
Pořadové číslo : 2                                                        2309
                                                                              
                   K U P N Í   S M L O U V A                                  
   uzav řená podle § 2079 a násl. nového Ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb.    
                                                                              
                                                                              
                             I.                                               
                                                                              
                     Smluvní strany                                           
                                                                              
Prodávající: Mlékárna Valašské Mezi ří čí spol.s r.o.,757 27 Valašské Mezi ří čí  
             Zapsaná v Obchodním rejst říku u Krajského soudu v Ostrav ě        
             oddíl C,vložka 3441                                              
             Bankovní spojení: KB Valašské Mezi ří čí č.ú. 12200-851/0100       
             I ČO             : 46578323  DI Č:CZ46578323                       
             Telefon         : 571 678109,678111                              
             Fax             : 571 611260                                     
                                                                              
                                                                              
 Kupující     :   2309              Za řízení školního stravování              
                                    P řerov,                                   
                                    Kratochvílova 3 0                          
                                    Kratochvílova 3 59/ 30                     
                                    750 02 P řerov I - M ěsto                   
                                                                              
                I ČO               : 49558277                                  
                DI Č               : CZ49558277                                
                Plátce DPH        : ANO                                       
                V obch. rejst říku : ANO                                       
                Banka             : Česká spo řitelna, a.s.                    
                Bankovní spojení  : 1882640329/0800                            
                Specif.symbol     :                                           
                Zp ůsob úhrady     : 01 P řevod                                 
                Splatnost do      : 21 dn ů ode dne vystavení                  
                Cyklus fakturace  : 10 dn ů                                    
                Úrok z prodlení   : 0.00 % denní sa zba                        
                Telefon           : 776206920                                 
                Fax               : 581 701 557                               
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Pořadové číslo 2

K U P N Í
uzavřená podle § 2079 a násl.

Prodávající:

Kupující

Smluvní Strany

2309

S M L O U V A
nového Občanského zákoníku č. 89/20l2 Sb.

Mlékárna Valašské Meziříčí spol.s r.o.,757 27 Valašské Meziříčí
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C,vloŽka 344l
Ban
Ičo
Tel
Fax

kovní spojení:

efon

KB Valašské Meziříčí č.ú.
46578323
57l 678l09,678lll

l2200-85l/0100
DIčzcz46578323

57l 6ll260

2309

Ičo
DIč
Plátce DPH
V obch. rejstříku
Banka
Bankovní spojení
Specif.symbol
Způsob úhrady
Splatnost do
Cyklus fakturace
Úrok z prodlení
Telefon
Fax

Zařízení školního stravování
Přerov,
Kratochvílova 30
Kratochvílova 359/ 30
750 02 Přerov I - Město

49558277
CZ49558277
ANO
ANO
Česká spořitelna,
l882640329/0800

a. S O

0l Převod
2l dnů ode dne vystavení
l0 dnů
0.00 % denní sazba
776206920
58l 70l 557



                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309001           Školní jídelna p ři ZŠ                       
                                    Velká Dlážka 5                              
                                                                                
                                                                                
                                    Velká Dlážka 5                              
                                    P řerov 2                                    
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 225057 p.St odolová                      
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309002           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov,                                     
                                    Kratochvílova 3 0 P řerov                     
                                                                                
                                    Kratochvílova 3 0                            
                                    P řerov I - M ěsto                            
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 701 552 p.Š ilhavá provozní              
                Fax               : 581 701 557                                 
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309003           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Za mlýnem 1                                 
                                    P řerov 2                                    
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 201 478 p. Nyarsová                     
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309001           Školní jídelna p ři ZŠ                       
                                    Velká Dlážka 5                              
                                                                                
                                                                                
                                    Velká Dlážka 5                              
                                    P řerov 2                                    
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 225057 p.St odolová                      
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
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 Odb ěrné místo:   2309002           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov,                                     
                                    Kratochvílova 3 0 P řerov                     
                                                                                
                                    Kratochvílova 3 0                            
                                    P řerov I - M ěsto                            
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 701 552 p.Š ilhavá provozní              
                Fax               : 581 701 557                                 
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309003           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Za mlýnem 1                                 
                                    P řerov 2                                    
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 201 478 p. Nyarsová                     
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

Odběrne místo: 230900l

Telefon
Fax

Linky : 2l Po,St,Pa

Odběrne místo: 2309002

Telefon
Fax

Linky : 2l Po,St,Pa

Odběrne místo: 2309003

Telefon
Fax

Linky : 2l Po,St,Pa

Školní jídelna při ZŠ
Velká DláŽka 5

Velka Dlažka 5
Přerov 2
750 02

58l 225057 p.Stodolova

Zařízení školního Stravování
Přerov,
Kratochvílova 30 Přerov

Kratochvílova 30
Přerov I - Město
750 02

58l 70l 552 p.Šilhava provozní
58l 70l 557

Zařízení školního Stravování
Přerov

Za mlýnem l
Přerov 2
750 02

58l 20l 478 p. Nyarsova



                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309004           ZA ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ                
                                    P ŘEROV                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Bajákova 18                                 
                                    P řerov 2                                    
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 735 312                                 
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309005           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Želatovská 8                                
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 203 792                                 
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309006           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Trávník 27                                  
                                    P řerov I- M ěsto                             
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 204 085                                 
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309004           ZA ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ                
                                    P ŘEROV                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Bajákova 18                                 
                                    P řerov 2                                    
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 Linky   :                                                                      
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 Odb ěrné místo:   2309005           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Želatovská 8                                
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 203 792                                 
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309006           Za řízení školního stravování                
                                    P řerov                                      
                                                                                
                                                                                
                                    Trávník 27                                  
                                    P řerov I- M ěsto                             
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 204 085                                 
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

odběrnê misto: 2309004 zAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
PŘEROV

Bajakova l8
Přerov 2
750 02

Telefon : 58l 735 3l2
Fax °

Linky

Odběrne místo: 2309005 Zařízení Školního Stravování
Přerov

ŽelatovSka 8
Přerov
750 02

Telefon : 58l 203 792
Fax °

Linky : 2l Po,St,Pa

Odběrne místo: 2309006 Zařízení Školního Stravování
Přerov

Travník 27
Přerov I- Město
750 02

Telefon : 58l 204 085
Fax °

Linky : 2l Po,St,Pa



                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309007           Školní jídelna P řerov-                      
                                    P ředmostí, Hranická                         
                                    14                                          
                                                                                
                                    Hranická 14                                 
                                    P řerov II- P ředmostí                        
                                    751 24                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 211 656, 72 4 263 585                    
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309008           Školni jídelna P řerov,                      
                                    Kozlovská 44                                
                                                                                
                                                                                
                                    Kozlovská 44                                
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 204 095, 73 1 619 575 Slezáková          
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309009           Školní jídelna P řerov, U                    
                                    tenisu                                      
                                                                                
                                                                                
                                    U tenisu 4                                  
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 201 259 Ogo unová                        
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                

                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309007           Školní jídelna P řerov-                      
                                    P ředmostí, Hranická                         
                                    14                                          
                                                                                
                                    Hranická 14                                 
                                    P řerov II- P ředmostí                        
                                    751 24                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 211 656, 72 4 263 585                    
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309008           Školni jídelna P řerov,                      
                                    Kozlovská 44                                
                                                                                
                                                                                
                                    Kozlovská 44                                
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 204 095, 73 1 619 575 Slezáková          
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                                                                
 Odb ěrné místo:   2309009           Školní jídelna P řerov, U                    
                                    tenisu                                      
                                                                                
                                                                                
                                    U tenisu 4                                  
                                    P řerov                                      
                                    750 02                                      
                                                                                
                Telefon           : 581 201 259 Ogo unová                        
                Fax               :                                             
                                                                                
 Linky   :  21 Po,St,Pá                                                         
                                                                                
                                                                                

Odběrne místo: 2309007 Školní jídelna Přerov-
Předmostí, Hranická
l4

Hranická l4
Přerov II- Předmostí
75l 24

Telefon : 58l 2ll 656, 724 263 585
Fax °

Linky : 2l Po,St,Pá

Odběrne místo: 2309008 Školni jídelna Přerov,
Kozlovská 44

Kozlovská 44
Přerov
750 02

Telefon : 58l 204 095, 73l 6l9 575 Slezáková
Fax °

Linky : 2l Po,St,Pá

Odběrne místo: 2309009 Školní jídelna Přerov, U
tenisu

U tenisu 4
Přerov
750 02

Telefon : 58l 20l 259 Ogounová
Fax °

Linky : 2l Po,St,Pá



                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
--------------------------------------------------- -----------------------------
                                II.                                             
                                                                                
  1.Kupujícímu bylo vydáno živnostenské oprávn ění nebo povolení k provozování   
    činnosti, které jsou v souladu s živnostenským zákon em a toto je p řílohou   
    uzav řené smlouvy (nap ř.živnostenský list, výpis z obchodního rejst říku).    
                                                                                
                                                                                
                               III.                                             
                                                                                
    Prodávající bude kupujícímu prodávat potraviná řské výrobky v rozsahu své    
    činnosti pot řebné pro poskytování služeb v čl.II této smlouvy za níže       
    uvedených podmínek. Kupující se zavazuje zaplat it prodávajícímu za          
    potraviná řské výrobky kupní cenu dle platného ceníku prodávaj ícího.         
                                                                                
 1.Kupující bude objednávat výrobky dle platného ce níku resp. katalogu          
   výrobk ů resp. aktuální m ěsí ční nabídky, které jsou v pravidelných            
   termínech aktualizovány.                                                     
                                                                                
 2.Kupující za řazený v pravidelné rozvozní lince se zavazuje p řevzít objednané  
   výrobky v den dodávky na dohodnutém míst ě a v ur čitém čase. Čas a místo      
   dodávky budou up řesn ěny po prov ěření místa pracovníkem dopravy vždy po       
   p ředběžném oznámení kupujícímu. Rozvoz bude provád ěn dopravními prost ředky   
   prodávajícího.                                                               
                                                                                
 3.Kupující, který si sám odváží výrobky p římo z expedice dodavatele se         
   zavazuje p řevzít je podle objednávky v dohodnutý den.                        
                                                                                
 4.Veškeré mlékárenské výrobky musí být uskladn ěny v chladu a prodávány podle   
   platných ČSN, jinak nebudou uznány reklamace zp ůsobené nedodržením           
   chladírenského řet ězce.                                                      
                                                                                
 5.Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny a s tímto seznámit kupujícího    
   na dodacím list ě p ři p řevzetí objednaných výrobk ů.                           
                                                                                
 6.Prodávající vyfakturuje po domluv ě dodané výrobky v 10-ti denních            
   intervalech v cenách uvedených na dodacích liste ch. Splatnost faktury        
   je 10 dn ů ode dne vystavení.                                                 
                                                                                
 7.Kupující se zavazuje platit dodané výrobky p řevodním p říkazem ze svého       
   ú čtu uvedeného ve smlouv ě ve prosp ěch ú čtu 12200-851/0100 do doby uvedené    
   na faktu ře.                                                                  
                                                                                
 8.Kupující je povinen platit prodávajícímu z dlužn é částky úroky z prodlení,   
   které činí 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.                        
                                                                                
 9.Je-li kupující v jednom ěsi čním prodlení s úhradou platby by ť jediné          
   faktury, p řípadn ě faktur za vyú čtování smluvních pokut, vyhrazuje si         
   prodávající právo,aby následující den po zjišt ění nezaplacené faktury        
   p řerušil kupujícímu dodávky zboží, a to i bez p ředběžného upozorn ění,        
   do doby, kdy budou uhrazeny kupujícím veškeré je ho pen ěžní závazky,          
   které má v ůči prodávajícímu. Kupující z tohoto titulu nevznikaj í             
   žádné nároky, zejména nárok na úhradu škody.                                 
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  1.Kupujícímu bylo vydáno živnostenské oprávn ění nebo povolení k provozování   
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    Prodávající bude kupujícímu prodávat potraviná řské výrobky v rozsahu své    
    činnosti pot řebné pro poskytování služeb v čl.II této smlouvy za níže       
    uvedených podmínek. Kupující se zavazuje zaplat it prodávajícímu za          
    potraviná řské výrobky kupní cenu dle platného ceníku prodávaj ícího.         
                                                                                
 1.Kupující bude objednávat výrobky dle platného ce níku resp. katalogu          
   výrobk ů resp. aktuální m ěsí ční nabídky, které jsou v pravidelných            
   termínech aktualizovány.                                                     
                                                                                
 2.Kupující za řazený v pravidelné rozvozní lince se zavazuje p řevzít objednané  
   výrobky v den dodávky na dohodnutém míst ě a v ur čitém čase. Čas a místo      
   dodávky budou up řesn ěny po prov ěření místa pracovníkem dopravy vždy po       
   p ředběžném oznámení kupujícímu. Rozvoz bude provád ěn dopravními prost ředky   
   prodávajícího.                                                               
                                                                                
 3.Kupující, který si sám odváží výrobky p římo z expedice dodavatele se         
   zavazuje p řevzít je podle objednávky v dohodnutý den.                        
                                                                                
 4.Veškeré mlékárenské výrobky musí být uskladn ěny v chladu a prodávány podle   
   platných ČSN, jinak nebudou uznány reklamace zp ůsobené nedodržením           
   chladírenského řet ězce.                                                      
                                                                                
 5.Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny a s tímto seznámit kupujícího    
   na dodacím list ě p ři p řevzetí objednaných výrobk ů.                           
                                                                                
 6.Prodávající vyfakturuje po domluv ě dodané výrobky v 10-ti denních            
   intervalech v cenách uvedených na dodacích liste ch. Splatnost faktury        
   je 10 dn ů ode dne vystavení.                                                 
                                                                                
 7.Kupující se zavazuje platit dodané výrobky p řevodním p říkazem ze svého       
   ú čtu uvedeného ve smlouv ě ve prosp ěch ú čtu 12200-851/0100 do doby uvedené    
   na faktu ře.                                                                  
                                                                                
 8.Kupující je povinen platit prodávajícímu z dlužn é částky úroky z prodlení,   
   které činí 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.                        
                                                                                
 9.Je-li kupující v jednom ěsi čním prodlení s úhradou platby by ť jediné          
   faktury, p řípadn ě faktur za vyú čtování smluvních pokut, vyhrazuje si         
   prodávající právo,aby následující den po zjišt ění nezaplacené faktury        
   p řerušil kupujícímu dodávky zboží, a to i bez p ředběžného upozorn ění,        
   do doby, kdy budou uhrazeny kupujícím veškeré je ho pen ěžní závazky,          
   které má v ůči prodávajícímu. Kupující z tohoto titulu nevznikaj í             
   žádné nároky, zejména nárok na úhradu škody.                                 
                                                                                
                                                                                

l.Kupujícímu bylo Vydáno Živnostenské oprávnění nebo povolení k provozování
činnosti, které jsou v souladu s živnostenským Zákonem a toto je přílohou
uzavřené smlouvy (např.živnostenský list, výpis Z obchodního rejstříku).

III.

Prodávající bude kupujícímu prodávat potravinářské výrobky v rozsahu své
činnosti potřebné pro poskytování služeb v čl.II této smlouvy Za níže
uvedených podmínek. Kupující se ZavaZuje Zaplatit prodávajícímu Za
potravinářské výrobky kupní cenu dle platného ceníku prodávajícího.

l.Kupující bude objednávat výrobky dle platného ceníku resp. katalogu
výrobků resp. aktuální měsíční nabídky, které jsou v pravidelných
termínech aktualiZovány.

2.Kupující ZařaZený v pravidelné roZvoZní lince se ZavaZuje převZít objednané
výrobky v den dodávky na dohodnutém místě a v určitém čase. Čas a místo
dodávky budou upřesněny po prověření místa pracovníkem dopravy vždy po
předběžném oZnámení kupujícímu. RoZvoZ bude prováděn dopravními prostředky
prodávajícího.

3.Kupující, který si sám odváží výrobky přímo Z expedice dodavatele se
ZavaZuje převZít je podle objednávky v dohodnutý den.

4.Veškeré mlékárenské výrobky musí být uskladněny v chladu a prodávány podle
platných ČSN, jinak nebudou uZnány reklamace Způsobené nedodržením
chladírenského řetězce.

5.Prodávající si vyhraZuje právo upravit ceny a s tímto seZnámit kupujícího
na dodacím listě při převZetí objednaných výrobků.

6.Prodávající vyfakturuje po domluvě dodané výrobky v lO-ti denních
intervalech v cenách uvedených na dodacích listech. Splatnost faktury
je lO dnů ode dne vystavení.

7.Kupující se ZavaZuje platit dodané výrobky převodním příkaZem Ze svého
účtu uvedeného ve smlouvě ve prospěch účtu l2200-85l/Ol00 do doby uvedené
na faktuře.

8.Kupující je povinen platit prodávajícímu Z dlužné částky úroky Z prodlení,
které činí 0,05% dlužné částky Za každý den prodlení.

9.Je-li kupující v jednoměsičním prodlení s úhradou platby byť jediné
faktury, případně faktur Za vyúčtování smluvních pokut, vyhraZuje si
prodávající právo,aby následující den po Zjištění neZaplacené faktury
přerušil kupujícímu dodávky Zboží, a to i beZ předběžného upozornění,
do doby, kdy budou uhraZeny kupujícím veškeré jeho peněžní ZávaZky,
které má vůči prodávajícímu. Kupující Z tohoto titulu nevZnikají
žádné nároky, Zejména nárok na úhradu škody.



                                                                                
10.Je-li kupující v prodlení s úhradou za dodané zb oží více jak 1 m ěsíc,        
   znamená to podstatné porušení jeho smluvních pov inností a prodávající je     
   oprávn ěn od smlouvy z tohoto titulu kdykoliv odstoupit, co ž musí             
   kupujícímu písemn ě oznámit po uplynutí výše uvedené jednom ěsí ční doby.       
                                                                                
11.Porušuje-li kupující podle bodu 9. a 10. své pov innosti, má prodávající      
   právo na naturální pln ění podle §1926 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,          
   Ob čanského zákoníku ( NOZ ), spo čívající v tom, že m ůže odebrat od           
   kupujícího zboží nebo jiné majetkové hodnoty, na cházející se zpravidla       
   na adrese sídla podníkání kupujícího, p řípadn ě v jeho skladech. Hodnota      
   takto odebraného zboží se ur čuje podle cen, za které je kupující             
   nakoupil od svých dodavatel ů.                                                
                                                                                
                                                                                
                               IV.                                              
                                                                                
   Odpov ědnost za vady se řídí Ob čanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.               
   Vady množství a zjevné vady reklamuje kupující i hned p ři                     
   p řejímce zboží, kterou je povinen provést osobn ě nebo pov ěřeným zástupcem    
   za p řítomnosti pracovníka prodávající strany. O tomto je  sepsán protokol,    
   podepsaný ob ěmi stranami.                                                    
                                                                                
                              V.                                                
                                                                                
 1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neur čitou s jednom ěsí ční výpov ědní lh ůtou,   
   která za číná b ěžet následující den po doru čení písemné výpov ědi druhé        
   smluvní strany.                                                              
                                                                                
 2.Smlouva nabývá ú činnosti dnem podpisu obou smluvních stran.                  
                                                                                
 3.Tato smlouva se vystavuje ve 2 exemplá řích, každý z ú častník ů ji obdrží      
   v jednom vyhotovení.                                                         
                                                                                
 4.Jakékoliv zm ěny ( nap ř.živnostenském oprávn ění či bankovní spojení) se       
   kupující zavazuje sd ělit prodávajícímu do 7 dn ů, kdy ke zm ěně došlo. Pokud   
   je kupující plátcem DPH,uvede své registra ční číslo,                         
   které je :...................................                                
                                                                                
 5.Reklama ční řád je nedílnou sou částí Kupní smlouvy. Reklama ční řád je         
   p ředán kupujícímu p ři uzavírání Kupní smlouvy.                               
                                                                                
    Ob ě smluvní strany se dohodly a tímto prohlašují, že u stanovení p ůvodní     
smlouvy ze dne 1. 8. 2013 o dodávkách potravin jsou  pro n ě platná a pln ění      
   z této smouvy již poskytnuté nepovažují za bezd ůvodné obohacení. Žádná       
strana nebude považovat jakékoliv náhrady, pokuty či uplat ňovat jiné nároky     
vyplývající z nezve řejn ění p ůvodní smlouvy dle zákona 340/2015 v platném        
zn ění.                                                                          
                                                                                
                                                                                
 Vy řizuje : Dostálek Ivo                                                        
                                                                                
 1.2.2018                                                                       
                                                                                
    Za kupujícího:                      Za prodávaj íciho:                       
                                                                                
                                                                                
          Razítko:                               Ra zítko:                       
                                                                                
           Podpis: ....................           P odpis:....................   
                                                                                
                                                                                

                                                                                
10.Je-li kupující v prodlení s úhradou za dodané zb oží více jak 1 m ěsíc,        
   znamená to podstatné porušení jeho smluvních pov inností a prodávající je     
   oprávn ěn od smlouvy z tohoto titulu kdykoliv odstoupit, co ž musí             
   kupujícímu písemn ě oznámit po uplynutí výše uvedené jednom ěsí ční doby.       
                                                                                
11.Porušuje-li kupující podle bodu 9. a 10. své pov innosti, má prodávající      
   právo na naturální pln ění podle §1926 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,          
   Ob čanského zákoníku ( NOZ ), spo čívající v tom, že m ůže odebrat od           
   kupujícího zboží nebo jiné majetkové hodnoty, na cházející se zpravidla       
   na adrese sídla podníkání kupujícího, p řípadn ě v jeho skladech. Hodnota      
   takto odebraného zboží se ur čuje podle cen, za které je kupující             
   nakoupil od svých dodavatel ů.                                                
                                                                                
                                                                                
                               IV.                                              
                                                                                
   Odpov ědnost za vady se řídí Ob čanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.               
   Vady množství a zjevné vady reklamuje kupující i hned p ři                     
   p řejímce zboží, kterou je povinen provést osobn ě nebo pov ěřeným zástupcem    
   za p řítomnosti pracovníka prodávající strany. O tomto je  sepsán protokol,    
   podepsaný ob ěmi stranami.                                                    
                                                                                
                              V.                                                
                                                                                
 1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neur čitou s jednom ěsí ční výpov ědní lh ůtou,   
   která za číná b ěžet následující den po doru čení písemné výpov ědi druhé        
   smluvní strany.                                                              
                                                                                
 2.Smlouva nabývá ú činnosti dnem podpisu obou smluvních stran.                  
                                                                                
 3.Tato smlouva se vystavuje ve 2 exemplá řích, každý z ú častník ů ji obdrží      
   v jednom vyhotovení.                                                         
                                                                                
 4.Jakékoliv zm ěny ( nap ř.živnostenském oprávn ění či bankovní spojení) se       
   kupující zavazuje sd ělit prodávajícímu do 7 dn ů, kdy ke zm ěně došlo. Pokud   
   je kupující plátcem DPH,uvede své registra ční číslo,                         
   které je :...................................                                
                                                                                
 5.Reklama ční řád je nedílnou sou částí Kupní smlouvy. Reklama ční řád je         
   p ředán kupujícímu p ři uzavírání Kupní smlouvy.                               
                                                                                
    Ob ě smluvní strany se dohodly a tímto prohlašují, že u stanovení p ůvodní     
smlouvy ze dne 1. 8. 2013 o dodávkách potravin jsou  pro n ě platná a pln ění      
   z této smouvy již poskytnuté nepovažují za bezd ůvodné obohacení. Žádná       
strana nebude považovat jakékoliv náhrady, pokuty či uplat ňovat jiné nároky     
vyplývající z nezve řejn ění p ůvodní smlouvy dle zákona 340/2015 v platném        
zn ění.                                                                          
                                                                                
                                                                                
 Vy řizuje : Dostálek Ivo                                                        
                                                                                
 1.2.2018                                                                       
                                                                                
    Za kupujícího:                      Za prodávaj íciho:                       
                                                                                
                                                                                
          Razítko:                               Ra zítko:                       
                                                                                
           Podpis: ....................           P odpis:....................   
                                                                                
                                                                                

lO.

ll

Je-li kupující V prodlení S uhradou za dodané Zboží více jak l měsíc,
Znamená to podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající je
oprávněn od Smlouvy Z tohoto titulu kdykoliv odstoupit, což musí
kupujícímu písemně oznámit po uplynutí výše uvedené jednoměsíční doby.

.Porušuje-li kupující podle bodu 9. a lO. své povinnosti, má prodávající
právo na naturální plnění podle §l926 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.,
Občanského Zákoníku ( NOZ ), spočívající v tom, Že může odebrat od
kupujícího Zboží nebo jiné majetkové hodnoty, nacházející se Zpravidla
na adrese sídla podníkání kupujícího, případně v jeho skladech. Hodnota
takto odebraného Zboží se určuje podle cen, Za které je kupující
nakoupil od svých dodavatelů.

IV.

Odpovědnost Za vady se řídí Občanským zákoníkem č. 89/20l2 Sb.
Vady množství a zjevné vady reklamuje kupující ihned při
přejímce Zboží, kterou je povinen provést osobně nebo pověřeným Zástupcem
Za přítomnosti pracovníka prodávající strany. O tomto je sepsán protokol,
podepsaný oběmi stranami.

V.

.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která Začíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní strany.

.Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

.Tato smlouva se vystavuje ve 2 eXemplářích, každý Z účastníků ji obdrží
v jednom vyhotovení.

.Jakékoliv Změny ( např.živnostenském oprávnění či bankovní spojení) se
kupující zavazuje sdělit prodávajícímu do 7 dnů, kdy ke Změně došlo. Pokud
je kupující plátcem DPH,uvede své registrační číslo,
které je : ...................................

.Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy. Reklamační řád je
předán kupujícímu při uzavírání Kupní smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly a tímto prohlašují, že ustanovení původní
smlouvy Ze dne l. 8. 20l3 o dodávkách potravin jsou pro ně platná a plnění

Z této smouvy již poskytnuté nepovažují Za bezdůvodně obohacení. Žádná
strana nebude považovat jakékoliv náhrady, pokuty či uplatňovat jiné nároky
vyplývající Z neZveřejnění původní smlouvy dle Zákona 340/20l5 v platném
Znění.

Vyřizuje : Dostálek Ivo

l.2.20l8

Za kupujícího: Za prodávajíciho:

Razítko: Razítko:

Podpis: .................... Podpis: ....................




