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Článek I.: Předmět VNP
1.1.

Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují práva a
povinnosti vznikající mezi společnostmi:
a) Ugo Trade s.r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov, IČ: 27772659, zapsané v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, sp. zn. C 41473; a
(dále se používá pojem „Ugo“) a jejich dodavateli (dále jen „Dodavatel“) při
dodávkách zboží (dále jen „Zboží“) společnosti Ugo. Vztahují se na všechny
závazkové vztahy vzniklé z kupních smluv (společně dále jen „Kupní smlouva“)
o dodávkách Zboží uzavřených mezi Dodavatelem a společnosti Ugo a uplatní
se v případě, že Kupní smlouva neobsahuje odlišná ujednání o právech a
povinnostech stran.

1.2.

Dodavatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že oblastí použití Zboží
dodávaného společnosti Ugo je potravinářství. Dodavatel a společnost Ugo
prohlašují, že jsou podle příslušných právních předpisů oprávněni k činnostem
dle těchto VPN a dle jednotlivých Kupních smluv mezi nimi uzavřených.

1.3.

Kupní smlouva může být uzavřena též ve formě potvrzené objednávky.
Objednávka může být ústní nebo písemná. Potvrzení objednávky musí být
písemnou formu, případně formu elektronické zprávy, a musí být doručeno
společnosti Ugo neprodleně poté, kdy byla objednávka učiněna, nejpozději
však do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Dodavateli. Nebude-li
objednávka v této lhůtě odmítnuta, platí, že kupní smlouva je uzavřena. Je-li
mezi společností Ugo a Dodavatelem sjednána rámcová kupní smlouva, je
Dodavatel povinen dodat společnosti Ugo Zboží na základě jednotlivých
Kupních smluv - potvrzených objednávek uzavřených dle podmínek uvedených
v takové rámcové kupní smlouvě.

Článek II.: Kupní cena
2.1.

Kupní cenou Zboží je cena sjednaná v Kupní smlouvě. Kupní cena může být
sjednána též dohodou o ceníku Zboží. Za sjednanou se považuje kupní cena
platná v době objednání. Je-li cena uvedená v potvrzené objednávce v rozporu
s cenou uvedenou v dohodnutém ceníku Zboží, přednost má cena v
dohodnutém ceníku Zboží.

2.2.

Kupní cena zahrnuje jak cenu Zboží, tak i cenu přepravy na místo dodání,
cenu nakládky a vykládky Zboží a cenu pojištění, náklady na balení, obaly,
uskladnění, odeslání, apod. pokud nebude v jednotlivém případě písemně
dohodnuto jinak. V kupní ceně jsou tedy zahrnuté všechny náklady
Dodavatele, které mu vznikly nebo mohou vzniknout a Dodavatel není
oprávněn žádné jiné náklady od společnosti Ugo požadovat (dále jen „Kupní
cena“).

2.3.

Kupní cena je konečná a nelze ji měnit bez písemné dohody smluvních stran.

Článek III.: Platební podmínky
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3.1.

Kupní cena bude Dodavatelem vyúčtována fakturou spolu s příslušnou DPH
neprodleně po řádném dodání a převzetí Zboží na základě dodacího listu
potvrzeného společností Ugo. Dodavatel se zavazuje fakturu zaslat
v elektronické podobě e-mailem na adresu faktury@Ugo.cz.

3.2.

Zjistí-li společnost Ugo při zaúčtování faktury Dodavatele, že skutečně dodané
množství Zboží je jiné, než množství Zboží uvedené na faktuře nebo dodacím
listu, popř. že ceny uvedené na faktuře jsou vyšší než ceny sjednané, je
Dodavatel povinen na výzvu společnosti Ugo vystavit opravný daňový doklad
(dobropis) podle zákona č. 235/2004 Sb.

3.3.

Kupní cena bude placena vždy bankovním převodem na účet Dodavatele
uvedený na příslušné faktuře.

3.4.

Lhůta splatnosti faktury činí 60 dnů, pokud není sjednána v Kupní smlouvě
jiná lhůta splatnosti faktury. Běh lhůty začne v den, kdy faktura byla
společnosti Ugo řádně doručena. Pokud se lhůta splatnosti na faktuře bude
lišit od údaje shora uvedeného, platí údaj určený dle těchto VNP. Splatnost
pohledávky na kupní cenu zboží způsobuje jen faktura, která je v souladu
s těmito VNP.

3.5.

Každá faktura musí obsahovat, kromě údajů vyžadovaných zákonem, tyto
náležitosti:
I.
údaje o místě dodání;
II.
číslo faktury;
III.
druh a množství Zboží, jeho přesný a plný název;
IV.
druh a množství obalů;
V.
celní náležitosti, tj. rozpis jednotlivých nákladových položek, např.
obaly, přepravné, provizi a hodnotu zboží ve vyvážející zemi,
VI.
země původu Zboží;
VII. datum splatnosti;
VIII. bankovní údaje Dodavatele, tj. jméno banky, sídlo pobočky a číslo účtu;
IX.
číslo objednávky / čísla objednávek společnosti Ugo;
X.
číslo dodacího listu / čísla dodacích listů.
Povinnou přílohou každé faktury je:
(i) kopie potvrzeného dodacího listu a
(ii) nákladní list CMR, jedná-li se o přepravu Zboží v mezinárodní silniční
dopravě

3.6.

Řádné dodání Zboží a obdržení faktury Dodavatele se shora popsanými
náležitostmi je podmínkou pro její úhradu. Kupní cena bude považována za
zaplacenou ke dni jejího připsání na účet Dodavatele.

3.7.

Strany se dohodly, že Dodavatel bude fakturovat každou dodávku Zboží
zvlášť, nebude-li mezi stranami sjednána hromadná fakturace dodávek za
určité období.

3.8.

Společnost Ugo je oprávněná vyzvat Dodavatele k opravě faktury v případě,
kdy Dodavatel vystaví neúplný daňový doklad v rozporu s ustanoveními tohoto
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článku III. těchto VNP a/nebo v případě, že množství Zboží uvedené na
faktuře neodpovídá množství Zboží skutečně dodaného a/nebo cena uvedená
na faktuře neodpovídá sjednané ceně. Lhůta pro splatnost Kupní ceny počne
běžet až doručením řádné faktury.
Článek IV.: Bonusy
4.1.

Je-li tak sjednáno v Kupní smlouvě, Dodavatel poskytne společnosti Ugo vždy
po uplynutí rozhodného období bonus ve výši sjednané mezi smluvními
stranami v Kupní smlouvě.

4.2.

Pro účely výpočtu bonusu se obratem rozumí cena Zboží (bez DPH a záloh na
obaly), které Dodavatel dodá společnosti Ugo v průběhu rozhodného období.
Není-li stanoveno jinak, je rozhodné období obdobím 365 kalendářních dnů.

4.3.

Společnost Ugo je oprávněna vystavit Dodavateli vždy po uplynutí rozhodného
období fakturu na bonus dle článku IV. těchto VNP. Faktura je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne jejího doručení Dodavateli.

Článek V.: Dodací podmínky a požadavky na Zboží

5.1.

Doba plnění

5.1.1. Dodací lhůty pro dodání Zboží jsou stanoveny v Kupní smlouvě. Změna
dodacích lhůt je možná pouze písemně dohodou smluvních stran. Dodavatel je
povinen zajistit dodávku Zboží v rámci „závozového okna“ určeného
společností Ugo. Za „závozové okno“ je pro účely této smlouvy považován
přesně ohraničený časový úsek během jednotlivého pracovního dne.
5.1.2. Smluvními stranami je výslovně dohodnuto, že bude-li Zboží dodáno dříve
nebo později než ve sjednanou dobu, společnost Ugo si vyhrazuje právo na
základě vlastního rozhodnutí buď (i) převzít Zboží, (ii) odmítnout Zboží a
odstoupit od Kupní smlouvy nebo (iii) trvat na dohodnutých podmínkách
dodání.

5.2.

Místo plnění

5.2.1. Místo řádného dodání Zboží je přesně určeno Kupní smlouvě. Místem plnění
bude zpravidla sídlo společnosti Ugo nebo některého z jejích
výrobních závodů. Změna místa plnění je možná jednostranně společností
Ugo, je-li v rámcové kupní smlouvě uvedeno více míst plnění a novým místem
plnění je jedno z nich; nová dopravní dispozice bude Dodavateli oznámena
nejpozději 7 dnů před sjednaným termínem dodání Zboží. Není-li stanoveno
jinak, místem plnění je sídlo společnosti Ugo.
5.2.2. Zboží bude dopraveno do místa plnění na náklady a nebezpečí Dodavatele
(dodací podmínka INCOTERMS 2010 DDP – Delivered Duty Paid), není-li
dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen zvolit účelný, hospodárný a bezpečný
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způsob dopravy Zboží. V případě dodávek ze zahraničí mimo území Evropské
unie je Dodavatel povinen uhradit celní poplatky související s přepravou Zboží.
5.2.3. Každá dodávka Zboží musí být písemně potvrzena na dodacím listu společností
Ugo, osobou k tomu společností Ugo zmocněnou.

5.3.

Množství

5.3.1. Zboží musí být dodáno v dohodnutém množství.
5.3.2. V případě, že Dodavatel dodá společnosti Ugo větší než sjednané množství
Zboží, může společnost Ugo dle svého uvážení buď: (i) odmítnout nadbytečné
množství Zboží nebo (ii) přijmout celé nebo (iii) část nadbytečného množství
Zboží. V případě, že společnost Ugo odmítne nadbytečné množství Zboží nebo
jeho část, je Dodavatel povinen odvést toto množství na své náklady do 7 dnů
od jeho dodání.
5.3.3. V případě, že Dodavatel dodá společnosti Ugo menší než objednané množství
Zboží, může společnost Ugo dle svého uvážení odmítnout dodané Zboží a
odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že společnost Ugo Dodavateli oznámí,
že trvá na splnění dodávky dohodnutého množství Zboží, je Dodavatel povinen
dodat chybějící Zboží, případně nedodané Zboží v dodatečné lhůtě stanovené
společností Ugo.
5.3.4. Mezi smluvními stranami je výslovně dohodnuto, že společnost Ugo zaplatí
pouze cenu skutečně převzatého Zboží dodaného dle Kupní smlouvy.

5.4.

Jakost

5.4.1. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že Zboží:
I.

II.

III.

5.5.

bude dodáno v bezvadném stavu, v souladu se specifikací a požadavky
stanovenými v Kupní smlouvě, skladováno a přepravováno v souladu
s příslušnými právními předpisy;
bude ve všech směrech splňovat požadavky všech příslušných právních
předpisů, bude odpovídat podmínkám stanoveným v těchto VNP a
v Kupní smlouvě;
před tím, než je nabude do vlastnictví společnost Ugo, je ve výlučném
a neomezeném vlastnictví Dodavatele a nemá žádné právní vady.

Kontrola jakosti

5.5.1. Společnost Ugo je oprávněna prověřit, zda kvalita Zboží odpovídá technickým
a kvalitativním specifikacím dle této smlouvy, dle jednotlivých kupních smluv a
obvyklým vlastnostem zboží příslušného druhu. Pokud dojde ke změně
specifikace zboží, Dodavatel je povinen tuto skutečnost Kofole neprodleně
oznámit a vyžádat si její souhlas. Za účelem takové kontroly zboží, pokud o to
společnost Ugo požádá, obdrží od Dodavatele zdarma vždy vzorky každého
Zboží v přiměřeném množství vzhledem k druhu zboží, a to i před sjednanou
dobou dodání Zboží. Kontrola bude realizována v souladu s právními předpisy
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a technickými standardy platnými na území České republiky. Dodavatel se
tímto zavazuje umožnit provedení kontroly vždy, kdykoli o to bude společností
Ugo požádán. Osobě pověřené společností Ugo bude umožněn přístup
k informacím vztahujícím se ke zjištění kvality Zboží a výrobních postupů, a to
zejména k údajům o technické a kvalitativní specifikaci Zboží.
5.5.2. V případě, že technické a kvalitativní ukazatele nebudou splňovat požadavky
stanovené VNP, jinými dohodami smluvních stran, příslušnými právními
předpisy České republiky, jakož i normami EU a Dodavatel nezajistí ve
stanoveném termínu nápravu, má společnost Ugo právo požadovat smluvní
pokutu dle článku IX. těchto VNP anebo okamžitě odstoupit od Kupní smlouvy.

5.6.

Sledování objednávky

5.6.1. Je-li mezi stranami sjednáno, že dodávky podléhají sledování, je Dodavatel
povinen sdělit společnosti Ugo písemně, jak velká část Zboží již byla vyrobena,
a to vždy neprodleně po uplynutí jedné třetiny doby od uzavření Kupní
smlouvy nebo doručení avíza do dne dodání a dále pak vždy, když o to
společnost Ugo požádá.
5.6.2. Je-li to mezi stranami dohodnuto, Dodavatel je rovněž povinen informovat
společnost Ugo o připravenosti Zboží k expedici, o jeho předání k dopravě a o
pohybu dopravovaného Zboží.

5.7.

Doprovodná dokumentace

5.7.1. Spolu se Zbožím je Dodavatel povinen doručit společnosti Ugo následující
dokumentaci:
I.
Dodací list, který musí obsahovat následující údaje:

název a sídlo Dodavatele a společnosti Ugo;

místo a datum dodání Zboží;

den odeslání Zboží;

číslo objednávky / čísla objednávek společnosti Ugo;

druh, název a množství každé jednotky baleného Zboží;

číslo Zboží dle číselníku společnosti Ugo;

označení šarže Zboží

datum odeslání Zboží;

celkový počet balených jednotek Zboží; počet balíků jednotlivého
Zboží a počet jednotek Zboží v balíku;

druh a počet vratných obalů;

podmínky INCOTERMS 2010.
Pokud dodací list nebude obsahovat číslo objednávky, Zboží není
dodáno řádně a společnost Ugo má právo odmítnout převzetí Zboží.
II.

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle §5
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech nejpozději ke dni první dodávky
společnosti Ugo.
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III.

Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky pro Zboží, na něž se ustanovení tohoto zákona
vztahují;
IV.
dle povahy Zboží, hygienické potvrzení a potvrzení státních
zkušebních úřadů o tom, že Zboží odpovídá právním předpisům
České republiky a normám EU (např. nařízení Evropské komise č.
1935/2004, nařízení Evropské komise 10/2011);
V.
Záruční listy, návody a instrukce pro montáž, opravy a údržbu na
použití v českém, slovenském nebo polském jazyce tam, kde to
charakter Zboží vyžaduje podle státu místa dodání;
VI.
Osvědčení o kvalitě (je-li vyžadováno) vydané příslušnými
autorizovanými osobami;
VII. Platný certifikát dle povahy Zboží.
VIII. Analýza zboží, která prokazuje, že zboží splňuje požadavky na jakost
v souladu s kupní smlouvou a s právními předpisy.
5.7.2. Jiné než výše uvedené doklady vztahující se ke Zboží je povinen předložit
Dodavatel společnosti Ugo na její žádost.
5.7.3. Specifikace Zboží v doprovodné dokumentaci musí být v souladu se specifikací
Zboží v Kupní smlouvě.

5.8.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

5.8.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na společnost Ugo v okamžiku, kdy Zboží
řádně převzala od Dodavatele na dohodnutém místě dodání.
5.8.2. Společnost Ugo se stává vlastníkem Zboží v okamžiku jeho předání a potvrzení
převzetí na řádných dokumentech pro dodání Zboží, a to i v případě, že
Dodavatel není vlastníkem Zboží a že není ani oprávněn se Zbožím nakládat za
účelem jeho prodeje.
Článek VI.: Odpovědnost za vady, záruční doba, reklamace

6.1.

Odpovědnost za vady

6.1.1. Dodavatel odpovídá za všechny vady, které má Zboží v okamžiku přechodu
nebezpečí škody na společnost Ugo, i když se vada stane zjevnou až po této
době. Povinnosti dodavatele vyplývající z poskytnuté záruky nebo stanovené
záruky za jakost Zboží tím nejsou dotčeny.
6.1.2. Strany se dohodly, že společnost Ugo provádí při převzetí Zboží, které je
určeno k dalšímu zpracování, pouze vizuální kontrolu zabaleného Zboží a
kontrolu počtu skupinových balení (Zboží se nerozbaluje). Společnost Ugo
provádí detailní prohlídku Zboží až při jeho použití ve výrobě. Odchylně od §
2104, § 2105, § 2111 a § 2112 občanského zákoníku strany proto sjednávají,
že společnost Ugo je povinna oznámit Dodavateli vady Zboží do uplynutí 2 let
od jeho dodání, nejpozději však do skončení záruční doby Zboží.
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6.1.3. Bude-li dodávka obsahovat vadné Zboží, je to považováno za podstatné
porušení smlouvy a společnost Ugo je oprávněna od Kupní smlouvy (i)
odstoupit, žádat (ii) dodání náhradního Zboží za Zboží vadné nebo odstranění
vad na Zboží opravou, nebo žádat (iii) přiměřenou slevu podle ustanovení §
2106 občanského zákoníku.
6.1.4. V případě, že se společnost Ugo rozhodne odebrané vadné Zboží Dodavateli
vrátit, je tento povinen vadné Zboží odebrat do 7 dnů od výzvy společnosti
Ugo a uhradit náklady s tím spojené.
6.1.5. Dodavatel odpovídá rovněž za to, že dodávané Zboží nemá právní vady, a to
zejména, že není porušováno právo třetí osoby váznoucí na Zboží vyplývající
z průmyslového a duševního vlastnictví. Při porušení této povinnosti je
společnost Ugo oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit.
6.1.6. Odpovídá-li Dodavatel za škody způsobené vadou Zboží, je povinen nahradit
společnosti Ugo rovněž škodu vzniklou v souvislosti s oprávněnými nároky
třetích osob. Dodavatel si je vědom toho, že bude-li vada takového
charakteru, že Ugo bude nucena stáhnout své výrobky z trhu, bude Dodavatel
také povinen uhradit veškeré náklady a výdaje s tím související.
6.1.7. V případě vad zboží má Ugo vedle ostatních nároků dle těchto VPN a dle
příslušných právních předpisů též nárok na náhradu veškerých nákladů, které
jí vzniknou použitím vadného zboží.

6.2.

Záruka

6.2.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout záruku za jakost, tzn. že dodané Zboží bude
po stanovenou dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu a bude mít
dohodnuté vlastnosti. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí Zboží
společností Ugo.
6.2.2. Dodavatel poskytne na potravinářské Zboží záruku odpovídající době
použitelnosti, resp. době minimální trvanlivosti příslušného výrobku. Pokud je
životnost Zboží omezena na určitou dobu a 1/3 této doby již uplynula v době
dodání, může Dodavatel dodat toto Zboží pouze s předchozím souhlasem
společnosti Ugo.
6.2.3. Záruční doba na jiné než potravinářské Zboží je 24 měsíců, nebude-li mezi
stranami dohodnuta záruční doba delší.
6.2.4. Je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, že společnost Ugo je
oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit a Zboží vrátit i v případě, že bude
rozbalené a vady budou odhaleny až při zpracování Zboží. Náklady na vrácení
Zboží ponese Dodavatel.

6.3.

Reklamace

6.3.1. Reklamací se pro účely VNP rozumí jak uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Zboží, tak uplatnění práv ze záruky poskytnuté Dodavatelem.
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6.3.2. Dodavatel je povinen do dvou dnů ode dne doručení reklamace zahájit s
Kofolou jednání o řešení reklamace a nároky Kofoly z vad zboží uspokojit do
10 dnů ode dne doručení reklamace Dodavateli, nedohodnou-li se smluvní
strany písemně na jiné lhůtě. V případě dodání náhradního zboží za zboží
vadné začíná běžet nová záruční doba ode dne následujícího po dodání
náhradního zboží.
6.3.3. Nesplní-li Dodavatel svůj závazek dle předchozího odstavce, má se za to, že
uplynutím 14 denní lhůty reklamace byla důvodná a že Dodavatel uznal nároky
uplatněné společností Ugo.
6.3.4. Je-li reklamace důvodná a má-li být reklamované Zboží vyměněno nebo
odstoupila-li společnost Ugo od Kupní smlouvy, je Dodavatel povinen odstranit
reklamované Zboží do 7 dnů od uplynutí lhůty pro vyřešení reklamace.
Neodstraní-li Dodavatel reklamované Zboží v této lhůtě, má společnost Ugo
právo Zboží zlikvidovat na náklady Dodavatele.
Článek VII.: Obaly
7.1.

Dodavatel doručí Zboží v obalech dohodnutých se společností Ugo, jinak
v obalech obvyklých a vhodných pro ochranu a bezpečnost přepravy
dodávaného Zboží. Na obalech se Zbožím bude vyznačen název a množství
Zboží, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.

7.2.

Dodavatel se zavazuje, že obaly, ve kterých dodává společnosti Ugo své Zboží,
budou odpovídat ve všech parametrech platným předpisům o obalech a o
odpadech, zejména zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a zákonu č. 185/2001
Sb., o odpadech včetně jejich prováděcích předpisů.

7.3.

V případě, že Dodavatel nedodrží některý ze svých závazků uvedených
v článcích 7.1. – 7.2. těchto VNP, je společnost Ugo oprávněna odstoupit od
Kupní smlouvy.

7.4.

Není-li sjednáno, že obaly jsou vratné, Dodavatel dodává Zboží v nevratných
obalech. Dodává-li Dodavatel Zboží v nevratných obalech a není-li písemně
sjednána cena obalů, je cena obalu zahrnuta v ceně Zboží.

7.5.

Společnost Ugo je oprávněna odepřít dodávku Zboží na poškozených obalech.
Pokud dodávku na poškozených obalech převezme, není povinna zaplatit jejich
kupní cenu, byla-li sjednána, jsou-li nevratné, a ani je vrátit, jsou-li vratné, a
je oprávněna je zničit.

7.6.

Vratné obaly společnost Ugo vrátí Dodavateli zpravidla ve stejném množství
při dodávce Zboží nebo průběžně po dodání Zboží.

7.7.

Dodavatel je povinen ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení výzvy společnosti
Ugo zajistit odběr obalů.
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7.8.

O počtu dodaných a vrácených obalů předkládá Dodavatel společnosti Ugo
evidenci 1x měsíčně (měsíční obalové konto). Roční obalové konto se zavazuje
předložit Dodavatel společnosti Ugo do konce března roku následujícího,
nedohodnou-li se strany jinak. K měsíčnímu i ročnímu obalovému kontu má
společnost Ugo právo se vyjádřit a požádat Dodavatele o úpravu nebo
vysvětlení, a to do 15ti dnů od doručení obalového konta. Je-li tak sjednáno
v rámcové kupní smlouvě, Společnost Ugo není povinna vrátit ani nahradit
Dodavateli určitou procentní část z celkového množství dodaných obalů
stejného druhu, uvedeného v závěrečném ročním obalovém kontu, což
představuje paušálně stanovené množství obalů poškozených, vadných nebo
ztracených. Případné rozdíly v množství dodaných a vrácených obalů si
smluvní strany vypořádají vystavením dobropisu nebo faktury.

7.9.

Dodavatel prohlašuje, že zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z odběrů
v souladu s platnými právními předpisy, a to buď samostatně nebo
prostřednictvím smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou
společností.

Článek VIII.: Práva a povinnosti smluvních stran
8.1.

Dodavatel se zavazuje dodržovat ustanovení právních předpisů platných v ČR,
zejména ustanovení občanského zákoníku, zákona o technických požadavcích
na výrobky, zákona o potravinách, zákona o zdravotních službách, zákona o
ochraně spotřebitele, zákona o spotřební dani a právních norem upravujících
ochranu autorského práva a ochranu průmyslového a duševního vlastnictví.

8.2.

Dodavatel se zavazuje, že Zboží nebude porušovat žádná autorská práva,
patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva náležející
třetím osobám.

8.3.

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti Ugo
všechny okolnosti, které zjistil při plnění dodávky Zboží a jež mohou mít vliv
na změnu pokynů společnosti Ugo. Dodavatel není oprávněn částečně nebo
zcela pověřit třetí osoby plněním předmětu Kupní smlouvy bez souhlasu
společnosti Ugo.

8.4.

Dodavatel se zavazuje, že v případě ukončení výroby či distribuce dodávaného
Zboží na tuto skutečnost společnost Ugo upozorní, a to nejpozději 150 dnů
před ukončením výroby či distribuce Zboží. V případě porušení této povinnosti
Dodavatel odpovídá za škodu, která tím společnosti Ugo vznikne.

Článek IX.: Smluvní pokuta
9.1.

V případě, že je Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží nebo nedodá Zboží ve
stanoveném množství, kvalitě, místě dodání, a dalších dohodnutých podmínek,
společnost Ugo má právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží
včetně DPH, které nebylo dodáno v souladu s Kupní smlouvou, za každý den
prodlení.
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9.2.

V případě, že Dodavatel vyrobí Zboží podle technických postupů nebo jiných
údajů chráněných jako předmět duševního vlastnictví, poskytnutých
společností Ugo, zavazuje se Dodavatel ohledně tohoto technického postupu a
údajů zachovávat mlčenlivost. Pokud Dodavatel poruší povinnosti stanovené
v tomto odstavci, zavazuje se společnosti Ugo zaplatit smluvní pokutu ve výši
400.000,-EUR (slovy: čtyřistatisíc euro).

Článek X.: Náhrada škody
10.1. Každá smluvní strana má nárok na náhradu škody vzniklé druhé smluvní
straně porušením povinností dle Kupní smlouvy a těchto VNP. Nárok na
náhradu škody je splatný na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury.
10.2. V případě porušení povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a těchto VNP,
které jsou zajištěny smluvní pokutou, jsou strany oprávněny uplatňovat nárok
na náhradu způsobené škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty.
10.2. Dodavatel bere na vědomí, že vzhledem k charakteru dodávaného Zboží může
v případě porušení jeho povinností dle Kupní smlouvy a těchto VNP Kofole
vzniknout škoda ve formě sankce za správní delikt uložené správním orgánem
nebo ve formě smluvní pokuty, kterou Ugo bude povinna uhradit svému
zákazníkovi – odběrateli nealkoholických nápojů. V takovém případě bude
Dodavatel povinen tuto škodu nahradit dle odst. 10.1 a 10.2 těchto VNP.
Článek XI.: Důvěrnost
11.1. Mezi stranami je výslovně dohodnuto, že veškeré informace o obchodních
podmínkách, kupních cenách a údaje obdržené stranami během jejich vztahů
v rámci plnění kupní smlouvy, které nejsou veřejně známy, jsou a budou
stranami považovány za důvěrné. Strany nezpřístupní takové informace a
údaje žádné jiné straně nebo osobě, včetně médií, s výjimkou profesionálních
poradců a konzultantů za účelem plnění smluvních povinností.
11.2. Smluvní strany se zavazují, že kopie budou pořizovány pouze za účelem plnění
smluvních povinností. Dále se strany zavazují, že přijmou veškerá nezbytná
opatření, a to mezi svými zaměstnanci, profesionálními poradci a konzultanty,
tak aby ustanovení tohoto článku byla dodržena.
11.3. Pokud některá ze smluvních stran poruší tuto povinnost, je ujednáno, že druhá
strana je oprávněna jednání považovat za podstatné porušení smlouvy s
právem odstoupení od smlouvy a s právem domáhat se náhrady škody podle §
2894 a násl. Občanského zákoníku.
Článek XII.: Rozhodné právo
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12.1. Tyto VNP, jakož i jednotlivé Kupních smlouvy se řídi právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem, pokud se smluvní strany, v souladu
s dispozitivními ustanoveními zákona, nedohodly jinak.
12.2. Pokud je Dodavatel osobou cizího práva, strany tímto vylučují působnost
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží (vyhlášené pod č.
160/1991 Sb.).
12.3. Jsou-li ujednání této smlouvy v rozporu s jinými obchodními podmínkami,
které se mají vztahovat na Kupní smlouvy, mají tyto VNP před nimi přednost.
Článek XIII.: Řešení sporů
Veškeré spory, které vzniknou mezi společností Ugo a Dodavatelem z VNP
nebo z jednotlivých kupních smluv, jež budou na jejich základě stranami
uzavřeny, budou k rozhodnutí předloženy věcně příslušnému soudu ČR, místně
příslušnému dle sídla společnosti Ugo.
Článek XIV.: Závěrečná ustanovení
14.1. Žádné z práv nebo povinností vyplývajících z VNP ani z jednotlivých Kupních
smluv mezi stranami nesmí být postoupeno nebo převedeno bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tím není dotčena možnost
společnosti Ugo a Dodavatele použít k přepravě Zboží třetích osob.
14.2.

Tyto VNP jsou dostupné na internetové stránce www.Ugo.cz, nabývají
platnosti a účinnosti dne 1.11.2016 a použijí se na všechny závazkové vztahy
uvedené v čl. I. těchto VPN uzavřené po tomto datu.

14.3. VPN jsou pro společnost Ugo a pro Dodavatele závazné jako součást
závazkového vztahu vzniklého na základě Kupní smlouvy. Podpisem Kupní
smlouvy s odkazem na tyto VNP nebo přímo podpisem těchto VNP Dodavatel
prohlašuje, že si tyto VNP přečetl, porozuměl jim a bez výhrad s nimi souhlasí.
Použití obchodních podmínek Dodavatele se tímto vylučuje.
14.4. Neplatnost jen některých ustanovení těchto VPN nezpůsobuje neplatnost celé
smlouvy, a to za podmínky že neplatná ustanovení mohou být oddělena od
ustanovení platných. Neplatná ustanovení této smlouvy mohou být nahrazena
ustanoveními změněnými v souladu s platnou právní úpravou a touto
smlouvou.
V ……………, dne ………………..
Za Ugo trade s.r.o.:
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__________________
Jméno: ……………….
Funkce: …………….

__________________
Jméno: ……………..
Funkce: ……………..

__________________
Jméno: ……………….
Funkce: …………….

__________________
Jméno: ……………..
Funkce: ……………..
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