PŘÍLOHY k INFORMACÍM SOUTĚŽITELŮM K VYZNAČOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Příloha I. Cenová nabídka:

A) Verze úplná (s obchodním tajemstvím)
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Zakázka X, zadavatel Y

Zpracoval: Projektant
Datum: 1. 1. 2021

Rekapitulace:
Zemní práce
Základy pro sportovní vybavení
Úprava podloží pro sportovní povrchy
Bourání konstrukcí
Poplatek za skládky
Doplňující práce na komunikaci

Cena celkem bez DPH
1 200 000
350 000
500 000
300 000
5 000
15 000

CELKEM bez DPH
DPH 21 %
CENA CELKEM vč. DPH

2 370 000
497 700
2 867 700

B) Verze bez obchodního tajemství:
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Zakázka X, zadavatel Y

Zpracoval: Projektant
Datum: 1. 1. 2021

Rekapitulace:
Zemní práce
Základy pro sportovní vybavení
Úprava podloží pro sportovní povrchy
Bourání konstrukcí
Poplatek za skládky
Doplňující práce na komunikaci

Cena celkem bez DPH
1 200 000
350 000
500 000
300 000
5 000
15 000

CELKEM bez DPH
DPH 21 %
CENA CELKEM vč. DPH

2 370 000
497 700
2 867 700

1

Příloha II. E-mailová komunikace:

A) Verze úplná (s obchodním tajemstvím):
Od: Pavel.Novák <pavel.novak@spolecnostA.cz>
Komu: František.Starý <frantisek.stary@spolecnostB.cz>
Datum: 1. 1. 2019 1:01
Předmět: Nabídka pro tebe
Příloha: Výkaz výměr – nabídka společnosti B.xls
Ahoj Franto,
v příloze posílám noty dle dohody. Cena pro Tebe je 1.234.000 Kč.
Díky
Pavel Novák
Jednatel společnosti A

B) Verze bez obchodního tajemství:
Od: Pavel.Novák <pavel.novak@spolecnostA.cz>
Komu: František.Starý <frantisek.stary@spolecnostB.cz>
Datum: 1. 1. 2019 1:01
Předmět: Nabídka pro tebe
Příloha: Výkaz výměr – nabídka společnosti B.xls
Ahoj Franto,
v příloze posílám noty dle dohody. Cena pro Tebe je 1.234.000 Kč.
Díky
Pavel Novák
Jednatel společnosti A
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Příloha III. Obchodní smlouva:
A) Verze úplná (s obchodním tajemstvím):

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi
společností A
(dále jen prodávající)
a
společností B
(dále jen kupující)

I. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“) je zdravotnický materiál
specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy.
1.2. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy dodávat kupujícímu zboží, a kupující
se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích kupních
smluv předmět Smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
II. Dílčí kupní smlouvy
2.1.Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy budou
uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní
smlouvy (dále jen „objednávka“). Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou emailové zprávy, případně faxem na kontakty uvedené u označení prodávajícího.
2.2. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím potvrzena kupujícímu
objednávka učiněná kupujícím. Potvrzení přijaté objednávky učiní prodávající do 3 dnů formou
e-mailové zprávy, případně faxem na kontakty uvedené u označení kupujícího.
III. Kupní cena, platební podmínky a fakturace
3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích
kupních smluv, která je stanovena v nabídkovém listu prodávajícího pro příslušné období, který
je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3.2. Prodávající vystaví za dodávku objednaného zboží fakturu k jeho úhradě, která bude obsahovat:
označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ, číslo faktury, termín splatnosti, druh a
množství dodaného zboží, fakturovanou částku, základ daně a výši DPH. Doručování faktury
provede prodávající
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a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí zboží nebo
b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy bez zbytečného odkladu.
3.3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury v
termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce
14 dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
IV. Dodací podmínky
4.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno kupujícímu na místo plnění, kterým
je sklad v sídle kupujícího. Prodávající je povinen zboží opatřit vhodným obalem pro přepravu
k jeho zabezpečení před poškozením.
4.2. Přebírající osoba za kupujícího je povinna dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí
z hlediska objednaného druhu a množství zboží na dodacím listu, opatřit razítkem kupujícího a
čitelně podepsat.
4.3. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
4.4. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
V. Odpovědnost za vady
5.1. Odpovědnost za vady dodaného zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil,
pokud je nezjistil hned při přejímce zboží. Prodávající je povinen odstranit vady bezodkladně v
co nejkratším termínu; dle povahy vady pak je povinen dodat zboží bezvadné.
VI. Finanční bonus
6.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující obdrží za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě
finanční bonus za odběr zboží. Rozhodným obdobím pro nárok na výplatu finančního bonusu je
kalendářní rok.
6.2. Výše finančního bonusu se odvíjí od objemu realizovaného obratu v rozhodném období. Do
bonusového obratu se zahrnují veškeré nákupy zboží uskutečněné kupujícím v rozhodném
období a zjišťuje se jako součet kupních cen bez DPH.
6.3. Výše bonusu činí 3,5 % a stanoví se z výše ročního bonusového obratu přesahujícího částku
200 000 Kč bez DPH. Kupujícímu vznikne nárok na výplatu finančního bonusu, pokud dodrží
včasné platby všech faktur vystavených za dodávky zboží v rozhodném období. Výše finančního
bonusu bude vypočtena prodávajícím do 30 dnů po uplynutí rozhodného období.
6.4. Finanční bonus se vyplácí formou dobropisu ze strany prodávajícího vystaveného ve lhůtě jeho
výpočtu. Splatnost dobropisu je 15 dnů od jeho vystavení. Finanční bonus bude uhrazen na
účet kupujícího.
VII. Závěrečná ustanovení a povinnost mlčenlivosti
7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné jednostranně písemně vypovědět
bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne plynout prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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7.2. Ujednání této Smlouvy o roční výši obratu, při jejímž překročení byl sjednán nárok na finanční
bonus, o výši tohoto finančního bonusu, podmínkách jeho nároku, o lhůtě výpočtu finančního
bonusu a lhůtě jeho splatnosti jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a tyto se zavazují
zachovat o nich mlčenlivost. Za porušení mlčenlivosti se sjednává smluvní pokuta ve výši
100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
7.3. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
prodávajícího a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení. Kupující současně podpisem Smlouvy stvrzuje, že byl
seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.
7.5. Smlouva je účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

Dne 15. 12. 2019

Za společnost A

Za společnost B

……………………….

…………………………
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B) Verze bez obchodního tajemství:

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi
společností A
(dále jen prodávající)
a
společností B
(dále jen kupující)

I. Předmět smlouvy
1.3. Předmětem této smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“) je zdravotnický materiál
specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy.
1.4. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy dodávat kupujícímu zboží, a kupující
se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích kupních
smluv předmět Smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
II. Dílčí kupní smlouvy
2.1.Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy budou
uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní
smlouvy (dále jen „objednávka“). Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou emailové zprávy, případně faxem na kontakty uvedené u označení prodávajícího.
2.2. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím potvrzena kupujícímu
objednávka učiněná kupujícím. Potvrzení přijaté objednávky učiní prodávající do 3 dnů formou
e-mailové zprávy, případně faxem na kontakty uvedené u označení kupujícího.
III. Kupní cena, platební podmínky a fakturace
3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích
kupních smluv, která je stanovena v nabídkovém listu prodávajícího pro příslušné období, který
je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3.2. Prodávající vystaví za dodávku objednaného zboží fakturu k jeho úhradě, která bude obsahovat:
označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ, číslo faktury, termín splatnosti, druh a
množství dodaného zboží, fakturovanou částku, základ daně a výši DPH. Doručování faktury
provede prodávající
a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí zboží nebo
b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy bez zbytečného odkladu.

6

3.3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury v
termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce
14 dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
IV. Dodací podmínky
4.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno kupujícímu na místo plnění, kterým
je sklad v sídle kupujícího. Prodávající je povinen zboží opatřit vhodným obalem pro přepravu
k jeho zabezpečení před poškozením.
4.2. Přebírající osoba za kupujícího je povinna dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí
z hlediska objednaného druhu a množství zboží na dodacím listu, opatřit razítkem kupujícího a
čitelně podepsat.
4.3. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
4.4. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
V. Odpovědnost za vady
5.1. Odpovědnost za vady dodaného zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil,
pokud je nezjistil hned při přejímce zboží. Prodávající je povinen odstranit vady bezodkladně v
co nejkratším termínu; dle povahy vady pak je povinen dodat zboží bezvadné.
VI. Finanční bonus
6.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující obdrží za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě
finanční bonus za odběr zboží. Rozhodným obdobím pro nárok na výplatu finančního bonusu je
kalendářní rok.
6.2. Výše finančního bonusu se odvíjí od objemu realizovaného obratu v rozhodném období. Do
bonusového obratu se zahrnují veškeré nákupy zboží uskutečněné kupujícím v rozhodném
období a zjišťuje se jako součet kupních cen bez DPH.
6.3. Výše bonusu činí ………. a stanoví se z výše ročního bonusového obratu přesahujícího ………..
Kupujícímu vznikne nárok na výplatu finančního bonusu, pokud ………………………………. Výše
finančního bonusu bude vypočtena prodávajícím do ……… po uplynutí rozhodného období.
6.4. Finanční bonus se vyplácí formou dobropisu ze strany prodávajícího vystaveného ve lhůtě jeho
výpočtu. Splatnost dobropisu je ………….. Finanční bonus bude uhrazen na účet kupujícího.
VII. Závěrečná ustanovení a povinnost mlčenlivosti
7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné jednostranně písemně vypovědět
bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne plynout prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
7.2. Ujednání této Smlouvy o roční výši obratu při jejímž překročení byl sjednán nárok na finanční
bonus, o výši tohoto finančního bonusu, podmínkách jeho nároku, o lhůtě výpočtu finančního
bonusu a lhůtě jeho splatnosti jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a tyto se zavazují
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zachovat o nich mlčenlivost. Za porušení mlčenlivosti se sjednává smluvní pokuta ve výši
100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
7.3. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
prodávajícího a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení. Kupující současně podpisem Smlouvy stvrzuje, že byl
seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.
7.5. Smlouva je účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

Dne 15. 12. 2019

Za společnost A

Za společnost B

………………………….

…………………………..

8

