
 

 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro zájemce poradenské a konzultační služby v 
oblasti legislativy platné pro oblast bezpečnosti potravin a uvádění potravinářských výrobků 
na trh v České republice (specifikace poskytnutých služeb bude součástí konkrétní smlouvy). 
. 
 

II.  
Ostatní ujednání 

 
Služby poskytované nad rámec této smlouvy budou fakturovány samostatně za zvlášť 
dohodnutou smluvní cenu. 
 
Splatnost jednotlivých faktur bude 14 dní od vystavení na účet poskytovatele. Vystavená 
faktura odpovídá finanční dohodě dle platebních podmínek uvedených ve smlouvě nebo dle 
dílčí písemné či ústní objednávky a zájemce ji musí uhradit v plné výši dle sjednané 
splatnosti. Pokud se do 14 dnů zájemce písemně neohradí vůči faktuře, která byla za služby 
dle smlouvy vystavena, má se za to, že s fakturací souhlasí a tedy vystavenou fakturu uhradí 
dle splatnosti. 
 
V případě, že bude zájemce v prodlení s úhradou faktury, bude poskytovatel 
oprávněn účtovat  úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
 
Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou uvedeny bez DPH. 
 

III. 
Účinnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od ………. 
2. Tuto smlouvu mohou smluvní strany kdykoliv písemně vypovědět, a to v tříměsíční 

výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet následujícím měsícem po měsíci, v 

němž obdrží druhá strana písemnou výpověď. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je  
- povinen poskytovat odbornou službu a pomoc řádně, ve stanovených termínech a s 

náležitou odbornou péčí, 
- povinen zachovávat mlčenlivost o všech obchodních informacích, které v souvislosti s 

poskytováním služeb a pomoci se od zájemce dozví, a které tvoří součást 
obchodního tajemství, 

- povinen dbát na zachování dobré pověsti a obchodního jména zájemce při 
poskytování služeb a pomoci, 

- povinen v případě ukončení smluvního vztahu předat nejpozději do 14 dní veškeré 
doklady a podklady zájemci, které v souvislosti s poskytováním služeb a pomoci od 
zájemce či třetích subjektů obdržel, 



 

 

- oprávněn požadovat od zájemce předání podkladů a informací k řádnému 
poskytování služeb a pomoci, 

- zodpovědný pouze za úplnost a správnost legislativních údajů v oblasti uvádění 
výrobků na trh v textech a dokumentech jím předaných zájemci, jakož i v textech, u 
nichž dle této smlouvy je povinen provádět pravidelnou kontrolu v rozsahu předmětu 
této smlouvy. 

 
2. Zájemce je 

- povinen poskytovat včas a řádně poskytovateli požadované podklady a informace pro 
řádný výkon poskytovaných služeb a pomoci, jednat v součinnosti s požadavky 
poskytovatele, přičemž poskytovateli předá potřebné prvotní doklady, a to na 
vyžádání poskytovatele, pokud by je pro svou činnost tento potřeboval, 

- v případě, že zájemce z jakýchkoliv důvodů neposkytne prvotní doklady, smluvní 
strany dohodnou předání jiných zájemci dostupných dokladů, 

- povinen včas a řádně hradit cenu poskytovaných služeb a pomoci,  
- oprávněn požadovat od poskytovatele kdykoliv průběžné informace ohledně 

poskytování služeb a pomoci. 
 
3. Smluvní strany výslovně konstatují, že tato smlouva je nevýhradní a zájemce může 
využívat k zajištění služeb, které jsou předmětem této smlouvy, i třetích subjektů. 
 
 
 

V. 
Porušení smluvních podmínek 

 
1. V případě hrubého porušení smluvních podmínek, stanovených touto smlouvou, mohou 
smluvní strany odstoupit od smlouvy okamžitě formou písemného oznámení, v němž budou 
uvedeny důvody odstoupení od smlouvy. Toto odstoupení je účinné okamžikem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a tato je povinna ve lhůtě 15-ti kalendářních 
dnů vrátit druhé straně veškeré písemnosti v souladu s čl. IV. této smlouvy. 

 
2. Za hrubé porušení smluvních povinností ze strany zájemce se považuje opakované 
prodlení s placením smluvní ceny nebo její části a opakované nevytvoření potřebných 
podmínek k provedení kvalitních služeb. Za hrubé porušení smluvních povinností ze strany 
poskytovatele se považuje opakované poskytnutí nekvalitních služeb, na které byla firma 
opakovaně bezvýsledně písemně upozorněna. 
 

VI. 
Odpovědnost za vady 

 
Zájemce je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací bezodkladně po 
jejich zjištění.  

 
Poskytovatel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu práce nebo služby, 
a to ve lhůtě 5 dnů ode dne kdy byl k tomu zájemcem vyzván nebo kdy byla vada jakýmkoli 
jiným způsobem zjištěna. Poskytovatel neodpovídá za chyby v prvotních podkladech. Za 
škody vzniklé dodáním chybných prvotních podkladů odpovídá zájemce. 

 
V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna ve lhůtě uvedené výše 
v odst. 2. tohoto článku, má zájemce právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstranění 
vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet poskytovatele. Poskytovatel je pojištěn 



 

 

u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti 
do částky 5 000 000,- Kč pro každý jednotlivý případ existenci odpovědnosti za škodu, 
přičemž se zavazuje, že bude udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu účinnosti této 
smlouvy a tuto skutečnost zájemci kdykoli na požádání prokázat. Tím není dotčena 
odpovědnost poskytovatele za škodu, jejíž výše by přesáhla limit pojistného plnění sjednaný 
v pojistné smlouvě.  
 
Stanovisko týkající se značení vychází ze znalostí, právních předpisů ČR i EU, judikatury a 
odborných názorů známých ke dni jeho vyhotovení. Poskytovatel přitom vynakládá 
maximální úsilí, aby stanovisko těmto právním předpisům, jejich výkladům a odborným 
názorům příslušných státních či kontrolních orgánů plně vyhovovalo, přesto nemůže 
odpovídat za případné odlišné právní názory a současně nemůže předjímat ani výsledky 
případné kontroly značení, které bylo předmětem posouzení. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obch. Zákoníku, v platném znění, a to 
přiměřeně ust. § 536 a násl. obch. zák. V případě, že je nebo by v budoucnu některé 
ustanovení této smlouvy se ukázalo jako neplatné, či nerealizovatelné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy v platnosti a smluvní strany použijí příslušné ust. zákonného 
předpisu  nejblíže účelu této smlouvy vhodné. 
 
2. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou přípustné a platné pouze písemně, a to 
dodatky odsouhlasenými smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po 
jednom výtisku. 
 
4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel 
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné 
vůle,    žádná z nich ji neuzavírala v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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