévce, mflie se jednat o adresu

bydliété, sfdlo organizaénf jednotky podniku Lesy CR nebo kamennou prodejnu Zéjemce (fie—ii to

umoinéno).

e. Doprava a platba
Zpflsob dopravy si voEI’ Spotfebitei die moinosti, iaké nabizi Zéjemce. Ptatba je provédéna dobirkou

pfi doruéené po§tou Ei kuryrni siuibou, bankovnim pFevodem nebo hotové pFi osobnim odbéru.

f. Reklamace (uplatnéni prév z odpovédnosti za vady)

Pfipadné neshody a rekiamace jsou Fe§eny pm jednénfm mezi Spotfebiteiem a Zéjemcem die

obchod m’ch podml’nek Zéjemce, se kteei by] Spotfebitei pfed dokonéenim objednévky seznémen.

v. mm

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

jeho zboii a jak zpfisobem je prezentovéno SpotFebitelfim. Kontrolu je oprévnén provést i bez

pFedchoto oznémeni Zprostfedkovateii od pondéii do Etvrtka véase 0d 7:00 do 14:00 hod. V

prostoréch vystrojniho skladu se mfiie Zéjemce pohybovat pouze vdoprovodu pracovnika

povéfeného ZprostFedkovatelem.

b. Zména poloiky
Zéjemce je oprévnén zaFadit dal§i poEoiku do nabidky kdykoEiv béhem smiuvm’ spolupréce, pokud to

umoifiuje kapacita sldadu. V takove’m pfipadé je postup obdobnv -viz bod HI. PFEprava prodeje.

c. Zména ceny zboii
Zménu ceny zboiije moiné provédét maximéiné 1 x za mésic s dostateénym pfedstihem, min. v§al< 5

pracovm’ch dnfl pfed dnem poiadované flEinnosti zmény, pfiEemi je Zéjemce povinen poskytnout

Zprosti'edkovateli dostateénou souéinnost, aby Vden OEimosti nové ceny byly zajiétény veékeré

néleiitbsti (zména tistinne’ho i elektronicicého katalogu, zména §tit3<fl na poioikéch atp.)



Pf'iloha E. 4 Smlouvv o zprostFedkovém' — Grafické podoba toga, jeho veiikost a umisténi na zboii

Typy loga Lesy CR a jejich minimélni velikosti

— vertikétni logo (minimalni éife loga je 29 mm)

- horizontaini logo (mlniméini éife toga 5e 43 mm)

Postup uréeni typu ioga Lesy (“SR
PF; volbé typu §oga piatijednotny system, kdy v pfipadé pouiiti toga na pfedni (popf. zadni) strané odévu
bude Vidy pouiito logo horizontéfini a na boon! strané odévu bude vidy pouiito Iogo vertikélnf dle
nésledujiciho vyobrazeni:

Pouiité technologie aplikace loga
Pfipustnou technologii pro aplikaci loga na zboil je ,,vyéiti“. V pflpadech, kdy poioika neumofifiuje
vyéivéni loga, je p0 dohodé s odpovédny’m pracovm’kem Lesy CR moiné zvoiit nééivku s logem na
odpovidajlcim podkEadu. Timto zpfisobem musi byt opatf‘en veékery sortiment, u kterého bude
realizovéno zprostfedkovéni prodeje zaméstnancflm podniku Lesy CR. vyjimkou je pouze obuv,
hoil'nky, ponoiky, rukavice, kravaty a dopfifiky, kde aplikace loga nem’ nutna. Logem déie nemusi byt
opatfeny vzorkové referenom' poloiky umisténé ve Vzorkovné. v takovém pfipadé Véak musi Zéjemce
umistit do Vzorkovny materia’ly pro seznémeni Kupug’iciho s prove-denim ioga (obrézek, vzorek iétky
s vyéitYm Iogem atp.).



EV. Barevné sloieni ioga
Pro 1’16:e pouiiti Ioga na sortiment odévfl a odévnich dopifikfl je zékladm’ barvou LCR ZELENA 3 spolu
s dopmkovou bawou LCR ZELENA 1 dle nésiedujl’ci tabuiky:

MNTQEE

1&3 ZELENA 1
Emma vétvfly 3'16 C 1 331 U

lifi IElENA 2
dodatkovii banra ‘ 370 C E 3% U

Lin mini! 3
ha rva typosmfie 5% C i 3m 13

LER ZELENA 4
bawa podkladu 359 C 5 359 L-

V. Ochranné zéna loga

EMVK

4SEQE2GG§D

SGJfigiflflsflD

sogouaaifis

89101100$?5

SRGB

1713195E43

;,u '33123 :43;

932112332

HTML

fiAGC‘éBA

Wflfiéfi

ESSHSS

fiwm

6018

63m

@392

6005

BM SCQTEHCAI.

EGG-4%

13110419

100-038

Ochranné zéna je minima'lni veiikost plochy v bezprostfedm blizkosti toga. do které nesmi zasahovat text,
jiné logo ani daléi grafické prvky. Tato ochranné zona zérovefi uréuje minimélm’ vzdélenost od okraje jiné
ploohy a je definovéna pomoci jednotky ,,a“, jejiz veiikost odpovidé vyéce litery ,3.“ v Eogu:



Vi. Zakézané var§anty loga
Veékeré povolené podoby Ioga Lesy CR jsou jasné definovény v pfedchozich bodech této pfilohy. Logo
nenl' povoleno nikterak upravovat barevné, tvarové nebo jej aplikovat v rozporu s pravidly danymi touto
pfiiohou. Pfi'klady nespravnych podob toga:

grammar? harmeuasti 1315111115143 a uiamcn 11m harm; :Eks‘aia

lména kflmmztéza 1111252113 {swam-m

W l.;r~-":11r~~ 1"“11 1ii," »r1 [fail i .3

:kmfii Dismay

11152s $212211 ézfmmm

finishlcdflnzfi {1421121953



VIE. Postup volby umisténi loga Lesy CR
Pfi volbé umisténi loga na zboii piati nésledujicE matice definujici zékladni polohu pro vyéiti. V pFI’padech
kdy jsou pfipustné dvé moinosti umistém’, primamé platl’ moinost éisEo ,,l.". Moinost ("3. ,,!i.“ se upiatfiuje
a2 v pfipadé. kdy provedenl dané poloiky neumoZfiuje moZnost éislo ".E.“

Matice moinosti umisténi
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Triko s krétkym ruka’wem Ano

Triko s dlouhym rukévem Ano

Vesta Ano

Svetr Ano

Mikina Ano

u. , , , Ano AnoKosute s kratkym rukavem I! '

Koéile s dlouhym rukévem Ano

Bunda Ano

Kaba’t Ano

Kaihoty bez stehenntch Ano Ano
kapes I. :1.
Kalhoty se stehenm’mi

. Anokapsaml
, Ano AnoKratké kaihoty (golfky) I ll

Klobouky Ana

Cepice bezeévé Ano

Cepice se évem a kéiltovky Ano

ééla Ano



Vlli. Nézorné ukézky odévi’: s logem Lesy CIR dle postupu popsaného v této pfiloze





Pffioha if. 5 Smlouvy o zprostfedkovéni
- Vzor §titku vzorku

Iii.

Cislovéni vzorku
Tvar élsla poioiky 3e ve tvaru ,,xx/xxxx/xx/xxx. pr’iéemiz~ prvm’ dva znaky jsou identifikaénfm éislem dodavatele- daféi étyfi znaky jsou identifikaénim éislem poloiky- nésieduji dva znaky pro identifikaci barevné Skély- postednf sada znakfl zastupuje veiikost bez omezem’ poétu a typu znakfi

Vzor étitku
Stitek, ktery’m jsou opatfovény poloiky vystavené ve VZORKOVNE:

Vznr E; UHUCFOJNZINZDREK
Dadavatel: nézevfirmy

Nézav vznru: Kalhaty lama” krétké outflonmué
Dostupné velikusti: 40, £12, 44, 45, 43, 50, 52, 54, 56, 53,

50,. 62, 64, 56

Cane: 1 QED Ki

Stitek, kterym jsou opatfovény zkuéebm’ poiozky ve SKLADU:
—%—

Vznr 5.: ‘DifflflfllffllfOEIfl-
Dnfiavaftel: nézew firmy

Na’zew vzaru: Kalhoty letni krétké outduumvé
Busiupné velikaséti: 1‘15, 42, 44, #5. 43, 5'0, 52, 54, 56, 58,

510.62.54.55
Cena: 1 DUB KE

Tisk étitkfi
Tvorbu étl’tkfl. jejl'ch tisk a nésledné uchycem’ k poloéce zajiét‘uje ZprostFedkovatef.




