Obchodní podmínky
I.
Preambule
Tyto obchodní podmínky se řídí § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník). Jednotlivé objednávky se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku.
II.
Úvodní ustanovení
Podkladem pro dodávky potravin (zboží) je vybraná nabídka prodávajícího, jehož nabídka
byla vybrána pomocí elektronického nástroje E-ZAK jako nejvýhodnější. Souhlas s těmito obchodními
podmínkami potvrdil prodávající (technicky) kliknutím v elektronickém nástroji E-ZAK.
III.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem dodávek je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě objednávek
potraviny (dále jen zboží) – tzn. závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je
předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a současně závazek kupujícího
zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Účelem dodávek je plynulé zásobování kupujícího v souladu s jeho aktuálními potřebami.
IV.
Kupní cena
Prodávající se zavazuje dodávat zboží kupujícímu za nabídkovou cenu dle nabídky
prodávajícího. Kupní cena jednotlivých položek zboží je stanovena na základě vybrané nabídky
prodávajícího v elektronickém nástroji E-ZAK.
Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy, jako
je dopravné, balné, pojištění atd.
K ceně se připočte DPH podle právního předpisu platného a účinného v době plnění.
V.
Dodací podmínky
Místem plnění jsou provozy kupujícího uvedené v jednotlivých souhrnných
objednávkách. Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí.
Doba plnění je uvedena v jednotlivých objednávkách, zpravidla následující pracovní den po přijetí
objednávky. Doba závozu dle objednávek je vždy v pracovní den od 6,00 do 10,00 hod., nebude-li
dohodnuto jinak.
Objednávky bude kupující prodávajícímu zasílat elektronicky e-mailem bez elektronického
podpisu. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí pomocí internetového odkazu uvedeného
v e-mailové zprávě (objednávce) po jejím odeslání kupujícím.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu.
Jakoukoliv reklamaci plnění musí kupující uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty. Pro případ
vady má kupující právo požadovat a prodávající povinnost poskytnout:
a) bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 1 pracovního dne po obdržení
reklamace od kupujícího (e-mailem, telefonicky apod.) nebo
b) slevu z kupní ceny reklamovaného plnění ve výši dle společné dohody smluvních stran.
Kvalita zboží se určuje zejména v souladu s požadavky a parametry stanovenými v poptávce
kupujícího a následně v potvrzené nabídce prodávajícího, dále v souladu s managementem kvality a
bezpečnosti (HACCP) ve stravovacích zařízeních, v souladu se zákonem č. 471/2005 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění, nařízením EP a ER č. 852/2004, vyhláškou č. 490/2000 Sb., v
platném znění apod. Bude-li požadováno senzorické hodnocení, rozumí se senzorickými parametry
vzhled, vůně, pach, hmat a chuť; chuť se ověřuje degustací vzorků potravin a surovin hodnotící
komisí v souladu s metodikou senzorického hodnocení surovin a potravin odpovídající systému
HACCP ve stravovacích zařízeních a platným technickým normám vztahujícím se k senzorické
analýze, např. EN ISO 5492:2009, ČSN ISO 5492, ČSN 4121 (56 0052).
U zboží se vyžaduje I. jakostní třída, splnění veškerých deklarovaných vlastností po celou
dobu minimální trvanlivosti zboží. Kupující požaduje, aby ke dni dodání zboží trvala záruční doba
zboží minimálně 2/3 celkové záruční doby zboží, je nepřípustné dodat zboží před ukončením
minimální doby trvanlivosti výrobku. Ostatní specifikace požadované kvality dodávek spolu se
určuje samostatně u jednotlivých potravinářských komodit na objednávce střediska.
Zboží musí být řádně označeno v souladu s právními a ostatními předpisy a musí splňovat
stanovené kvalitativní, kvantitativní a senzorické parametry vztahující se k dané komoditě
(čerstvost, balení, uvedení výrobce a země původu, u masa uvedení chovu, exspirační doby apod.).
Maso se dodává čerstvé, chlazené, výsekové, opracované (v kuchyňské úpravě),
nebude-li s kupujícím ujednáno nebo v objednávce uvedeno jinak.
Zboží musí splňovat veškeré požadavky na obalový materiál, teplotu potravin a jiné
kvalitativní požadavky a parametry stanovené právními a ostatními předpisy včetně platných
technických, hygienických a ekologických norem.
Kupující si vyhrazuje právo dodávku nepřijmout, pokud dodávka nebude řádně a včas
dodána, tj. v souladu s požadovanými kvantitativními, kvalitativními a senzorickými požadavky
vztahujícími se na danou potravinářskou komoditu a ve stanovené dodací lhůtě.
Prodávající se zavazuje k zavážení zboží na místa plnění zadaná v jednotlivých objednávkách
bez omezení minimálním množstvím.
VI.
Platební podmínky
Kupující se zavazuje za jím převzaté zboží zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas, v souladu s
podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní cena bude hrazena bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání zboží. Na
faktuře bude uváděna cena pro každou jednotlivou položku zboží, DPH bude uvedeno odděleně od
kupní ceny.
Prodávající vyúčtuje cenu dodávky zboží na základě daňového dokladu (faktury), jím
vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí buď:

1. den závozu nebo
2. 10., 20. a poslední kalendářní den daného měsíce, nebo
3. poslední den v kalendářním měsíci,
v němž byly prodávajícím předány a kupujícím převzaty řádně provedené dodávky zboží na základě
oboustranně potvrzených dodacích listů.
Dle dohody smluvních stran je splatnost faktury 21 dnů od jejího doručení kupujícímu.
Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnou a
účinnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti,
je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Prodávající je pak povinen vystavit novou fakturu
se všemi náležitostmi a novou lhůtou splatnosti. Kupující v takovém případě není v prodlení
s placením kupní ceny.
VII.
Smluvní pokuta
V případě prodlení prodávajícího s plněním objednávky je kupující oprávněn účtovat
prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení dle platné a účinné právní úpravy.
Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování o smluvní pokutě nebo úroku z prodlení.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu, a to i tehdy bude-li smluvní pokuta snížena
rozhodnutím soudu, anebo uplatněním práva ukončit smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím,
není dotčeno oprávnění kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze
strany prodávajícího.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
Každá ze smluvních stran může ukončit smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
Dále může být smluvní vztah ukončen odstoupením ze strany kupujícího z důvodu opakované
dodávky vadného zboží. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení prodávajícímu.
Prodávající se zavazuje strpět případné uveřejnění těchto obchodních podmínek a
jednotlivých objednávek včetně případných dodatků kupujícím.
Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je cenová nabídka prodávajícího dostupná
v elektronickém nástroji E-ZAK.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím byl uzavřen srozumitelně na základě pravdivých
údajů a na základě vážné a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni a nikoliv za jednostranně
nevýhodných podmínek, což potvrzují strany (technicky) kliknutím v elektronickém nástroji E-ZAK.

