
 
 

Objednávka předplacení uhlí ve formě předběžných záloh 

- druh/množství 
 

 

Dodavatel:     Odběratel:  

KOMINÍK Chotětov, s.r.o.   Jméno a příjmení: 

 Nádražní ev.č. 1     Adresa: 

 294 28 Chotětov     Email: 

 IČ: 09033785     Telefon: 

Odběratel se seznámil s nabídkou dodavatele. Na základě informací v ní uvedených se rozhodl pro objednání a následné 

odebrání níže uvedeného zboží: 

Druh:  ……………………………..  Množství: ……………  aktuální cena za 1t: ………….. 

Celková cena včetně dopravy a případné složení pásem v době sepisu objednávky (slouží k výpočtu 

zálohových plateb):  

……………………,-Kč. 

Tato částka na základě dohody odběratele a dodavatele činí dohodnutou výši zálohy na budoucí nákup výše uvedeného 

zboží za aktuální cenu v době realizace nákupu – viz níže.   

Odběratel chce rozložit částku ……………. do ….. zálohových plateb splatných na účet dodavatele č. 2401784511/2010 

do každého 20. dne každého kalendářního měsíce následujícího po podpisu objednávky, tj. k zaplacení celé částky dojde 

nejpozději do …………. (dále jen „den realizace“) Zálohová platba činí …..……… Kč/měs. Po zaplacení celé výše částky 

kontaktuje nejpozději do 14 dní dodavatel odběratele na výše uvedeném telefonu nebo emailu, kde mu sdělí aktuální cenu za 

výše uvedený druh zboží a množství, které mu může za zaplacené zálohové platby dovézt. Odběratel obratem oznámí dodavateli 

množství zboží, které chce koupit a dovézt za aktuální cenu. Dodavatel objednávku potvrdí a takto dohodnuté zboží do 15 

pracovních dní1 doveze, přičemž odběratel případný doplatek uhradí v hotovosti při dovezení zboží. 

Pokud nedojde k dohodě o termínu dodání a množství zboží do 90 dní od složení částky ve výši celkové ceny nebo pokud 

nedojde do dne realizace k zaplacení částky, která bude ekvivalentem 1,5 násobku jednotkové ceny dohodnutého druhu zboží, 

propadají zaplacené zálohy dodavateli jako smluvní pokuta, pokud se písemně odběratel a dodavatel nedohodnou jinak. 

Objednávka je po jejím podpisu zrušitelná jen na základě dohody odběratele a dodavatele.  

Vzhledem k objektivně daným možnostem nakládky přibližné hmotnosti objednaného zboží, dohodli se odběratel 

a dodavatel, že odběratel je povinen přijmout dodávané zboží v hmotnostním rozsahu objednaného množství + až 500kg. 

Dodavatel se zavazuje, že bude vyvíjet snahu naložit množství co nejvíce se blížící množství objednanému. Množství dodané 

nad rámec objednaného a již zaplaceného množství uhradí odběratel při převzetí zboží v hotovosti.  

Nebude-li smlouva podepsána za fyzické účasti dodavatele a odběratele v sídle dodavatele, účastníci souhlasí s tím, že smlouva 

bude uzavřena tak, že bude mezi účastníky zaslána emailem a po jejím podepsání ze strany odběratele bude na naskenovanou 

kopii doplněn souhlas dodavatele a sken zaslán zpět emailem odběrateli. 

 

V……………….. dne …………………..     …………………………………… 

           Podpis odběratele 

Dodavatel souhlasí:  ………………………………… 

 
1 Uvedená lhůta platí s výhradou zásahu vyšší moci či nemožnosti plnění ze strany dodavatele z důvodu nedostatku uhlí na trhu. V takovém případě dodá 

dodavatel uhlí v nejbližším možném termínu 

 

objednávka č./VS:    2 2 0 2 2 


