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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU N.P.
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ke všem smlouvám sjednaným o prodeji a koupi piva BUDWEISER BUDVAR, BUDVAR a ostatního zboží prodávaného Budějovickým Budvarem n.p. (dále jen „obchodní podmínky”)
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1.  APLIKACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
1.1. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Budějovického Budvaru se vztahují na prodej piva vyráběného Budějovickým Budvarem (dále jen „pivo BB“) a ostatního zboží (dále 

jen „obchodní podmínky”) prodávaného Budějovickým Budvarem, národním podnikem (dále jen „prodávající”) podle obchodních - kupních smluv sjednaných prodávajícím s  jeho 
obchodními partnery. 

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech uzavřených smluv o prodeji piva BB a ostatního zboží prodávaného prodávajícím, pokud dále není stanoveno jinak. 
1.3. Odběratelem podle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí jednak velkoobchod, který uzavřel rámcovou kupní smlouvu pro velkoobchodní prodej zboží (dále jen 

„velkoobchod”) a dále kupující který s prodávajícím uzavřel ve formě smluvního formuláře rámcovou kupní smlouvu (dále jen „kupující”). Je-li v těchto obchodních podmínkách 
používán pojem kupující, má se tím na mysli jak velkoobchod tak i kupující. Při potřebě jejich rozlišení je v těchto obchodních podmínkách samostatně užíváno pojmenování velkoobchod 
a kupující. 

 Obdobně platí, že tam, kde se v textu těchto obchodních podmínek používá termín smlouva nebo obchodní smlouva, rozumí se tím, jak rámcová kupní smlouva pro velkoobchodní prodej 
zboží, tak i rámcová kupní smlouva, sepsaná ve formě smluvního formuláře, a pouze tam, kde by v textu vyvstala potřeba rozlišení těchto smluv, bude příslušný smluvní typ terminologicky 
přesně označován. 

1.4. Pro ostatní zboží prodávané prodávajícím jsou tyto obchodní podmínky závazné jen v těch případech, ve kterých nejsou v rozporu s podmínkami prodeje stanovenými výrobci takového 
zboží. 

2. ZBOŽÍ - OBALY ZBOŽÍ 
 2.1. Zbožím, které je předmětem prodeje a koupě podle smlouvy, je především pivo BB tak, jak je toto pivo vyráběné a obchodované prodávajícím v různé stupňovitosti a balení pod ob-

chodními označeními Budějovického Budvaru (dále jen „pivo” nebo „výrobek“). 
2.2. Pivo, které je předmětem prodeje a koupě, je vyráběné podle příslušných technických norem a technologických postupů, které zaručují vysokou úroveň kvality piva. Pivo je opatřeno 

obaly. 
2.3. Zbožím, které dále může být předmětem prodeje a koupě podle smlouvy, může být dále různé další zboží, zejména potravinářské, prodávané a dodávané prodávajícím (dále jen „další 

zboží” nebo „další výrobky“). 
 Další zboží, které je předmětem prodeje a koupě, je vyráběno podle technických norem stanovených výrobci takového zboží. 
2.4. Prodávající opatřuje své výrobky obaly zaručujícími standardně spolehlivou ochranu výrobků při manipulaci a prodeji. Obaly prodávajícího jsou zpravidla označeny ochrannými 

značeními (logem) prodávajícího.
 K manipulaci se zbožím se využívají přepravní prostředky - palety určené k oběhu.
 Balení piva
 Pivo je standardně baleno takto:
 lahvové pivo
 - přepravky 
 - kartony 
 - skupinové balení 
 sudové pivo 
 pivo v cisternách 
 pivo v plechovkách 
 Pivo je opatřeno obaly, které zajišťují jeho stabilní kvalitu po celou dobu trvání záruční lhůty. 
2.5. Používání obalů jiných výrobců na výrobky dodávané prodávajícím respektuje prodávající v rozsahu a způsobem stanoveným výrobcem takových výrobků. 
2.6. Při prodeji zboží poskytuje prodávající prodejní obaly za cenu uvedenou v ceníku výrobků prodávajícího. V dohodnutých případech poskytne prodávající obaly ve svém vlastnictví 

kupujícímu proti finanční zvláštní peněžní částce, dále jen finanční záloze nebo záloze uvedené v ceníku za dohodnutých podmínek. 
2.7. Prodávající vykupuje vratné obaly za stejných podmínek, za kterých tyto obaly prodal. Při vrácení vratných obalů prodávajícímu, které prodávající poskytl kupujícímu proti finanční 

záloze, prodávající kupujícímu zálohu vrátí v závislosti na počtu přijatých obalů a nebo nevrácenou zálohu připočte jako nevrácené obaly na obalové konto kupujícího. 
2.8. Při poskytnutí obalů určených k oběhu, které po celou dobu oběhu zůstávají ve vlastnictví prodávajícího, prodávající založí kupujícímu obalové konto pro kontrolu stavu obalů. Při 

pravidelných dodávkách zboží se provádí odsouhlasení stavu obalového konta (salda) na požádání prodávajícího, ne však častěji než 1x za měsíc, pokud se strany nedohodnou ve 
výjimečných případech jinak. Aktualizovaný přehled stavu obalového konta je uveden na každém daňovém dokladu, který kupující při odběru zboží obdrží od prodávajícího, čímž může 
kupující průběžně kontrolovat stav svého obalového konta evidovaného u prodávajícího.

    V případě zjištění rozdílu v obalech určených k oběhu může prodávající provést podle vlastního rozhodnutí inventuru obalů přímo v provozovně kupujícího za jeho účasti a kupující je 
povinen takovou kontrolu prodávajícího strpět a tuto umožnit. 

     V případě pochybností platí podle dohody prodávajícího a kupujícího za nesporné údaje o počtu obalů, dle stavu obalového konta, který bude zaznamenán v evidenci prodávajícího. Obalové konto 
vedené u prodávajícího pro kupujícího bude dále nesporným dokladem pro vyúčtování vzájemných nároků prodávajícího a kupujícího ohledně obalů. Obalové konto, resp. údaj prodávajícího  
o počtu nevrácených obalů v něm uvedený, bude rovněž nesporným dokladem o tom, že kupující nevrátil prodávajícímu počet a druh obalů zadokumentovaný v obalovém kontu a že 
kupující má tyto obaly ve své dispozici. 

2.9. Prodávající vykupuje obaly, resp. přijímá zpět vratné obaly kompletní, nepoškozené, vyprázdněné a neznečištěné. V případě zjištění poškozeného obalu je prodávající oprávněn výkup 
takového obalu odmítnout nebo vratný obal proti zadržení finanční zálohy přijmout.

2.10.  Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží ve vadném nebo jinak poškozeném obalu. 
2.11. U vratných obalů ve vlastnictví prodávajícího je prodávající oprávněn v případě ztráty, poškození nebo neodevzdání obalu požadovat na kupujícím peněžitou náhradu ve výši pořizo-

vací ceny obalu. Pro případ zjištění, že prodávající vede za kupujícím nevypořádané saldo vratných obalů si prodávající a kupující sjednávají tyto podmínky pro vypořádání nároků 
prodávajícího, které z tohoto zjištění vyplynou:

  -  prodávající stanoví kupujícímu na základě výzvy lhůtu pro vrácení obalů a dále lhůtu pro zaplacení peněžité náhrady za obaly, pokud je kupující prodávajícímu nevrátí; v případě pochybností  
o doručení výzvy platí podle dohody prodávajícího a kupujícího, že výzva byla kupujícímu doručena do 5ti dnů od data jejího odeslání prodávajícím, nebo jeho zmocněncem, jestliže 
výzva bude učiněna písemně a bude doručována doporučenou poštou;

 -  jestliže kupující nevrátí obaly ve lhůtě určené mu výzvou, pak platí, že není schopen tak učinit, a prodávajícímu vzniká nárok na peněžitou náhradu, jak se výše uvádí;
 výše peněžité náhrady se rovná pořizovací ceně obalů, za kterou prodávající obaly zakoupil v nejbližším období před zjištěním, že kupující nevrátil obaly;
 -  prodávající a kupující vylučují, že by souvislosti s převzetím obalů kupujícím od prodávajícího mezi nimi vznikaly smlouvy o skladování nebo o úschově a potvrzují si, že pro vyrovnávání 

zjištěného salda obalů platí pravidla obsažená v těchto všeobecných obchodních podmínkách;

8. PROPAGACE
8.1. V případě, že kupujícímu budou pivovarem poskytnuty bezplatně propagační předměty na základě zvláštního ujednání, dohodly si smluvní strany, že všechny propagační předměty 

poskytnuté kupujícímu zůstávají majetkem prodávajícího. V případě zneužití nebo nesplnění závazků vyplývajících pro něho ze zákona či smluvních ujednání s prodávajícím, má prodá-
vající právo všechny jemu poskytnuté propagační předměty včetně výčepního zařízení odejmout.

9. DŮVODY ZÁNIKU SMLOUVY
9.1.  Obchodní smlouva, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, může mezi prodávajícím a kupujícím zaniknout:
 - dohodou smluvních stran, 
 - výpovědí,
 - odstoupením,
 - prohlášením úpadku kupujícího.
 Návrh dohody musí být druhé smluvní straně předložen v písemné formě alespoň 14 dnů před navrhovaným termínem ukončení smlouvy. Dohoda musí být uzavřena v písemné formě  

a požádá-li o to prodávající musí být v dohodě sjednány podmínky vypořádání vzájemných nároků smluvních stran. 
 Prodávající je oprávněn tuto smlouvu v y p o v ě d ě t 
  - pokud kupující podle úředního rozhodnutí ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti,
 - pokud kupující podle posouzení prodávajícího ztratí schopnost k provádění obchodních činností podle obchodní smlouvy,
 - pokud kupující podle zjištění prodávajícího uskutečňuje prodej zboží v rozporu s uzavřenou obchodní smlouvou nebo obchodními zájmy    prodávajícího,
 - pokud kupující podle posouzení prodávajícího poruší smlouvu jiným závažným způsobem, 
 Kupující je oprávněn tuto smlouvu v y p o v ě d ě t 
 - pokud prodávající opakovaně nesplní své závazky k zajištění dodávek zboží pro kupujícího, přestože prodávající byl na skutečnost o neplnění dodávek zboží pro kupujícího s do-

statečným předstihem kupujícím opakovaně písemně upozorňován a současně v  takovýchto upozorněních byla prodávajícímu kupujícím poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta pro 
plnění, 

 - pokud prodávající opakovaně nesplní jiné své závazky z této smlouvy a na tuto skutečnost byl prodávající kupujícím upozorňován stejným způsobem a za stejných podmínek, jaké jsou 
uvedeny v předchozím ustanovení této smlouvy, sjednaném si pro možnost kupujícího vypovědět tuto smlouvu z důvodů neplnění dodávek zboží.

 Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí předanou druhé smluvní straně nebo doručenou doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedenou v příslušné obchodní 
smlouvě, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. 

    Výpověď se považuje za doručenou, pokud příjemce (adresát) výpovědi její předání nebo doručení svým jednáním nebo nečinností zmaří. V pochybnostech se má za to, že výpověď 
byla doručena pátým dnem ode dne jejího odeslání doporučenou poštou, zasílanou na adresu příjemce uvedenou na titulní straně obchodní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím  
a kupujícím. 

    Prodávající je oprávněn od této smlouvy o d s t o u p i t v případě, že kupující podle zjištění prodávajícího uskutečňuje prodej piva v rozporu s obchodními zájmy prodávajícího, když 
rozhodné pro důvody je posouzení provedené prodávajícím. Stejné oprávnění má prodávající, jestliže velkoobchod, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, uzavře smlou-
vu o prodeji zboží (tzv. subdistribuce) s třetí osobou.

    Prodávající dále může od této smlouvy odstoupit, pokud kupující porušuje své závazky vůči obchodním označením prodávajícího.
    Prodávající dále může od této smlouvy odstoupit zejména pokud kupující opakovaně porušuje své závazky k úhradě kupní ceny za zboží.
    Důvody pro které prodávající může od této smlouvy odstoupit smluvní strany považují za podstatná porušení smlouvy a při výkonu práva prodávajícího k odstoupení od smlouvy tak 

odpadá jeho povinnost poskytovat kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu pro plnění. 
    Účinky odstoupení nastanou okamžikem jeho doručení nebo jinak dáním na vědomí kupujícímu. Ohledně doručování písemného právního úkonu odstoupení platí zásady sjednané si 

pro doručování výpovědi obdobně. Totéž platí pro doručování jiných písemných právních jednání.

9.2.  Smluvní strany se dohodly, že pokud zanikne smlouva, dojde současně i k zániku smluv a dodatků, jejiž trvání je závislé na trvání smlouvy

10. ZASTAVENÍ PRODEJE ZBOŹÍ
10.1. Prodávající zastaví kupujícímu prodej zboží, a to i okamžitě, z důvodů, pro které lze smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit a nebo jestliže prodávající využije svého práva  

a prohlásí své pohledávky za kupujícím za okamžitě splatné. 
10.2. K zastavení prodeje zboží dojde okamžikem oznámení kupujícímu o zastavení prodeje zboží. Pokud prodávající učiní takové oznámení ústně, může kupující žádat o jeho potvrzení 

písemně. Pro doručení takového oznámení platí stejná pravidla, která jsou uvedená pro případy doručování písemné výpovědi.
10.3. Zastavení prodeje zboží v souladu s takto dohodnutými si podmínkami není porušením závazku prodávajícího k dodání zboží kupujícímu. Posouzení, zda nastaly důvody pro zastavení 

prodeje zboží tímto dohodnutým si postupem, náleží výhradně prodávajícímu.

11. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
11.1. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Budějovického Budvaru jsou platné ode dne jejich vyhlášení prodávajícím pro všechny smluvní vztahy uzavřené počínaje vyhlášením 

všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží Budějovického Budvaru. Vyhlášením se rozumí uvedení znění Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží Budějovického 
Budvaru na internetové adrese: http://www.budejovickybudvar.cz/obchodni-podminky.html pod přístupovým heslem „budvar1895“.

11.2. Ke změně těchto obchodních podmínek dochází vyhlášením změn obchodních podmínek s následnou publikací úplného textu nových obchodních podmínek na internetové adrese: 
http://www.budejovickybudvar.cz/obchodni-podminky.html pod přístupovým heslem „budvar1895“. Dosavadní obchodní podmínky pro prodej zboží Budějovického Budvaru pak 
pozbývají platnosti. Vyhlášením se nové obchodní podmínky stávají nedílnou součástí uzavřených kupních a distribučních smluv. Obchodní podmínky jsou vyhlašovány zpravidla s účin-
ností od nového obchodního roku.

    Kupující se zavazuje zjišťovat si u prodávajícího prokazatelným způsobem, v každém měsíci obchodního roku, zda nedošlo ke změnám obchodních podmínek a zavazuje se uzavřít 
s prodávajícím aktuálně platné obchodní podmínky. Poruší - li kupující tyto závazky, prohlašuje, že se v celém rozsahu seznámil s aktuální verzí obchodních podmínek jinak, že nemá 
výhrad k jejich obsahu, a zavazuje se realizovat obchodování s prodávajícím podle aktuálně platných obchodních podmínek ve znění, které se bude vztahovat na období uzavírání 
obchodů mezi prodávajícím a kupujícím. 

    V případě, že kupující nebude souhlasit se změnou těchto obchodních podmínek, je oprávněn změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v trvání  
3 měsíců. Odmítnutí změn obchodních podmínek je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě poté, co se mohl se změnou obchodních 
podmínek seznámit 

11.3. Velkoobchod (kupující) prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží Budějovického Budvaru a potvrzuje, že 
tyto obchodní podmínky jsou přiloženy k příslušné obchodní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a velkoobchodem (prodávajícím a kupujícím), která na ně zcela odkazuje. Na důkaz 
tohoto prohlášení a potvrzení velkoobchod (kupující) připojuje na těchto obchodních podmínkách svůj podpis.

V Českých Budějovicích dne ....................................................                                                                                      Velkoobchod (kupující): ....................................................

Budějovický Budvar, n. p., K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice,  www.budejovickybudvar.czBudějovický Budvar, n. p., K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice,  www.budejovickybudvar.cz



5.9.  Daňový doklad prodávajícího je považován za doručený okamžikem zaslání tohoto daňového dokladu na e-mailovou adresu určenou kupujícím pro komunikaci v elektronické podobě.
5.10.  Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoliv změně e-mailové adresy a zajistit řádnou funkčnost jím uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této smlouvy. Jestliže bude  

z okolností zřejmé, že daňový doklad nelze doručit na e-mailovou adresu určenou kupujícím, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude na adresu sídla kupujícího zaslán daňový 
doklad v papírové formě, přičemž však daňový doklad bude splatný v termínu, jakoby byl úspěšně doručen kupujícímu prostřednictvím emailu.

 5.11.  Daňový doklad má povahu elektronického daňového dokladu, bude-li zajištěna jeho věrohodnost původu a neporušenost obsahu v souladu s platnou právní úpravou, zejména ve 
smyslu s § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů má. Prodávající a kupující prohlašují, že jsou si vědomi zvýšených zákonných 
požadavků na uchovávání daňových v elektronické podobě a zavazují se je, každý za sebe, dodržovat, zejména se dohodly na následujících postupech zabezpečujících věrohodnost 
a neporušenost údajů na fakturách v elektronické podobě vystavených na základě této smlouvy:

 - daňové doklady v elektronické podobě budou vystavovány ve formátu PDF a přílohy budou vystavované v různých formátech (např. doc, xls, tif a jiné),
 - věrohodnost původu a neporušenost obsahu bude zaručená elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí, vyhotovenou podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve - - - -znění pozdějších předpisů, která bude připojena ke každému daňovému dokladu,
 - žádná smluvní strana nebude do vystaveného daňového dokladu v elektronické podobě zasahovat, ani měnit jeho obsah
 - obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádnou a čitelnou archivaci, věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu elektronických daňových dokladů   po celou dobu jejich uchovávání.
5.12.  Prodávající je oprávněn na kupujícím požadovat, aby kupující ještě před dodávkou zboží dle této smlouvy poskytl prodávajícímu sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajištění svého závazku  

k zaplacení za prodané zboží prodávajícímu dle smlouvy (bankovní garance, ručitelské prohlášení, depozitum apod.).
5.13.  Nesplňuje-li daňový doklad požadavky dle čl. 5.11 (jedná se o prostý soubor pdf. bez elektronického podpisu nebo pečeti), zajistí kupující vytištění daňového dokladu a jeho archivaci 

jako běžného daňového dokladu v papírové podobě. 
5.14.  Kupující oznámí prodávajícímu změnu svého bankovního spojení bez zbytečného odkladu, jinak prodávající nenese odpovědnost za důsledky změny bankovního spojení. 
5.15.  Peněžité nároky prodávajícího vůči kupujícímu je prodávající oprávněn vypořádat zápočtem se splatnou či nesplatnou pohledávkou nebo pohledávkami kupujícího za prodávajícím. 

Vzájemné zápočty závazků a pohledávek provádí prodávající, v opačném případě je kupující povinen nechat si zápočet od prodávajícího písemně odsouhlasit.

6. JAKOST ZBOŽÍ, SKLADOVÁNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ 
6.1.  Závazné podmínky pro jakost piva vycházejí ze závazných technických norem a technologických postupů stanovených zejména pro výrobu, skladování, dopravu a prodej piva. Závazné 

podmínky pro jakost dalšího zboží prodávaného prodávajícím dle této smlouvy vycházejí ze závazných norem výrobců takového zboží. 
6.2.  Prodávající pak ručí za zachování všech charakteristických znaků a vlastností piva a dalšího zboží prodávaného prodávajícím, a to po celou dobu trvání záručních lhůt jednotlivých druhů 

zboží, jak jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 
6.3.  Kupující podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil se všemi závaznými podmínkami pro nákup, dopravu, skladování a prodej zboží, uvedenými v obchodních podmínkách, a že 

takové podmínky 
 se zavazuje po celou dobu prodeje, koupě a dalšího nakládání se zbožím všestranně dodržovat a respektovat a také zachovávat. 
 Stejné podmínky bude velkoobchod zahrnovat do smluv uzavíraných se svými odběrateli a takové bude kontrolovat a vyžadovat jejich plnění. 
6.4.  Kupující se zavazuje včas a řádně informovat prodávajícího o všech projevech, příčinách a důvodech zhoršení jakosti zboží, které se v průběhu prodeje a koupě zboží dle distribuční, 

resp. kupní smlouvy vyskytnou. 
6.5.  Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn kdykoli za trvání smlouvy prověřovat a kontrolovat způsob skladování a prodeje zboží (piva) a dalších s prodejem souvisejících 

činností kupujícího, který se takovou kontrolu a prověřování zavazuje strpět. To se týká i zajištění výčepu piva. 
 Velkoobchod se dále zavazuje, že stejný rozsah kontrolních činností uvedených v těchto podmínkách, smluví zejména při prodeji piva dle smlouvy uzavřené se svými smluvními partnery 

tak, aby takovou kontrolu, resp. prověrku činnosti svých smluvních partnerů, mohl provést sám nebo i za účasti prodávajícího. 
6.6.  Sudové pivo musí být skladováno při stálé teplotě 8 °C až 12 °C. 
 Pivo v lahvích a plechu včetně 5 l soudků musí být skladováno při stálé teplotě 5 °C až 20 °C.
6.7. P rostory pro skladování piva musí být čisté, vzdušné, dobře větratelné, chráněné před působením slunečních paprsků a mrazu. 
 Spolehlivé skladování piva zahrnuje ochranu piva před působením jiných materiálů, které mohou pivo senzoricky poškodit. 
6.8.  Pokud výrobce stanoví pro jiné další zboží prodávané prodávajícím závazné podmínky pro jeho skladování nebo uložení, musí kupující takové podmínky dodržet. 
 Při skladování je nutno dodržovat všeobecně platné hygienické podmínky pro skladování. 
6.9.  Prodej a výčep piva nesmí snižovat nebo jinak nepříznivě ovlivňovat kvalitu piva. Musí být respektovány všechny závazné podmínky odpovídající významu a značce piva, jako i jeho 

postavení na trhu s pivem. 
 V případě čepování sudového nealkoholického piva BUDVAR NEALKO je kupující povinen:
 - jako tlačné médium použít CO2, nebo směs CO2+N2
 - sanitaci pivních cest provádět 1x týdně
 - denně na konci směny odpojit narážeč od hrdla sudu, otřít zbytek piva na hrdle sudu, připojit narážeč na mycí hlavici a propláchnout vedení vodou
6.10.  Pokud není stanoveno jinak, platí pro prodej a výčep piva podmínky vyplývající ze státních norem (ČSN), případně z dalších norem, podle nichž může být prováděna kontrola prodeje 

příslušnými státními orgány. Pro prodej a výčep piva mohou být stanoveny případné další doporučené podmínky stanovené v technických normách, případně v dalších normách. 
6.11.  Při prodeji nebo výčepu piva jsou dále rozhodná a pro kupujícího závazná všechna doporučení pro prodej nebo výčep piva, stanovená a oznámená, resp. sdělená kupujícímu 

odbornými pracovníky prodávajícího. 
 Stejná závazná doporučení bude velkoobchod zahrnovat do smluv uzavíraných se svými odběrateli a takové bude kontrolovat a vyžadovat jejich plnění. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST - REKLAMACE 
7.1. Záruční lhůty 
 
7.2.  Případnou vadu piva může kupující reklamovat telefonicky nebo písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vad nejpozději poslední den záruční lhůty v expedičním místě prodáva-

jícího, ve kterém zboží k prodeji převzal; Vady zjištěné při odběru (zejména vady množství a balení apod.) musí kupující reklamovat u prodávajícího v expedičním nebo odběrním místě 
při převzetí zboží s tím, že vada musí být zaznamenána a popsána v dodacím listu včetně podpisu kupujícího (případně dopravce kupujícího) a prodávajícího (případně dopravce 
prodávajícího). Na pozdější reklamace nebude prodávajícím brán zřetel. 

7.3.  Při reklamaci vad kupující musí uvést 
 - své odběratelské číslo, 
 - expediční nebo odběrní místo, 
 - datum dodávky, 
 - datum doporučené spotřeby piva, 
 - množství a druh reklamovaného piva, 
 - popis vady a jak se projevuje, 
 - evidenční číslo obalu. 
7.4..  Prodávající rozhodne o reklamaci vad nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení. 
 Reklamaci vad sudů může posoudit oprávněná osoba prodávajícího i v místě výskytu vady v případě, že není možno vrátit reklamované zboží do expedičního místa. 
7.5.  Reklamace rozbitých lahví bude uznána prodávajícím proti doložení úlomku láhve s původním nedeformovaným korunkovým uzávěrem. Při reklamaci vad sudového piva musí reklam-

ované sudy obsahovat min. 80 % původního plnění, pokud se nejedná o poškození obalů. 
7.6.  Vyžadují-li to právní předpisy nebo je-li to obvyklé, přiloží kupující k reklamaci vad doklady předpokládané v právních předpisech (protokoly, komerční zápisy apod.). 
7.7.  V případě reklamace vad dalšího zboží prodávaného prodávajícím postupuje prodávající v souladu s reklamačními podmínkami, které stanoví výrobce pro prodávaný druh zboží. 

 -  za dobu od převzetí obalů kupujícím do okamžiku jejich vrácení prodávajícímu, kupujícímu nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu;
 -  pokud se v článku 2.13. těchto všeobecných obchodních podmínek používá termín obrátka obalů, nejedná se o stanovení lhůty pro vrácení obalů, neboť pro nakládání s obaly platí 

výše uvedené smluvní podmínky. Obrátkovostí se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí žádoucí frekvence nákupu a prodeje zboží tak, aby byla zachována jeho kvalita. 
 Stejná pravidla platí i pro nakládání s paletami. 
 Za poškození obalu se nepovažuje jeho běžné provozní opotřebení. 
2.12.  V případě zavedení nového druhu obalu oznámí prodávající lhůtu, do které ukončí výkup vyřazovaných obalů. Prodávající není povinen vykoupit obaly, které pro své výrobky nepoužívá. 
2.13.  Obrátka obalů 
 Prodávající stanoví tuto obrátku obalů: 
  přímý prodej   velkoobchodní prodej
 - přepravky  4 měsíce    6 měsíců
 - sudy  5 týdnů    2 měsíce 
2.14.  Údaje uváděné na zboží:
 údaje o výrobci 
 druh piva 
 původní stupňovitost a obsah alkoholu 
 datum spotřeby 
 objem původního plnění 

3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 
3.1.  Kupující objednává zboží dle této smlouvy u prodávajícího osobně, písemně nebo telefonicky pro každou jednotlivou dodávku, pokud zároveň neobjedná větší počet jednotlivých 

dodávek. Prodávající každou jednotlivou objednávku potvrdí kupujícímu telefonicky a na vyžádání též písemně, pokud namísto potvrzení bez dalšího prodávající neposkytne požado-
vané plnění. 

3.2.  Objednacím místem kupujícího je místo pro uplatnění objednávek, které prodávající sdělí kupujícímu na požádání, pokud jej neuvede v jiné smlouvě (např. dodatek, dohoda apod.). 
Jakoukoli změnu objednacího místa písemně oznámí prodávající kupujícímu bezodkladně.

3.3.  Pivo a případně další zboží si lze objednávat takto:
 kupující se zavazuje objednávat si zboží v objednacích místech prodávajícího nacházejících se v oblasti jeho působnosti a/nebo prostřednictvím zákaznické linky pro objednávky 

poskytované společností ATODA Telemarketing spol. s r.o., se sídlem Lidická tř. 2331/6a, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 481 15 916 .
 Objednávacím kontaktem zákaznické linky pro objednávky poskytované společností ATODA Telemarketing spol. s r.o. je: tel. č. 388 901 110
 Objednacími místy jsou:
 Distribuční sklad České Budějovice, Kněžskodvorská 33
 tel. č. 387 705 602 
 Distribuční sklad Praha, Čestlice, Obchodní 122
 tel. č. 272 680 454
  Distribuční sklad Pardubice, Poděbradská 300
 tel. č. 466 413 202
 Distribuční sklad Ostrava, Novoveská 3
 tel. č. 596 632 031 
 Distribuční sklad Teplice, Hřbitovní 3183
 tel. č. 417 532 592
 Distribuční sklad Brno, Vintrovna 21, Popůvky
 tel. č. 547 210 701
 Distribuční sklad Plzeň, Klatovská 179, Plzeň - Litice
 tel. č. 377 828 522
 Zajišťuje-li dopravu prodávající, lze ve výjimečných případech objednávku na prodej zboží zrušit telefonicky nebo písemně, nejpozději však 24 hodin před expedicí. 
3.4.  Místo, kde se bude realizovat dodávka (odběrní místo), musí být v případě potřeby vždy včas ze strany kupujícího vybaveno všemi prostředky pro hladký průběh předání a převzetí zboží. 

Kupující je povinen poskytnout při vykládce zboží prodávajícímu nebo jeho smluvnímu dopravci výpomoc a součinnost a řídit se jejich pokyny. Strojní zařízení kupujícího, nebo zajištěné 
kupujícím, musí obsluhovat výlučně kupující, nebo jeho smluvní partneři. 

 V místě dodávky zboží se současně budou provádět odběry prázdných vratných obalů. 
  Jiné odběrní místo než místo podnikání, popř. sídlo kupujícího, musí být sjednáno ve smlouvě, nebo v jiné dohodě, to vše v písemné formě pod sankcí neplatnosti takovýchto ujednání, 

v případě jejího nedodržení. Kupující není oprávněn požadovat dodání zboží mimo odběrní místa, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

4. DODÁVKY ZBOŽÍ - DOPRAVA 
4.1.  Dodávkou smluveného zboží se rozumí prodej zboží prodávajícího kupujícímu včetně obalů, které kupující převzal a jehož převzetí potvrdil na dodacím listu prodávajícího. Obvyklá 

doba dodávky zboží od přijetí objednávky je 48 hodin.
4.2.  Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího vlastnictví k dodanému zboží. Současně na kupujícího přechází riziko poškození a ztráty dodaného zboží. To se netýká obalů určených 

k oběhu (vratné obaly), které prodávající poskytne kupujícímu se zbožím oproti složení finanční zálohy. 
4.3. Prodávající je oprávněn ověřit oprávnění kupujícího k převzetí dodaného zboží. Odmítne-li kupující takovýto požadavek prodávajícího, je prodávající oprávněn bez následků pro 

prodávajícího předání zboží odepřít. 
4.4. Při zajištění dopravy prodávajícím je dodávka zboží splněna předáním zboží kupujícímu nebo jím pověřené, zmocněné nebo zavázané osobě ve sjednaném místě plnění (dále jen 

„přejímající”). 
 Takovou osobou může být i dopravce. 
 V ostatních případech je dodávka splněna předáním dodaného zboží přejímajícímu v expedičním místě prodávajícího. 
4.5. Splnění dodávky zboží přejímající potvrdí svým vlastnoručním podpisem doplněným otiskem razítka přejímajícího nebo jiným identifikačním znakem na dodacím listu vystaveném prodá-

vajícím. Dodací list musí obsahovat všechny obvyklé údaje o prodávajícím a kupujícím, jako i o druhu, množství a ceně zboží včetně uvedení údajů o druzích a množství obalů. Současně 
se vyznačí nezbytné údaje o přejímajícím. 

4.6. Expedičním místem prodávajícího je prodávajícím určené místo v jeho nebo smluvním objektu, které slouží k předání, převzetí a naložení zboží přejímajícím (dále jen „expediční místo”). 
Nakládku zboží provede prodávající svými technickými prostředky na dopravní prostředek přejímajícího. Všechny osoby přejímajícího v expedičním místě se musí řídit pokyny prodáva-
jícího. V expedičním místě prodávajícího se provádí skládka prázdných vratných obalů přivezených přejímajícím. 

4.7. Odběrním (obchodním) místem (dále jen „odběrní místo”) se rozumí provozovna kupujícího, která splňuje všechny požadavky a podmínky pro skladování a prodej piva a ostatního 
zboží dováženého, resp. prodávaného prodávajícím. Odběrní místo (místo plnění) sjednají prodávající a kupující ve smlouvě. Kupující není oprávněn smluvená místa měnit bez dohody 
s prodávajícím. 

  Odběrní místo je kupující povinen přizpůsobit všem technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům, jako i obvyklým požadavkům pro složení a případně skladování, resp. pro prodej piva  
a ostatního zboží dodávaného prodávajícím. Je-li odběrní místo vybaveno strojním zařízením kupujícího pro složení zboží, musí takové zařízení obsluhovat výlučně kupující. 

 V případě nebezpečné skládky zboží je prodávající oprávněn po upozornění přejímajícího složit zboží v jiném nejblíže vhodném místě pro takovou skládku a nebo, není-li to možné, 
skládku zboží bez následků pro prodávajícího odmítnout. V takovém případě kupující uhradí náklady vynaložené prodávajícím na marnou jízdu se zbožím. 

 Kupující v odběrním místě připraví k nakládce prodávajícímu vyprázdněné vratné obaly bez jakéhokoli poškození a znečištění. 
4.8. Dopravu piva a dalšího zboží lze uskutečnit: 
 - dopravními prostředky prodávajícího
 - dopravními prostředky smluvních dopravců prodávajícího 
 - dopravními prostředky kupujícího 
 - dopravními prostředky smluvních dopravců kupujícího 
     (dále jen „dopravní prostředky”) 
4.9.  Kupující nebo smluvní dopravce kupujícího dbá na to, aby doprava piva probíhala v krytých dopravních prostředcích. Při venkovních teplotách nižších než -5 °C musí být doprava 

zajištěna v izotermických dopravních prostředcích. 
4.10.  Kupující odpovídá za šetrnou manipulaci s pivem, jako i obaly, aby tyto nebyly vystaveny nárazům a nadměrným otřesům. Veškerá manipulace pivem musí být prováděna s vyloučením náhlých  

a výrazných změn teplot. 
 Je zakázáno shazování sudů z dopravních prostředků do skladových prostor. 
4.11.  Stanoví-li výrobce dalšího zboží prodávaného prodávajícím dle smlouvy závazné podmínky pro dopravu takového zboží, musí kupující takové podmínky respektovat a splňovat. 

5. CENA A JEJÍ PLACENÍ 
5.1.  Nový ceník vyhlašuje prodávající. Dnem platnosti nového ceníku zboží prodávajícího (dále jen „ceník”) dosavadní ceník pozbývá platnosti.
5.2.  Součástí ceníku jsou rovněž ceny prodávaných obalů, záloh na obaly poskytované prodávajícím a ceny dopravného v případě poskytnutí dopravy zboží prodávajícím. 
5.3.  Má-li dojít ke změně cen vyhlášených v ceníku v důsledku změny daní a poplatků, platí nová cena ode dne vyhlášení, nejpozději však od okamžiku platnosti změny daní a poplatků. 
5.4.  Podkladem pro placení smluvené ceny kupujícím za prodej zboží dodaného prodávajícím je daňový doklad, který má náležitosti stanovené právními předpisy (dále jen „daňový 

doklad”). 
5.5.  Daňový doklad obsahuje dále údaje o druhu prodaného zboží, jeho množství a jednotkách, jak jsou uvedeny na dodacím listě. 
 Daňový doklad obsahuje dále údaje o ceně za prodané zboží, kterou se kupující zavázal zaplatit. Na daňovém dokladu se zvlášť uvede druh, množství a cena obalů, které jsou 

prodávané se zbožím nebo záloha na obaly poskytnuté kupujícímu se zbožím prodávajícího a které je povinen kupující prodávajícímu dodat zpět. 
 Daňový doklad dále obsahuje údaje o zdanění zboží, obalů a služeb, jak předepisují příslušné daňové předpisy. 
5.6.  Smluvená cena je splatná ve lhůtě, která je pro splatnost uvedena na daňovém dokladu. Daňový doklad dále obsahuje údaj o způsobu zaplacení smluvní ceny. 
 Kupující smluvní cenu za zboží zaplatí zpravidla bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti do pokladny nebo k rukám prodávajícího nebo zápočtem (dle čl. 5.9 těchto obchod-

ních podmínek). 
5.7.  Daňové doklady vystavené na základě této smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu.
5.8.  Kupujícím podpisem smlouvy a uvedením e-mailové adresy určené kupujícím pro komunikaci v elektronické podobě souhlasí s možností zasílání daňových dokladů na tuto e-mailovou 

adresu. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o zasílání daňových dokladů v listinné podobě. Prodávající je oprávněn poslat kupujícímu jakoukoliv fakturu vystavenou na základě 
kupní smlouvy v listinné podobě, a to na adresu sídla/bydliště kupujícího případně na jinou smluvními stranami předem dohodnutou adresu.

 Lahvové pivo - záruční lhůta 
 BUDVAR NEALKO – nealkoholické pivo 9 měsíců
 BUDVAR VÝČEPNÍ – světlé výčepní pivo 9 měsíců
 BUDWEISER BUDVAR ORIGINAL – světlý ležák 9 měsíců
 BUDVAR TMAVÝ LEŽÁK – tmavý ležák 9 měsíců
 BUDVAR LEŽÁK 33 – světlý ležák 9 měsíců
 BUD STRONG – silné světlé pivo 12 měsíců
 PARDÁL – světlé výčepní pivo 9 měsíců
 PARDÁL ECHT – světlý ležák 9 měsíců
 CARLSBERG – světlý ležák 9 měsíců
 SOMERSBY – cider 9 měsíců

 Sudové pivo (KEG) - záruční lhůta 
 BUDVAR NEALKO – nealkoholické pivo 4 měsíce
 BUDVAR VÝČEPNÍ – světlé výčepní pivo 4 měsíce
 BUDVAR REDIX – světlé výčepní pivo 4 měsíce
 BUDVAR CVIKL – výčepní světlé nefiltrované 
 kvasnicové pivo 45 dnů
 BUDWEISER BUDVAR ORIGINAL – světlý ležák 4 měsíce
 BUDVAR KROUŽEK – světlý kvasnicový ležák 30 dnů
 BUDVAR LEŽÁK 33 – světlý ležák 4 měsíce
 BUDVAR TMAVÝ LEŽÁK – tmavý ležák 4 měsíce
 PARDÁL – světlé výčepní pivo 4 měsíce
 PARDÁL ECHT – světlý ležák 4 měsíce
 PARDÁL ECHT – světlý kvasnicový ležák 45 dnů

 
 SOMERSBY - cider 12 měsíců
 CARLSBERG – světlý ležák- nevratný KEG 6 měsíců
 CARLSBERG – světlý ležák- vratný KEG 9 měsíců

 Pivo v cisternách - záruční lhůta 
 BUDVAR VÝČEPNÍ – světlé výčepní pivo 21 dnů
 BUDVAR CVIKL – výčepní světlé nefiltrované 
 kvasnicové pivo 21 dnů
 BUDWEISER BUDVAR ORIGINAL – světlý ležák 21 dnů
 BUDVAR KROUŽEK – světlý kvasnicový ležák 21 dnů
 BUDVAR LEŽÁK 33 – světlý ležák 21 dnů
 PARDÁL ECHT – světlý ležák 21 dnů

 Pivo v plechovkách - záruční lhůta 
 BUDVAR NEALKO – nealkoholické pivo 9 měsíců
 BUDVAR VÝČEPNÍ – světlé výčepní pivo 9 měsíců
 BUDWEISER BUDVAR ORIGINAL – světlý ležák 
 (5 l soudek) 6 měsíců
 BUDWEISER BUDVAR ORIGINAL – světlý ležák 12 měsíců
 PARDÁL ECHT – světlý ležák 9 měsíců
 PardálOVO Bezové – míchaný nápoj z piva 12 měsíců
 CARLSBERG – světlý ležák 9 měsíců
 SOMERSBY – cider 9 měsíců


