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RÁMCOVÁ ODBĚRATELSKÁ SMLOUVA
Č. SMLOUVY / …………… /…………….

uzavřená ve smyslu §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Strany:
(1) Měšťanský pivovar v Poličce, a. s., se sídlem Pivovarská 151, 572 14 Polička, IČ: 60112344, zapsaná u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka: 1057, zastoupena Ing. Karlem Witzem, statutárním
ředitelem (dále jen „Dodavatel“)
a
(2) Jméno/Název: ……………………
Sídlo: ………………………………….
IČ: ………………………
Zastoupena:
(dále jen „Odběratel“)
(společně také jako „Strany“, jednotlivě pak jako „Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Základní údaje
Provozovna Odběratele:
Označení provozovny:
Ulice, čp.:
Obec:
PSČ:

Fakturační adresa Odběratele:
Název/Jméno:
Ulice, čp.:
Obec, PSČ:
IČ:

(dále jen „Provozovna“)

(dále jen „Fakturační adresa“)

Kontaktní údaje:

Rozvozní dny pro dodávky Zboží:

E-mail:

dle dohody při objednávce

Telefon:

(dále jen „Rozvozní dny“)

Článek I
Předmět Smlouvy
1.1

Předmětem této Smlouvy je stanovení rámce obchodních podmínek a vzájemných práv a povinností
Stran pro jednotlivé dílčí objednávky a dodávky dále definovaného zboží.

1.2

Zbožím se rozumí výrobky Dodavatele, a to jak lahvové, tak sudové, zejména pivo, limonády, a
případně další nápoje ze sortimentu Dodavatele (dále jen „Zboží“). Kompletní nabídka Zboží je
uvedena na webových stránkách Dodavatele - www.pivovar-policka.cz (dále jen “Webové stránky“)

1.3

Na základě této Smlouvy se Dodavatel zavazuje na základě dílčích objednávek Odběratele dodávat
Zboží v objemu a druhu dle jednotlivých objednávek.

1.4

Odběratel se zavazuje za dodané Zboží uhradit kupní cenu ve výši dle aktuálního ceníku Dodavatele,
a to způsobem uvedeným v této Smlouvě.

1.5

Nedílnou součást této smlouvy tvoří platný ceník Dodavatele dostupný z Webových stránek (dále
jen „Ceník“). Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli Ceník změnit, přičemž tuto změnu provede na
Webových stánkách. Ceník v aktuálním znění je vždy dostupný na Webových stránkách a v místě
sídla Dodavatele a Odběratel je povinen se vždy při realizaci Objednávky informovat o aktuálních
cenách Zboží. Odběratel tyto skutečnosti bere na vědomí a souhlasí s nimi.

1.6

Strany mohou společně s touto Smlouvou nebo kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu uzavřít
další smlouvy, a to „Dohodu o fakturačním skluzu“, „Smlouvu o krátkodobém nájmu zařízení“,
„Smlouvu o nájmu vybavení provozovny“ nebo „Smlouvu o nájmu výčepního zařízení“.

Článek II
Objednávky Zboží
2.1

Objednávky Zboží se dějí na základě opakovaných dílčích objednávek Odběratele, které musí
splňovat náležitosti dle této Smlouvy (dále jen „Objednávka“).

2.2

Objednávka může být učiněna:
a) telefonicky;
b) osobně v místě sídla Dodavatele;
c) elektronicky prostřednictví emailu na E-adresu: objednavka@pivovar-policka.cz.

2.3

Objednávku lze učinit, nebo již dříve uskutečněnou Objednávku měnit, nejpozději do 17,30 h
pracovního dne předcházejícího Rozvoznímu dni.

2.4

Mimo rámec této Smlouvy může Odběratel i bez předchozí Objednávky (24 hodin denně, 7 dní
v týdnu) odebírat Zboží v sídle Dodavatele za ceny dle platného Ceníku.

Článek III
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Dodávka Zboží
3.1

Zboží je dodáváno výhradně na základě odsouhlasené Objednávky v množství, druhu a celkové
specifikaci vymezené v Objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech
(objektivní překážky pro dodávku Zboží, pozdě zaslaná nestandardní Objednávka apod.)
Objednávku, případně její část, odmítnout. V takovém případě je povinen Dodavatel Odběratele o
takové skutečnosti bezodkladně informovat a dohodnout s ním nové podmínky Objednávky.

3.2

Místem dodání je Provozovna Odběratele, pokud není Zboží odebíráno v sídle Dodavatele. Mimo
místo Provozovny může být Zboží dodáno pouze na základě zvláštní dohody Stran.

3.3

Místo složení Zboží určí Odběratel tak, aby Zboží mohlo být složeno obvyklými prostředky, bez
nebezpečí pro osoby a majetek, do vzdálenosti 20 metrů mezi Provozovnou a místem stání vozidla
Dodavatele.

3.4

Termínem dodání je nejbližší Rozvozní den po přijetí a potvrzení objednávky s tolerancí 1 den, neníli Stranami sjednán termín jiný.

3.5

Odběratel nebo osoba Odběratelem k tomu určená je povinen/a být v místě a v den dodávky Zboží
přítomen/a. Nebude-li Odběratel nebo pověřená osoba v době dodávky Zboží přítomen a nebudeli tak možné dodávku uskutečnit, Odběratel v takovém případě uhradí Dodavateli náklady na
dopravu objednaných výrobků. Opakované nesplnění povinnosti přítomnosti v místě a čase
dodávky je podstatným porušením této Smlouvy zakládajícím důvod pro odstoupení.

3.6

Dodávka Zboží je řádně splněna předáním Zboží v souladu s Objednávkou Odběrateli nebo jím
pověřené osobě. Skutečnost, že došlo k řádnému předání Zboží, potvrdí Odběratel nebo osoba jím
pověřená na kopii Faktury definované v čl. 5.1 Smlouvy níže.

Článek IV
Cena Zboží
4.1

Cena Zboží je stanovena Ceníkem platným v době uskutečnění Objednávky, pokud není na základě
jiné písemné dohody Stran stanoveno jinak. Odběratel si je této skutečnosti vědom a prohlašuje, že
učiněním Objednávky souhlasí s cenou uvedenou v platném Ceníku.

4.2

K ceně Zboží bude účtovaná cena dopravy do Provozovny Odběratele dle Ceníku platného v době
uskutečnění Objednávky. Cena za dopravu není účtována v případě osobního převzetí Zboží.
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Článek V
Úhrada ceny Zboží
5.1

Cena za Zboží bude hrazena za každou jednotlivou Objednávku zvlášť, vždy na základě Dodavatelem
předloženého vyúčtování splňujícího náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb.,
zákon o účetnictví (dále jen „Faktura“).

5.2

Faktura za konkrétní Objednávku bude Odběrateli předložena společně s dodáním Zboží dle čl. III
Smlouvy, pokud není na základě jiné písemné dohody Stran stanoveno jinak.

5.3

Faktura je splatná v hotovosti současně s dodáním Zboží. V takovém případě dochází k uhrazení
Objednávky předáním hotovostní částky odpovídající ceně Zboží uvedené ve Faktuře, popř.
ponížené o vratnou zálohu za vrácené obaly dle čl. IX, dopravci Dodavatele, který převzetí částky
potvrdí Odběrateli na Faktuře. Originál Faktury zůstává Odběrateli, kopie si ponechá Dodavatel.

5.4

V případě, že Faktura nebude uhrazena v době splatnosti, bude Dodavatel oprávněn Zboží
Odběrateli nepředat, případně účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení. Po dobu prodlení je Dodavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších
Objednávek a dodávek Zboží, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky.

Článek VI
Jakost a záruka Zboží
6.1

Dodavatel prohlašuje, že jakost Zboží v případě piva bude plně v souladu s normou ČSN 56 6635
České pivo.

6.2

Dodavatel poskytuje na jakost Zboží záruku v délce minimální trvanlivosti Zboží v rozsahu
uvedeném u každého druhu Zboží v Ceníku platném v době učinění Objednávky (dále jen „Záruka“).
Konkrétní doba trvanlivosti je současně řádně vyznačena na obalu Zboží, a to na etiketě lahve či
jednorázovém víčku KEG sudu v závislosti na druhu obalu Zboží.

6.3

Dodavatel poskytuje Záruku na Zboží ve výše uvedených dobách pouze za předpokladu, že
Odběratel dodrží povinnosti dle čl. X Smlouvy, zejména že bude Zboží řádně skladovat. V opačném
případě Dodavatel neodpovídá za vady Zboží, které se v důsledku nesprávného nakládání se Zbožím
na Zboží v záruční době projevily.

6.4

V případě Zboží stáčeného do vlastních nádob Odběratele Dodavatel negarantuje delší dobu
trvanlivosti než 24 hodin od stočení. To ani za předpokladu, že Zboží bude ihned po stočení řádně
skladováno ve smyslu čl. X Smlouvy. Za čistotu nádoby, do které je Zboží stáčeno, odpovídá
výhradně Odběratel.

6.5

Odběratel bere na vědomí, že Zboží v případě nefiltrovaného piva, je nutno považovat za specifický
druh Zboží, který je možné skladovat v sudu KEG až 8 dní, pouze při dodržení skladovacích teplot
0,5 °C až 2,5 °C (tzn. v chladicím boxu), nastavených ihned po dodávce Zboží. Nebude-li tento
specifický způsob skladování dodržen, nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za jakost
nefiltrovaného piva (Záruka se tak neuplatní).
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6.6

Dodavatel garantuje předchozí skladování nefiltrovaného piva stočeného v sudech KEG ve
svém ležáckém sklepě s nakládkou bezprostředně před realizací dodávky.

Článek VII
Reklamace Zboží
7.1

V případě, že si Zboží neuchová garantovanou jakost po dobu Záruky, může se Odběratel
v reklamační lhůtě obrátit na Dodavatele s reklamací Zboží.

7.2

Délka reklamační lhůty končí nejpozději s koncem Záruky Zboží.

7.3

Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci Odběratele nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jejího
doručení. Rozhodnutí o vyřízení reklamace je Dodavatel povinen sdělit Odběrateli.

7.4

K reklamaci nebude přijímáno Sudové pivo, pokud byl obsah sudu vyčerpán z více než 20 % jeho
původního obsahu. Dodavatel bude v rámci posuzování reklamace vždy reklamované Sudové pivo
převažovat za účelem zjištění vyčepovaného množství.

7.5

Pro vyřízení reklamace musí být reklamované Zboží opatřeno původní etiketou nebo víčkem
s vyznačením doby trvanlivosti Zboží, v souladu s čl. 6.2 Smlouvy, věta druhá. V opačném případě
nebude Zboží Dodavatelem k reklamaci přijato a reklamace bude zamítnuta.

7.6

U KEG sudů může současně Dodavatel vyznačit dobu trvanlivosti Zboží i přímo na sud KEG.
V takovém případě je pak nezbytné, aby se doba trvanlivosti na víčku shodovala s dobou trvanlivosti
uvedenou na sudu KEG. V opačném případě nebude Zboží Dodavatelem k reklamaci přijato a
reklamace bude zamítnuta.

7.7

V případě, že Dodavatel shledá reklamaci jako oprávněnou, vymění vadné Zboží Odběrateli zdarma
za Zboží bezvadné, a to při následující řádné dodávce Zboží.

Článek VIII
Reklamní konto při odběru sudového piva
8.1

Je-li předmětem odebíraného Zboží sudové pivo (dále jen „Sudové pivo“), vzniká Odběrateli právo
na bezplatný odběr reklamních předmětů s logem nebo jménem Dodavatele, a to za níže uvedených
podmínek.

8.2

Dodavatel eviduje reklamní konto Odběratele, na které je za každou uhrazenou dodávku Sudového
piva připočtena částka ve výši 2 % z ceny odebraného Sudového piva vč. DPH. Odběratel je
oprávněn dle své potřeby žádat bezplatnou dodávku reklamních předmětů Dodavatele až do
aktuální výše reklamního konta s tím, že maximální cena jednotlivého reklamního předmětu nesmí
přesáhnout 500,- Kč. Aktuální nabídka jednotlivých reklamních předmětů včetně jejich cen je
dostupná na Webových stránkách.
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8.3

Dodavatel dále vede evidenci poskytnutých reklamních předmětů a v případě objednávky
reklamních předmětů v hodnotě přesahující aktuální výši reklamního konta je oprávněn účtovat
cenu zvolených reklamních předmětů nad aktuální výši reklamního konta dle Ceníku.

8.4

Odběratel informuje Dodavatele o svém požadavku na dodávku reklamních předmětů nejpozději
jeden (1) pracovní den před Rozvozním dnem. Dodavatel si vyhrazuje právo i přes učiněnou volbu
dodat reklamní předměty v jiném množství v závislosti na jeho skladových zásobách a dostupnosti
jednotlivých reklamních předmětů.

8.5

Odběratel je povinen převzetí reklamních předmětů potvrdit na dodacím listu.

Článek IX
Nakládání s obaly Zboží
9.1

Veškeré obaly, ve kterých je Zboží Odběrateli dodáváno a jsou označeny jménem, logem nebo
evidenčním číslem Dodavatele (dále jen „Obaly“), jsou stále ve vlastnictví Dodavatele a dodáním
Zboží nedochází k převodu vlastnického práva k nim. Za Obaly ve smyslu tohoto ustanovení jsou
považovány zejména nerezové sudy KEG, přepravky na lahve a skleněné lahve.

9.2

Obaly jsou vratnými zálohovanými obaly ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 477/2001 Sb., o
obalech (dále jen „ZoO“) a jsou jako vratné zálohované obaly řádně označeny. Režim veškerého
nakládání s Obaly je podřízen ZoO a s ním souvisejícím předpisům.

9.3

Odběratel je v souvislosti se zvláštním právním režimem Obalů zejména povinen:

9.4

•

uhradit Dodavateli zálohu, jejíž výše je s ohledem na druh Obalu stanovena zvláštním právním
předpisem, v případě, že zvláštní právní předpis výši zálohy neupravuje, je stanovena Ceníkem.
Přehled výše veškerých záloh je uveden na Webových stránkách v rámci platného Ceníku.
Záloha za Obaly je Odběrateli vyúčtována v rámci Faktury;

•

nakládat s veškerými Obaly takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození ani
znehodnocení tak, aby mohlo být po vrácení Dodavateli zajištěno jejich opakované využití,
v opačném případě nebude za poškozený Obal Odběrateli vrácena záloha;

•

řádně evidovat stav Obalů, které mu byly předány;

•

vrátit prázdné Obaly bez zbytečného odkladu zpět Dodavateli způsobem stanoveným níže a
potvrdit mu vrácení zálohy.

Dodavatel je v souladu se zvláštním právním režimem Obalů zejména povinen:
•

řádně evidovat stav Obalů, které předal Odběrateli;

•

řádně evidovat stav uhrazených záloh Odběratele;

•

umožnit Odběrateli vrácení prázdných Obalů;
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•

při řádném vrácení bezvadných Obalů vyplatit Odběrateli uhrazenou zálohu ve výši
odpovídající fakturované záloze.

9.5

Vrácení Obalů je možné v místě sídla Dodavatele nebo při dodávce Zboží předáním dopravci
Dodavatele. V místě sídla Dodavatele je vracení Obalů umožněno po celou provozní dobu
Dodavatele.

9.6

O vrácení prázdných Obalů vystaví Dodavatel Odběrateli písemné potvrzení, které Odběratel svým
podpisem potvrdí. Oproti podpisu bude Odběrateli vrácena záloha za Obaly.

9.7

Tento článek se nevztahuje na obaly Odběratele, do kterých může být na základě dohody Stran
Zboží stáčeno.

Článek X
Další práva a povinnosti Stran
10.1

Odběratel je povinen o Zboží náležitě pečovat, zejména jej správným způsobem skladovat, řádně
s ním manipulovat a distribuovat je při dodržení předepsané technologie a odpovídajících postupů
tak, aby nebyla poškozena dobrá pověst Dodavatele a jeho Zboží. Odběratel je v této souvislosti
zejména povinen:
•

skladovat Zboží v souladu s ustanovením zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a v souladu
s pokyny Dodavatele;

•

skladovat Zboží v prostorách o teplotě nižší než 25 °C a tak, aby nebylo vystaveno přímému
slunečnímu záření;

•

Sudové pivo vytočit nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od naražení sudu;

•

na výčepním stojanu vždy řádně označit druhy Zboží, zejména piv;

•

udržovat výčepní zařízení v naprosté čistotě a provádět jeho pravidelnou sanitaci;

•

zamezit jakémukoli klamání spotřebitelů v souvislosti s distribucí Zboží;

•

umožnit osobě pověřené Dodavatelem kdykoli v provozní době vstup do prostor Provozovny,
a to za účelem kontroly skladování a distribuce Zboží, jakož i kontroly kvality podávaného Zboží;

•

činit veškeré další nezbytné úkony k naplnění povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy.

10.2

Odběratel se po celou dobu smluvního vztahu zavazuje dbát na dobré jméno Dodavatele a činit
jemu a jeho Zboží pozitivní reklamu.

10.3

V této souvislosti je Odběratel oprávněn užívat v místě své Provozovny obrazové, slovní a jiné
označení Dodavatele, a to včetně označení chráněného právy duševního vlastnictví, v rozsahu a
k účelu nezbytnému pro naplnění jeho povinností dle tohoto článku.

10.4

Odběratel je povinen písemně Dodavateli oznámit každou změnu údajů uvedených na straně první
této Smlouvy, a to nejpozději do sedmi (7) dní od dne změny.
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10.5

Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o jakýchkoli zamýšlených
nebo hrozících změnách v užívání Provozovny, které mohou ohrozit předmět této Smlouvy. Za tyto
změny jsou považovány zejména podání insolvenčního návrhu nebo exekučního návrhu na
Odběratele, vstup Odběratele do likvidace, prodej nebo pronájem Provozovny a další. Nesplněním
této povinnosti Odběratel odpovídá za škodu, která tímto Dodavateli vznikne.

Článek XI
Doba trvání a možnosti ukončení Smlouvy
11.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

11.2

Smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou Stran, výpovědí jedné ze Stran nebo
odstoupením.

11.3

V případě ukončení Smlouvy výpovědí jedné ze Stran je Smlouva ukončena uplynutím výpovědní
doby v délce jednoho (1) měsíce. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi
druhé Straně.

11.4

Dodavatel je vedle zákonných důvodů oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit také v těchto
případech:

11.5

•

Odběratel porušil některou ze svých povinností uvedených v čl. X této Smlouvy, a ač byl
Dodavatelem k dodržení povinností či odstranění závadného stavu „písemně“ vyzván,
nezjednal nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

•

Odběratel je v prodlení s úhradou Faktury o více než pět (5) dní;

•

Odběratel poruší jakoukoli ze smluv uvedených v čl. I, odst. 1.6 Smlouvy způsobem, který
zakládá právo Dodavatele od takové smlouvy odstoupit a Dodavatel tohoto práva využije.

Odběratel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit v případě, že:
•

Dodavatel opakovaně porušil svou povinnost dodat Zboží v souladu s Objednávkou a touto
Smlouvou, ač byl Odběratelem k dodržení této povinnosti písemně vyzván.

11.6

Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručení písemného odstoupení druhé Straně.

11.7

V případě zániku této Smlouvy se ukončují také veškeré smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem
uvedené v čl. I odst. 1.6 Smlouvy, které byly v souvislosti s touto Smlouvou uzavřeny, pokud se
Strany nedohodnou jinak. V takovém případě jsou Strany povinny bezodkladně, nejpozději ve
lhůtách uvedených ve smlouvách dle čl. I odst. 1.6 Smlouvy, vyrovnat veškeré vzájemné závazky a
pohledávky.
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Článek XII
Závěrečná ustanovení
12.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Stranami.

12.2

Smlouva může být měněna pouze na základě souhlasné dohody Stran, a to pouze ve formě
písemných číslovaných dodatků.

12.3

V případě sporů z této Smlouvy se Strany zavazují k jejich smírnému řešení. V případě, že nebude
smírného řešení dosaženo, dohodly se Strany, že místně a věcně příslušným soudem k rozhodování
sporů vyplývajících z této Smlouvy bude místně a věcně příslušný soud Dodavatele.

12.4

Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží jeden.

12.5

Odběratel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným Ceníkem.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují
své podpisy.

V ________________

V ________________

Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.
___________________________
________________
________________
Datum:

___________________________
________________
________________
Datum:
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