DISTRIBUČNÍ SMLOUVA
Dnešního dne měsíce a roku uzavřeli následující účastníci:
I. Smluvní strany
Fakturační adresa:
Championship Music s.r.o.
Jablonecká 706
190 00 Praha 9
IČO: 24844853
DIČ: CZ24844853
Korespondenční adresa:
Championship Music s.r.o.
V Kotcích 1
11000 Praha 1

na straně jedné jako distributor, dále jen d i s t r i b u t o r

jméno : ……………………….
adresa : ………………………..
RČ/IČ : ………………………..

na straně druhé jako dodavatel, dále jen d o d a v a t e l
uzavírají na základě vzájemné shody t u t o

DISTRIBUČNÍ SMLOUVU

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek distributora že zařídí vlastním jménem pro dodavatele na
jeho účet distribuci a prodej nosičů CD hudebního alba ………………………....................................
(dále jen „zboží“), a dodavatel se zavazuje zaplatit distributorovi odměnu.
2. Odběratelem se rozumí distribuční společnosti odebírající zboží od distributora nebo jiný subjekt
oprávněný k odběru zboží za účelem dalšího prodeje.
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III. Povinnosti smluvních stran
1.

Distributor bude skladovat zboží na vlastní náklady a zajistí jeho distribuci prostřednictvím sítě
svých odběratelů.

2.

Dodavatel je povinen dodat zboží v požadovaném množství do skladu distributora, nejpozději
do 14 dnů od data objednávky. Náklady na přepravu zboží do skladu distributora nese
dodavatel. Zásoby zboží dodané dodavatelem do skladu distributora zůstávají na základě
výhrady vlastnického práva ve smyslu § 445 obchodního zákoníku ve výhradním vlastnictví
dodavatele do okamžiku vystavení faktury odběrateli distributorem.

3.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží do skladu distributora včetně dodacího listu s titulovou
specifikací, zejména katalogové číslo, název titulu, jméno interpreta, autoři hudby a textu,
anotace k titulu, cena za 1ks, případně čárový kód, počet kusů zboží.

4.

Dodavatel se zavazuje poskytnout distributorovi bezplatně 12 ks nosičů CD a to pro účely
propagace titulu.

5.

Distributor se zavazuje zboží zalistovat do distribučních kanálů dle seznamu svých odběratelů,
případně zajistí přidělení ISRC, katalogového číslo a čárového kódu (EAN, UPC).

6.

Distributor se zavazuje zařadit informace o zboží do newsletteru vydavatelství Championship
Music.

7.

Distributor je oprávněn fakturovat cenu za odběrateli odebrané zboží. Současně je oprávněn
vymáhat neuhrazené pohledávky všemi dostupnými právními prostředky.
IV. Odměna

1.

Prodejní cena distributora pro odběratele bez DPH je uvedena na dodacím listu a její výše je
určena vzájemnou dohodou mezi dodavatelem a distributorem. Nesmí však klesnout pod částku
………. -Kč bez DPH za jeden kus prodaného zboží. Odměna pro distributora se počítá z této
prodejní ceny (PPD) a činí 20% z každého prodaného kusu zboží.

V. Platební podmínky
1.

Distributor je povinen kvartálně informovat dodavatele (pokud není dohodnuto jinak), o objemu
prodaného a vráceného zboží ze skladu distributora podle katalogových čísel s uvedením
nákupní ceny a to formou vyúčtování. Na základě vykázaného objemu prodaného zboží je
dodavatel oprávněn fakturovat distributorovi příslušnou částku odpovídající nákupní ceně
tohoto zboží dle článku IV. této smlouvy. Dodavatel bude fakturovat s 14-ti denní splatností.

2.

Dodavatel bere na vědomí, že distributor je s odběrateli smluvně vázán remitendou zboží (t.z.
neprodané zboží je oprávněn odběratel vrátit distributorovi). Dodavatel tento smluvní závazek
výslovně přijímá a souhlasí, že distributor je povinen vzít zpět na sklad zboží vrácené od
odběratelů. V případě vrácení zboží je dodavatel dle vyúčtování povinen vystavit za toto zboží
dobropis za příslušný měsíc, kdy k tomuto vrácení došlo, nejpozději do konce účetního roku.
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VI. Odpovědnost za vady zboží
1.

Dodavatel se zavazuje dodat distributorovi zboží v požadované kvalitě a množství. Dodavatel
odpovídá za vady zboží v okamžiku jeho předání distributorovi.

2.

Distributor odpovídá za škodu na zboží, jež vznikla po jeho převzetí od dodavatele do doby
předání odběrateli nebo vrácení dodavateli.
VII. Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně. Za doručené se považuje i po uplynutí třetího dne od uložení zásilky na poště.

2.

Jakékoliv změny této smlouvy musí mít písemnou formu s písemným souhlasem obou
smluvních stran.

3.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem České republiky
v platném znění.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísní ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ……………………

V Praze dne ……………………

Distributor:

Dodavatel:

………………….
Lukáš Rychtařík
Championship Music s.r.o.

……..……………….
………………..
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