SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ DO KONSIGNAČNÍHO SKLADU
..........................
IČ: ............
se sídlem .............
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným ......., oddíle ....., vložka ......
jednající ......
dále jen "Dodavatel"

a

KOSTAL CR, spol. s r.o.
IČ: 496 87 131
se sídlem Černín čp. 89, PSČ 267 51
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 23697
dále jen "Odběratel"
uzavřeli následující smlouvu o dodání zboží do konsignačního skladu:
Tam, kde se v této smlouvě myslí Dodavatel a Odběratel současně, hovoří se o "Smluvních stranách".
Čl. I
Preambule
1. Dodavatel a Odběratel spolu uzavřeli Rámcovou smlouvu, na základě níž byl mezi nimi založen
právní vztah týkající se dodávek zboží, přičemž nedílnou a oboustranně závaznou součástí
smluvních ujednání jsou Nákupní podmínky KOSTAL (NPK).
2. Dodavatel a Odběratel mají zájem realizovat dodávky některého zboží (Zboží) oboustranně
výhodným způsobem, a to přes Konsignační sklad zřízený Odběratelem u smluvně zajištěného
Poskytovatele logistických služeb. Režim Konsignačního skladu představuje následující výhody
pro Dodavatele:
- optimalizace produkce v závislosti na vlastním plánu
- volnost při úpravách týkajících se řízení zásob
- vyloučení prodlení dodávky při dodržení řízení stavu zásob systémem Min/Max
- přechod vlastnictví zboží až v okamžiku vyskladnění
- nepotřebnost vyrovnávacího skladu ve výrobním závodě
- transparentnost a přehlednost nákladů na provoz skladu
- hospodárnost v podobě úspory vlastních kapacit
- preference dodavatelů na konsignační sklad.
Režim Konsignačního skladu představuje následující výhody pro Odběratele:
- stoprocentní zajištění plynulého zásobování
- transparentnost a přehlednost nákladů na provoz skladu
- hospodárnost v podobě úspory vlastních kapacit a výdajů na správu
- úzká spolupráce s dodavateli.
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3. Tato smlouva se uzavírá za účelem úpravy zvláštních podmínek při dodávkách zboží přes
Konsignační sklad. Není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi
Dodavatelem a Odběratelem Rámcovou smlouvou, Plánem dodávek, NPK, jakož i ostatními
podmínkami a standardy uvedenými v Rámcové smlouvě.
Čl. II
Definice pojmů:
"Garantované množství" znamená Odběratelem požadovaný objem konkrétního Zboží, průběžně
udržovaný v Konsignačním skladu, určený minimálním množstvím (spodní hranice) a maximálním
množstvím (horní hranice); Garantované množství stanoví Odběratel v plánu dodávek.
„Konsignační sklad“ znamená sklad Dodavatele Zboží u Poskytovatele logistických služeb, jehož
režim se řídí ustanoveními této smlouvy, jakož i Smlouvou o provozu skladu a poskytování
logistických služeb.
"Logistická neshoda" znamená veškerou odchylku od standardní situace při dodávce Zboží do
Konsignačního skladu.
"Plán dodávek" znamená dokument uzavřený mezi Dodavatelem a Odběratelem v mezích
ustanovení Rámcové smlouvy, na jehož základě jsou realizovány jednotlivé dodávky zboží.
„Poskytovatel logistických služeb“ znamená subjekt, který je specializovaným podnikatelem v oboru
skladování a poskytování logistických služeb, který má odpovídající odborné znalosti a prostředky ke
splnění požadovaných úkolů a se kterým Odběratel uzavřel Smlouvu o provozu skladu a poskytování
logistických služeb. Pro účely této smlouvy určil Odběratel za Poskytovatele logistických služeb VPS
Logistics, s. r. o. (podrobné údaje o Poskytovateli logistických služeb jsou uvedeny v příloze č. 1
Smlouvy).
"Rámcová smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem, na základě níž
byl mezi nimi založen právní vztah o dodávkách zboží.
„Smlouva o provozu skladu a poskytování logistických služeb“ znamená smlouvu uzavřenou mezi
Odběratelem a Poskytovatelem logistických služeb.
"NPK" znamená Nákupní podmínky KOSTAL, tj. Odběratele, jimiž se řídí právní vztah mezi
Dodavatelem a Odběratelem, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
„Vyskladněním“ se rozumí okamžik definovaný v čl. X odst.1 této smlouvy.
„Zboží“ znamená zboží dodávané Dodavatelem Odběrateli na základě Rámcové smlouvy a NPK,
které bylo Odběratelem určeno k dodání přes Konsignační sklad; pod pojem Zboží se nezahrnuje zboží
vymezené v čl. IV.
Čl. III
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností Dodavatele a Odběratele při dodávkách
zboží realizovaných přes Konsignační sklad, zejména povinnost Dodavatele dodávat požadované
zboží Poskytovateli logistických služeb, udržovat stav objemu tohoto zboží v Konsignačním
skladu ve výši určené Odběratelem, povinnost převést vlastnické právo k dodanému zboží na
Odběratele v okamžiku Vyskladnění, povinnost Odběratele zboží při splnění dále stanovených
podmínek vyskladnit a zaplatit Dodavateli za zboží sjednanou kupní cenu.
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Čl. IV
Vyloučené zboží
1.

Za vyloučené zboží, které není dodáváno přes Konsignační sklad, se považuje:
a) zboží, které Odběratel výslovně vyloučil z tohoto způsobu dodání,
b) zboží, u něhož Odběratel výslovně udělil pokyn k přímé dodávce Odběrateli,
c) dodávka vzorků,
d) zboží, které bylo při náběhu sériové výroby objednáno bez zkušebního testu prvního vzorku
a tento zkušební test prvního vzorku musí být proveden,
e) další zboží, které bylo mezi Dodavatelem a Odběratelem výslovně sjednáno.
Čl. V
Garantované množství Zboží

1. Dodavatel se zavazuje dodávat Zboží do Konsignačního skladu a udržovat stav zásob Zboží
v Konsignačním skladu v Garantovaném množství, přičemž objem Zboží v Konsignačním skladu
nesmí bez souhlasu Odběratele klesnout pod spodní hranici Garantovaného množství. Nedodržení
spodní hranice Garantovaného množství Zboží v Konsignačním skladu je považováno za nedodání
ujednaného množství Zboží dle NPK.
Dodavatel je oprávněn překročit horní hranici
Garantovaného množství Zboží v Konsignačním skladu, to však na vlastní náklady a nebezpečí.
2. Při zajišťování Garantovaného množství Zboží v Konsignačním skladu je Dodavatel povinen
vycházet z Odběratelem předávaných informací o aktuálním stavu objemu Zboží v Konsignačním
skladu, přičemž je dále povinen zohlednit veškeré informace Odběratele o předpokládaném nebo
plánovaném odběru Zboží z Konsignačního skladu, vyplývající zejména z Rámcové smlouvy,
Plánu dodávek, příp. jiných dokumentů.
3. V případě, že je Dodavateli známa jakákoliv skutečnost, která by mohla jakkoliv ovlivnit plnění
jeho povinnosti dodržet Garantované množství Zboží v Konsignačním skladu či jeho schopnost
zajistit plynulé zásobování Zbožím, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
Odběratele a učinit veškerá možná opatření k zamezení negativního dopadu na Odběratele; stejně
tak je povinen postupovat v případě, kdy se dozví o tom, že byl podán návrh na prohlášení
konkursu na jeho majetek, nebo kdy nastala taková skutečnost, která podání návrhu na prohlášení
konkursu odůvodňuje.
4. V případě nedodržení Garantovaného množství Zboží v Konsignačním skladu je Dodavatel
povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 1 (slovy jeden) milion Kč se splatností 30 dnů
od vystavení. Vedle smluvní pokuty je Odběratel oprávněn požadovat zaplacení náhrady škody,
která Odběrateli z tohoto důvodu vznikla.
Čl. VI
Skladování Zboží
1. Dodavatel vyjadřuje podpisem této smlouvy souhlas s tím, že na základě Smlouvy o skladování
vykonává Poskytovatel logistických služeb pro Dodavatele následující úkony při přejímce zboží a
jeho skladování v Konsignačním skladu:
a) vykládá Zboží, kontroluje jeho množství, druh, viditelná poškození balení,
b) zapisuje příjem Zboží a kontroluje a porovnává jeho množství a balení s avizovanou
dodávkou,
c) provádí odběry vzorků Zboží (kontrolní dávky) pro provedení kontroly jakosti,
d) provádí dodatečné označení nesprávně označeného Zboží,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

provádí třídění Zboží dle pokynu Odběratele,
provádí logistické služby spojené s vrácením reklamovaného Zboží,
eviduje aktuální stav Konsignačního skladu v elektronické podobě,
skladuje Zboží a vede přehled o stavu zásob Zboží ve skladu,
předává informace o stavu Konsignačního skladu Odběrateli,
provádí inventury stavu Konsignačního skladu,
provádí další sjednané úkony .

2. Dodavatel vyjadřuje podpisem této smlouvy souhlas s tím, že Poskytovatel logistických služeb
vykonává na jeho náklady níže vyjmenované úkony dle odstavce č. 1. tohoto článku. Tyto budou
účtovány Poskytovatelem logistických služeb Dodavateli prostřednictvím Odběratele, a to na
základě ceníku služeb Poskytovatele logistických služeb schváleného Odběratelem, který tvoří
Přílohu č.2.
Vazby mezi položkami ceníku a jednotlivými úkony jsou následující:
Úkony a), b) a f) zahrnují položky ceníku „Příjem / Výdej GLT, resp. KLT“.
Úkon d) se účtuje dle položky ceníku „Dodatečné označení nesprávně označeného zboží“.
Úkon e) se účtuje dle položky ceníku „Práce pracovníka skladu“, nezajistí-li Dodavatel třídění
jiným způsobem. Způsob třídění a jeho zajištění vyplývá z reklamačního řízení vedeného
odd.kvality
Úkony g), h), i) zahrnují položky ceníku „Skladování GLT, resp. KLT“.
Úkon j) je v periodě 1x za rok zahrnut v položkách ceníku „Skladování GLT, resp. KLT“. Je-li
Dodavatelem vyžadováno provedení inventury nad tento rámec, účtuje se dle položek ceníku
„Práce administrativního pracovníka“ a „Práce pracovníka skladu“.
Další sjednané úkony dle bodu k) odsouhlasené Dodavatelem jsou účtovány dle relevantních
položek ceníku.
Přílohou faktury bude vždy přehled příjmů a výdejů, popř. dalších účtovaných úkonů, který
umožní kontrolu účtovaných služeb.
3. Dodavatel zároveň bere na vědomí, že Poskytovatel logistických služeb vykonává na základě
Smlouvy o skladování a poskytování logistických služeb některé další úkony ve prospěch a na
náklady Odběratele. Dodavatel také bere na vědomí, že zboží není po dobu skladování nijak
pojištěno ze strany Poskytovatele logistických služeb s výjimkou pojištění odpovědnosti
Poskytovatele logistických služeb.
4. Na základě Smlouvy o provozu skladu a poskytování logistických služeb je Poskytovatel
logistických služeb povinen vykonávat veškeré úkony uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku s
náležitou odbornou péčí a dbát toho, aby nedocházelo ke škodám na Zboží.
Čl. VII
Třídění a zpětný odběr Zboží
1.
V případě zjištění kvalitativního nedostatku Zboží nebo jakékoli neshody v balení je Odběratel
povinen o této skutečnosti informovat neprodleně Dodavatele. Pokud Odběratel rozhodne o nutnosti
třídění Zboží, je povinen dodavateli umožnit provedení třídění Zboží na zboží vadné a bezvadné nebo
100% nahrazení Zboží bezvadnou dodávkou v Odběratelem stanovené přiměřené lhůtě. Pokud
Dodavatel ve stanovené lhůtě nezajistí dostatečné množství bezvadného Zboží je Odběratel nebo jím
určená třetí osoba oprávněn provést třídění nebo opravu vadného Zboží na náklady Dodavatele.
2.
Dodavatel je povinen odebrat zpět Zboží označené Odběratelem v případě požadavku
Odběratele:
a) po zjištění Logistické neshody u dodaného Zboží,
b) po zjištění odchylky od požadované jakosti Zboží.
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3.
V případě ukončení platnosti této smlouvy je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu
odebrat z Konsignačního skladu veškeré Zboží přesahující objem spodní hranice Garantovaného
množství, ledaže se s Odběratelem dohodne jinak.
Čl. VIII
Přeprava Zboží do Konsignačního skladu
1. Dodavatel je povinen Zboží přepravit do Konsignačního skladu vlastními dopravními prostředky
nebo na základě smlouvy o přepravě Zboží uzavřené s jiným dopravcem.
2. Dodavatel se zavazuje avizovat Odběrateli každou jednotlivou dodávku prostřednictvím
EDI/WEB-EDI v okamžiku, kdy byla zahájena přeprava Zboží do Konsignačního skladu. Bližší
podmínky avíza stanoví směrnice uvedené na www.kostal.com/Partners/Download/: EDI Terms
and Conditions, EDI-Guideline EDI-EDIFACT-DELFOR-92, EDI-EDIFACT-VMI-DELFOR97A, EDI-EDIFACT-DESADV01 97A a EDI-EDIFACT-INVRPT 97A. Dodavatel odpovídá za
škodu vzniklou nezasláním avíza.
3. Dodavatel je povinen označit zboží způsobem upraveným ve směrnici uvedené na
www.kostal.com/Partners/Download/Logistics_Guideline v aktuální verzi. Dodavatel odpovídá za
škodu vzniklou nepoužitím stanoveného označení zboží.
Čl. IX
Nakládání se Zbožím, právo přístupu a odběru vzorků
1. Nepověří-li Odběratel k provedení činností dle čl. VII této smlouvy Poskytovatele logistických
služeb, je oprávněn tyto činnosti provést sám či jejich provedením pověřit jinou osobu. Za tímto
účelem je Odběratel nebo jím pověřená osoba oprávněna vstupovat do Konsignačního skladu a
provádět zde veškeré úkony nezbytné k zajištění uvedených činností.

Čl. X
Vyskladnění, přechod vlastnického práva a odpovědnosti, splatnost faktur
1. Vyskladněním se pro účely této smlouvy rozumí okamžik zahájení manipulace se Zbožím na
pokyn Odběratele, směřující k převzetí Zboží Odběratelem z Konsignačního skladu nebo okamžik
převzetí Zboží z Konsignačního skladu do režimu jiného skladu Odběratele u Poskytovatele
logistických služeb na pokyn Odběratele.
2. Dodavatel zůstává vlastníkem Zboží až do okamžiku jeho vyskladnění. Okamžikem vyskladnění
přechází vlastnické právo ke Zboží na Odběratele. Odběratel se nestává vlastníkem Zboží, k jehož
vyskladnění nedal výslovný pokyn, ledaže s vyskladněním vyslovil dodatečný souhlas.
3. Odpovědnost za škodu na Zboží po dobu uskladnění v Konsignačním skladu se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku o smlouvě o skladování. Odpovědnost za škodu na Zboží před
dodáním do Konsignačního skladu a po jeho vyskladnění se řídí příslušnými ustanoveními NPK.
4. Odběratel je povinen vyskladnit z Konsignačního skladu Zboží dodané Dodavatelem pouze v
objemu, který odpovídá spodní hranici Garantovaného množství. Odběratel je oprávněn kdykoliv
vyskladnit veškeré Zboží, které se v daném okamžiku nachází v Konsignačním skladu.
5. Vyskladnění Zboží podle této smlouvy má účinky převzetí Zboží podle NPK.
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6. V případě poklesu zásob pod spodní hranici garantovaného množství způsobeného mimořádnou
potřebou Odběratele se smluvní strany dohodnou na způsobu a termínech doplnění garantovaného
množství. Na tento případ se nevztahuje sankce dle Čl. V. 4.
7. Splatnost faktury vystavené dle Čl. VI Smlouvy je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktury
Odběratelem.
Čl. XI
Doba platnosti smlouvy a výpověď
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost této smlouvy končí okamžikem ukončení
smluvního vztahu Odběratele s Dodavatelem založeného na základě Rámcové smlouvy/smluv.
2. Platnost smlouvy končí též oboustrannou dohodou nebo jednostrannou výpovědí z
uvedených v odst. 3 tohoto článku.

důvodů

3. Výpovědní důvody:
- jedna ze smluvních stran i přes předchozí upozornění opakovaně porušuje své závazky,
- smluvní strana je ohrožena úpadkem, byl podán návrh na prohlášení konkursu na její majetek
nebo nastala jiná obdobná skutečnost.
4. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, a to na základě souhlasu obou
smluvních stran.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva byla uzavřena v souvislosti s Rámcovou
smlouvou a Smlouvou o provozu skladu a poskytování logistických služeb uzavřenou mezi
Odběratelem a Poskytovatelem logistických služeb. Tuto smlouvu je nutno vykládat ve vzájemné
souvislosti zejména s Rámcovou smlouvou.
4. Smluvní strany této smlouvy jsou povinny veškeré případné spory vznikající z této smlouvy nebo
s ní související řešit především smírnou cestou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem. V případě, že
některé ustanovení této smlouvy ztratí svoji platnost, zůstanou ostatní ustanovení této smlouvy
v platnosti a pro takto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu smlouvy nejvíce odpovídající
ustanovení platných českých právních předpisů.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že
smlouva odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, což stvrzují podpisy umístěnými pod touto
smlouvou.
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Příloha č.1 „Informace o Poskytovateli logistických služeb“
Příloha č.2 „Ceník služeb Poskytovatele logistických služeb“

V ........... dne ………………..

V ....... dne ................

KOSTAL CR, spol. s r.o.
(dodavatel)
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