PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti ViaPharma s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 148 88 742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 1135 (dále jen „ViaPharma“)
Článek 1 - Všeobecná ustanovení
1. Tyto prodejní a dodací podmínky společnosti ViaPharma (dále také jen „PDP“)
jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“) a jsou
uveřejněny na webových stránkách ViaPharmy na adrese www.viapharma.cz.
2. Tyto PDP se použijí pro každou smlouvu, jejímž předmětem je koupě a/nebo
dodávka zboží či služeb, která vznikne mezi ViaPharmou na straně
prodávajícího/dodavatele a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou na straně
kupujícího/odběratele (dále jen „Odběratel“), a to zejména pro rámcovou smlouvu
kupní, o spolupráci, kupní smlouvu a také na dílčí dodávky zboží či služeb
Odběrateli na základě jednotlivých objednávek Odběratele (dále jen „Smlouva“).
Tyto PDP určují část obsahu Smlouvy, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak.
Tyto PDP zejména zohledňují specifika dodavatelských vztahů mezi Viapharmou
jako farmaceutickým velkoobchodem a Odběratelem jako provozovatelem
lékárny, provozovatelem distribučního skladu nebo obdobného zdravotnického
zařízení. ViaPharma a Odběratel se s odkazem na ustanovení § 1801 NOZ dohodli,
že ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ o smlouvách uzavíraných adhézním způsobem
se na Smlouvu a právní jednání s ní související nepoužijí.
3. V případě, že Smlouva a PDP obsahují odchylná či vzájemně si odporující
ujednání, Smlouva má přednost před zněním PDP.
4. Tyto PDP jsou jedinými výlučně použitelnými a účinnými obchodními
podmínkami pro závazky z jakékoliv Smlouvy. Odběratel není oprávněn v rámci
právního jednání směřujícího k uzavření Smlouvy navrhnout, aby se obsah
Smlouvy či jeho část řídila jinými obchodními podmínkami než těmito PDP. V
případě, že Odběratel poruší svou povinnost podle předchozí věty, je jeho právní
jednání v rozsahu návrhu k podřízení obsahu Smlouvy či jeho části jiným
obchodním podmínkám než těmto PDP vůči ViaPharmě neúčinné bez ohledu na
to, zda na tuto skutečnost ViaPharma Odběratele upozorní.
5. ViaPharma je oprávněna v přiměřeném rozsahu průběžně měnit a/nebo
doplňovat tyto PDP. Jakékoliv změny a/nebo doplňky PDP oznámí ViaPharma
Odběrateli písemnou formou. Odběratel je oprávněn každou změnu a/nebo
doplnění PDP odmítnout písemnou formou, a to ve lhůtě jednoho (1) kalendářního
měsíce ode dne, kdy mu byla doručena informace o předmětné změně a/nebo
doplňku PDP. Neodmítne-li Odběratel změnu a/nebo doplnění PDP podle
předchozí věty platí, že s takovou změnou a/nebo doplněním PDP bez dalšího
souhlasí. V případě, že Odběratel předmětnou změnu a/nebo doplnění PDP
písemně odmítne ve stanovené lhůtě, jsou Odběratel i ViaPharma oprávněni do
jednoho (1) měsíce po takovém odmítnutí Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v
takovém případě činí jeden (1) kalendářní měsíc a běží ode dne doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu
považuje rovněž využití prostředků elektronické komunikace bez nutnosti užití
zaručeného elektronického podpisu (např. email), který je po dohodě s
Odběratelem používán pro běžnou komunikaci.
6. S výjimkou případů dle předchozího odstavce 5 jsou ViaPharma a Odběratel
oprávněni tyto PDP měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Ústní
dohody, kterými by se ViaPharma zavazovala vzdát svých práv nebo tato
neuplatňovat, musí být ke své platnosti potvrzeny písemně. Jestliže ViaPharma
neuplatňuje svá práva ze smluvního vztahu založeného Smlouvou, neznamená to,
že se těchto práv v jakémkoli rozsahu zříká.
Článek 2 - Objednávky a dodací povinnosti
1. Je-li předmětem závazku podle Smlouvy nebezpečná látka a/nebo jiná látka, jejíž
vydání, držení, použití, skladování či manipulace je regulována obecně závaznými
právními předpisy, potvrzuje Odběratel výslovně svým právním jednáním
směřujícím ke vzniku každé Smlouvy, že splňuje všechny podmínky a má veškerá
oprávnění stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy k vydání,
držení, použití, skladování či manipulace s těmito látkami.
2. ViaPharma se zavazuje dodávat zboží v množství a dodacích lhůtách
stanovených Smlouvou. Nebude-li ViaPharma schopna dodat zboží v množství
a/nebo dodacích lhůtách stanovených Smlouvou z důvodu vyšší moci,
všeobecných zásobovacích obtíží, politických událostí, poruch u přepravců či
jejich dodavatelů, v případě nedodržování závazků ze strany dodavatelů
ViaPharmy, oprav, stávek, výluk, demonstrací nebo jiných příčin, které ViaPharma
nemůže v rozumné míře ovlivnit (dále také jen „Překážky“), není ViaPharma
povinna po dobu trvání některé z těchto Překážek dodávat Odběrateli zboží v
množství a/nebo dodacích lhůtách stanovených Smlouvou. Pokud nastane některá
z Překážek, je současně vyloučena odpovědnost ViaPharmy za škodu, která v
souvislosti s Překážkou Odběrateli vznikne, a Odběratel se tímto výslovně vzdává
nároku na náhradu škody vzniklé v této souvislosti. Nastane-li některá z uvedených
Překážek, zavazuje se ViaPharma o této skutečnosti bez zbytečného odkladu
informovat Odběratele a hledat jiné efektivní řešení zajištění dodávek zboží dle
Smlouvy. ViaPharma je oprávněna plnit dodávky na základě Smlouvy i formou
dílčích dodávek zboží.

Článek 3 - Cenová ujednání a fakturace
1. Dodávky jsou účtovány v cenách platných v den vystavení individuální faktury
nebo dodacího listu. To platí i pro dílčí dodávky.
2. Dodané zboží bude Odběrateli účtováno buď jednotlivě v rozsahu dílčí Smlouvy
nebo formou hromadné faktury v případě, že v průběhu zdaňovacího období
dochází k opakovanému plnění z jednotlivých dílčích Smluv. O použití
individuální nebo hromadné faktury rozhodne ViaPharma, není-li s Odběratelem
dohodnuto něco jiného.
3. Přepravné a balné (je-li sjednáno) je účtováno spolu s dodaným zbožím v rámci
jedné faktury. Po dohodě s Odběratelem však může být přepravné a balné účtováno
zvlášť.
4. Hromadné faktury jsou Odběratelům zasílány elektronicky, nedohodne-li se
ViaPharma s Odběratelem jinak. Hromadné faktury jsou ViaPharmou vystavovány
na základě jednotlivých dodacích listů, a to dle volby ViaPharmy dvakrát nebo
čtyřikrát během kalendářního měsíce. ViaPharma se o této volbě zavazuje
Odběratele bezodkladně informovat a je oprávněna ji kdykoliv změnit. Při
fakturaci prováděné dvakrát do měsíce je souhrnně fakturováno za období 1. až 14.
den v měsíci a 15. až poslední pracovní den v měsíci; u fakturace prováděné
čtyřikrát do měsíce je souhrnně fakturováno za období 1. až 7. den v měsíci, 8. až
14. den v měsíci, 15. až 21. den v měsíci a 22. až poslední pracovní den v měsíci.
Zboží dodané v období po posledním pracovním dni do konce měsíce bude
fakturováno mimořádnou samostatnou hromadnou fakturou. V případě, že
Odběratel písemně neoznámí ViaPharmě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní
po skončení příslušného fakturačního období, že hromadnou fakturu neobdržel,
považuje se faktura za doručenou Odběrateli pátým dnem po skončení příslušného
fakturačního období, není-li prokázáno doručení dřívější.
5. Dodací listy a faktury se považují za doručené v den převzetí zboží nebo jeho
části, ledaže Odběratel oznámí ViaPharmě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní
od převzetí zboží nebo jeho části, že dodací list nebo fakturu neobdržel. Platby
Odběratele za poskytnuté plnění bez výhrady, námitky či podmínky se považují za
schválení obsahu placené faktury Odběratelem, s výjimkou již ViaPharmou
uznaných reklamací, které budou řešeny formou vystavení opravného daňového
dokladu (dobropisu). Ustanovení tohoto odstavce 5 se nepoužije na hromadné
faktury a dodatečné faktury dle článku 5, odstavec 3.
6. Odběratel je oprávněn uplatnit námitky proti obsahu dodacího listu, faktury
a/nebo hromadné faktury písemnou formou s přesným vymezením namítané
výhrady nejpozději ve lhůtě pěti (5) kalendářních dní ode dne jejich doručení.
Pokud Odběratel v uvedené lhůtě žádné námitky neuplatní, považuje se obsah
dodacího listu, faktury a/nebo hromadné faktury za potvrzený. Zboží platí za
doručené v den převzetí zboží Odběratelem.
Článek 4 - Zaslání zboží
1. Způsob zaslání zboží volí ViaPharma. Odběratel je vždy povinen zajistit
možnost vyložení zboží v místě, které k tomu bylo Smlouvou určeno nebo jinak
dohodnuto, a do nějž je vyloučen přístup neoprávněných třetích osob. Po dohodě s
Odběratelem je možné zajistit dodávku zboží i formou nočního rozvozu za
podmínky, že Odběratel umožní vstup osob zajišťujících rozvoz zboží či jinak
oprávněných osob do příslušných prostor určených k doručení zboží.
2. Nebezpečí škody přechází na Odběratele vždy okamžikem vyložení zboží, tím
nejsou dotčena ustanovení článku 8 těchto PDP.
3. S obaly, které jsou vlastnictvím ViaPharmy (např. plastikové přepravky, chladící
boxy atd.), musí být zacházeno šetrně a Odběratel je povinen je neprodleně vrátit
ViaPharmě.
Článek 5 - Vady a vrácení zboží
1. Pro případ uplatňování práv z vadného plnění ze Smlouvy ze strany Odběratele
vydala ViaPharma reklamační řád, kterým se stanoví podmínky a postup při
uplatňování práv Odběratele z vadného plnění (dále jen „Reklamační řád“) a s
nímž Odběratel vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy. Aktuální znění
Reklamačního řádu je uveřejněno na webových stránkách ViaPharmy na adrese
www.viapharma.cz.
2. Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění ze Smlouvy jen v
případě, že řádně a včas splnil povinnost prohlídky dodaného zboží v souladu s §
1922, § 2104, § 2105 a § 2112 NOZ, a to v souladu s Reklamačním řádem.
Uplatnění jakéhokoliv práva z vadného plnění je podmíněno zejména předložením
vadného zboží a reklamačního protokolu, blíže viz. Reklamační řád.
3. Pokud ViaPharma dodá zboží v množství větším než je stanoveno Smlouvou, je
Odběratel povinen o této skutečnosti ViaPharmu ihned po převzetí zboží
informovat. Zboží, které bylo oproti Smlouvě dodáno nadpočetně, bude po dohodě
s Odběratelem buď vráceno ViaPharmě nebo si je Odběratel ponechá za
předpokladu uhrazení jeho ceny na základě dodatečné faktury.

4. Za účelem zřízení efektivního zajištění veškerých pohledávek ViaPharmy vůči
Odběrateli vzniklých na základě Smlouvy kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy,
zejména z titulu neuhrazení kupní ceny zboží dodaného na základě Smlouvy, úroků
z prodlení či smluvních pokut, převádí Odběratel v souladu s § 2040 a násl. NOZ
do vlastnictví ViaPharmy veškeré zboží v majetku Odběratele, které Odběratel
skladuje v prostorách provozovny Odběratele, do které bylo dodáno zboží na
základě Smlouvy. Zajišťovací převod vlastnického práva podle předchozí věty
ViaPharma přijímá. Po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva dle
tohoto odstavce má vybavení a zařízení příslušné provozovny u sebe Odběratel a
je povinen vykonávat k nim prostou správu a vést veškeré náklady s touto správou
spojené. Zřízení zajišťovacího převodu práva dle tohoto odstavce nezbavuje
Článek 7 - Platba a započtení
1. Kupní cena je splatná ve lhůtě stanovené Smlouvou, není-li lhůta splatnosti Odběratele řádně splnit své dluhy vůči ViaPharmě.
Smlouvou stanovena, pak ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře. V případě prodlení 5. V případě, že se Odběratel dostane do prodlení s úhradou faktury/hromadné
Odběratele s úhradou kupní ceny oproti stanovené lhůtě splatnosti je ViaPharma faktury delšího než šedesát (60) kalendářních dní, zavazuje se Odběratel na základě
oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s § 1970 výzvy ViaPharmy podepsat nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní od
NOZ, minimálně však ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do obdržení příslušné výzvy notářský zápis, jehož obsahem bude uznání všech dluhů
zaplacení. Tím není dotčeno právo ViaPharmy na náhradu škody v plné výši a Odběratele vůči ViaPharmě co do důvodu i výše, případně dohoda o podmínkách
právo na uplatnění jiných nároků ze Smlouvy nebo těchto PDP.
a způsobu jejich splacení, a svolení k přímé vykonatelnosti. Notáře dle předchozí
2. Odběratel je oprávněn započíst vůči pohledávkám ViaPharmy své pohledávky věty určí ViaPharma, přičemž náklady spojené s pořízením notářského zápisu dle
za ViaPharmou jen tehdy, pokud příslušné pohledávky Odběratele za ViaPharmou předchozí věty nese v plné výši Odběratel. V případě porušení povinnosti
byly ViaPharmou písemně uznány nebo byla-li Odběrateli jeho započítávaná Odběratele dle tohoto odstavce vzniká ViaPharmě právo požadovat po Odběrateli
pohledávka za ViaPharmou pravomocně přiznána soudem.
úhradu smluvní pokuty ve výši 250.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun
3. V případě, že Odběratel nezaplatí dluh ze Smlouvy ve stanovené lhůtě/termínu českých). Tímto ustanovením není dotčeno právo ViaPharmy na náhradu škody
v plné výši, je ViaPharma oprávněna (nikoli povinna) s okamžitou platností zcela vzniklé porušením povinnosti Odběratele v plné výši.
nebo z části zastavit veškerá další plnění ze Smlouvy s výjimkou případů, kdy
ViaPharma výslovně písemně prohlásí, že s pozdější platbou a/nebo neúplnou Článek 10 - Dodatečné zajištění, uspokojení ze zajištění
platbou souhlasí.
1. Pokud se po dobu trvání kterékoliv Smlouvy nebo jakéhokoli jiného
závazkového vztahu mezi Odběratelem a ViaPharmou podřízeného režimu těchto
PDP podle názoru ViaPharmy významně zhorší ekonomická situace Odběratele
Článek 8 - Výhrada vlastnictví
1. Zboží dodané ViaPharmou zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za toto a/nebo pokud bude hrozit její zhoršení a/nebo pokud se Odběratel dostane do
zboží ve vlastnictví ViaPharmy. Odběratel je povinen o zboží po celou dobu, kdy prodlení s plněním některé pohledávky ViaPharmy, je ViaPharma oprávněna žádat
má toto zboží ve své moci on nebo osoby, jimž je svěřil, na vlastní náklady pečovat za veškeré existující, i ještě nesplatné, pohledávky poskytnutí dalšího zajištění
s péčí řádného hospodáře, zejména zajistit jeho řádné skladování, správnou a/nebo jejich okamžité splnění v plné výši bez slevy a/nebo poskytnutí plnění
manipulaci a dostatečně zboží pojistit pro případ jeho poškození živelní událostí, předem za veškeré zboží, které ještě nebylo Odběratelem převzato či mu odesláno.
lidským jednáním či neoprávněným zásahem třetí osoby.
ViaPharma je zároveň oprávněna zboží, které má být dodáno, zadržet až do
úplného splnění všech splatných pohledávek ViaPharmy vůči Odběrateli. Pro účely
úpravy závazků ze Smlouvy Odběratel přebírá nebezpečí změny okolností v
Článek 9 - Zajištění
1. Odběratel je oprávněn zboží, které ViaPharma dodala s výhradou vlastnického souladu s § 1765 odst. 2 NOZ.
práva dle odstavce 1 předchozího článku, v rámci svého běžného obchodního styku 2. V případě, že nastane některá ze skutečností dle věty první předchozího odstavce
až do odvolání ze strany ViaPharmy prodat. V případě, že se Odběratel dostane do 1, je Odběratel na žádost ViaPharmy povinen jí poskytnout potřebné informace o
prodlení s úhradou svých splatných dluhů vůči ViaPharmě, je povinen na žádost stavu dodaného zboží a věcí, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví
ViaPharmy předložit nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode dne doručení ViaPharmy, či ke kterým bylo zřízeno zajištění ve prospěch ViaPharmy v jakékoli
žádosti seznam pohledávek Odběratele z prodeje zboží dodaného ViaPharmou formě. Rovněž je Odběratel povinen poskytnout ViaPharmě informace o osobách
(dále také jen „Seznam pohledávek“), a rovněž je Odběratel povinen bezodkladně dlužníků pohledávek, které jí byly postoupeny na základě Smlouvy či těchto PDP.
postoupit všechny pohledávky ze Seznamu pohledávek ViaPharmě za podmínek 3. V případě, že nastane některá ze skutečností dle věty první odstavce 1 tohoto
stanovených v tomto článku 9. Pro vyloučení pochybností se předložení Seznamu článku, je ViaPharma rovněž oprávněna odvolat zmocnění k prodeji dodaného
pohledávek ViaPharmě považuje za návrh Odběratele na uzavření smlouvy o zboží a věci, k nimž jí bylo převedeno vlastnické právo jako zajištění, odebrat z
postoupení pohledávek, jejímž předmětem je zajišťovací postoupení všech moci Odběratele. Za tímto účelem je ViaPharma oprávněna vstoupit do obchodních
pohledávek ze Seznamu pohledávek ViaPharmě. Součástí Seznamu pohledávek prostor Odběratele, s čímž Odběratel výslovně souhlasí a zavazuje se v této
budou obligatorně kopie dokumentů dokládající právní titul postupovaných souvislosti poskytnout ViaPharmě nebo jí zmocněné osobě veškerou potřebnou
pohledávek, tj. zejména smlouvy, objednávky a faktury vztahující se k součinnost. Odebrání dodaného zboží automaticky neznamená odstoupení od
postupovaným pohledávkám. Povinnost postoupení se netýká pohledávek Smlouvy, pokud výslovně písemně ViaPharma neprohlásí, že od Smlouvy
Odběratele, které nejsou z důvodu platební neschopnosti dlužníka Odběratele či odstupuje. Bez ohledu na závazky Odběratele je ViaPharma oprávněna převzít
zahájení insolvenčního řízení vymahatelné. ViaPharma je oprávněna akceptovat zboží dodané s výhradou vlastnictví, jehož je ViaPharma vlastníkem, za netto
návrh Odběratele na postoupení pohledávek ze Seznamu pohledávek formou hodnotu, které toto zboží pro ni má v okamžiku jeho převzetí, a započíst tuto
písemné akceptace. Na žádost ViaPharmy je Odběratel ohledně těchto pohledávek hodnotu na dluhy Odběratele poté, co Odběratele předem na tento způsob
povinen podepsat písemnou smlouvu o zajišťovacím převodu pohledávek.
ohodnocení zboží upozorní.
2. Postoupení pohledávek dle předchozího odstavce 1 slouží k zajištění veškerých
splatných i nesplatných pohledávek ViaPharmy vůči Odběrateli vzniklých na Článek 11 - Zpracování a poskytování informací
základě Smlouvy (zejména pohledávek vzniklých z dodaného zboží, úroků z 1. Odběratel bere na vědomí a souhlasí, aby ViaPharma poskytla informace
prodlení či smluvních pokut) a existujících ke dni akceptace návrhu na uzavření obchodního charakteru, tj. zejména informace o množství a druhu veškerých
smlouvy o postoupení pohledávek dle odstavce 1. Toto postoupení pohledávek prodaných léčiv a léčivých přípravků za stanovené období třetím osobám, např.
nezbavuje Odběratele povinnosti řádně splnit jeho dluhy vůči ViaPharmě. příslušným výrobcům léčiv, orgánům veřejné správy, státní správy a samosprávy.
Odběratel a ViaPharma se dohodli, že pro postoupení pohledávek dle odstavce 1 a
2 tohoto článku se v přiměřeném rozsahu použijí ustanovení § 2040 a násl. NOZ Článek 12 - Závěrečná ustanovení
upravující zajišťující převod práva. Odběratel se zavazuje na žádost ViaPharmy 1. Místně příslušný soud pro řešení všech sporů ze vztahů mezi ViaPharmou a
informovat všechny příslušné dlužníky o postoupení pohledávek dle článku 9 odst. Odběratelem podřízených režimu těchto PDP je soud určený podle sídla
1 těchto PDP a ViaPharma je oprávněna příslušným dlužníkům toto postoupení ViaPharmy. Společnost ViaPharma je dále oprávněna dle vlastní volby zahájit
kdykoliv prokázat. Neuhrazením kterékoliv zajištěné pohledávky ze Seznamu řízení u místně příslušného soudu dle sídla/místa podnikání Odběratele.
pohledávek v dodatečné lhůtě k plnění určené ViaPharmou nastávají účinky dle § 2. Pokud by se některé z ustanovení těchto PDP ukázalo jako neplatné nebo se
2044 NOZ.
neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
3. V případě, že Odběratel poruší některou ze svých povinností dle odstavce 1 a 2
tohoto článku, vzniká ViaPharmě právo požadovat po Odběrateli úhradu smluvní Tyto PDP jsou účinné od 01.01.2014.
pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo ViaPharmy na náhradu škody
vzniklé porušením povinnosti Odběratele v plné výši.
Článek 6 - Odpovědnost za škodu
1. Odběratel má nárok na náhradu škody způsobené ViaPharmou v souvislosti s
uzavřením a plněním Smlouvy jen tehdy, pokud byla škoda způsobena úmyslně
nebo hrubou nedbalostí ViaPharmy nebo jejích zaměstnanců. Odběratel se vůči
ViaPharmě výslovně vzdává práva na náhradu škody vzniklé, přímo či nepřímo, v
souvislosti s uzavřením Smlouvy, plněním poskytnutím na základě Smlouvy či
porušením Smlouvy nebo těchto PDP, s výjimkou škody, která byla způsobena
úmyslně, hrubou nedbalostí, nebo škody, které se dle donucovacích ustanovení
příslušných právních předpisů nelze vzdát.

V ______________ dne __________________

Podpis:
Název společnosti:
Jméno a příjmení:
Pozice:

____________________________

