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Kupní smlouva  
S2010/00./o 

Uzavřená mezi smluvními stranami: 
Dle § 409a násl. Obchodního zákoníku 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

Firma: BARVY a LAKY TELURIA s. r.o. 

   

Se sídlem: Skrchov 1, Letovice 679 61  

Zastoupený: Mgr. Otakarem Nečasem 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 4055 

IČ: 43420371 

DIČ: CZ43420371 

Telefon: 296584546,296584679 

Fax: 272706006,272706408 

E-mail odbyt@bal.cz 

 
(dále jen prodávající) a  
 

Firma:  

Se sídlem:  

  

  

Zastoupený:  

  

IČ:  

DIČ:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail  

 

(dále jen kupující) 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení dodávek prodávajícího kupujícímu na základě objednávek 

kupujícího a to včetně dodacích i platebních podmínek. 
 
2. Objednávky na jednotlivé dodávky zboží uplatní kupující u prodávajícího těmito možnými způsoby: 

 
a) písemně na adrese: ……viz adresa prodávajícího 
b) faxem: ……………………272 706 006, 272 706 408 
c) telefonicky: ………………296 584 679/546/ 
d) e-mailem :………………...odbyt@bal.cz 
e) prostřednictvím internetu na adrese www.ebarvy.cz 

 

3. Podkladem pro objednávku je aktuální ceník a přehled sortimentu prodávajícího. 
 
III. SPLNĚNÍ DODÁVEK ZBOŽÍ a JEHO PŘEVZETÍ 

1. Prodávající se zavazuje dodat řádně objednané zboží kupujícímu a kupující je povinen toto zboží 
převzít a potvrdit na dodacím listě. 

 
2. Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu v místě plnění dle článku IV. této smlouvy. 

   IV. MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Místem plnění při odběru zboží zajišťovaném kupujícím je výdejová rampa prodávajícího ve skladu 

Teluria Skrchov 1 nebo Průmyslová 1472/11, Praha 10 – Hostivař, provozní doba: pondělí až pátek 
od 7.30 hodin do 15.30 hodin  

2. Místem plnění při rozvozu zboží prodávajícím jsou sklady: 



 

 

                                                          Provozní doba: ……XXX………….. 

V. MINIMÁLNÍ EXPEDIČNÍ MNOŽSTVÍ 
Viz obchodní podmínky  

VI. CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Cena zboží je dána platným ceníkem prodávajícího. Kupující se zavazuje zaplatit cenu 

odebraného zboží na základě faktury prodávajícího takto:  
 

se splatností …XXX…..…...dnů 
 

2. Sleva ze základního ceníku výrobce je dohodnuta ve výši  

Na syntetické výrobky ze sortimentu výrobce Teluria s.r.o. ……XXX…….. 

Na vodou ředitelné výrobky výrobce Teluria  ……XXX…………….   

Na ostatní zboží nabízené velkoobchodem Barvy a laky Hostivař a.s. ………….. 

3. Tyto slevy odpovídají předpokládanému odběru za období  jednoho běžného roku  ve výši  

…XXX………….Kč /…………. korun českých / bez DPH syntetických  barev ze sortimentu Teluria 

s.r.o. 

4. Bonusy v případě navýšení obratu  

 

výrobky Obrat roku 2010 

v tis. Kč 

Navýšení obratu na 

částku 

v tis. Kč 

Bonus %** Částka 

bonusu 

v Kč 

HV syntetika*     

Značka Lazurol     

Značka Remal     

výrobky Denas     

Výrobky Balak     

tónování 

Hostemix 

    

             *HV syntetika – syntetické výrobky od 1.3 výrobce a dodavatel Teluria  

             ** bonus v % je počítán z částky navýšeného obratu tzn. z rozdílu obratu roku 2008 a 2009  

 

5. Prodávající se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy poskytne kupujícímu propagační materiály 

zdarma ve výši …..  z odebrané částky, výběr druhů a počet ks požadovaných materiálů bude 

upřesněn objednávkou kupujícího. Výběr bude prováděn ze standardní nabídky propagačních 

materiálů, která je na požádání zaslána e-mailem.   

 

6. Úvěrový limit je stanoven ve výši ……XXX…….Kč /………XXX………….  korun českých /  s DPH. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek v odstavci VI v případě, že 
kupující nedodržuje sjednané platební a odběrové podmínky. 

 
VII. SMLUVNÍ POKUTY 

Viz obchodní podmínky odstavec III. 
 

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTY a REKLAMACE 
Viz obchodní podmínky odstavec IV. 

 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od ……XXX….…….do …XXX………….….  
2.  Právní vztah upravený touto smlouvou skončí uplynutím sjednané doby. 
3. Každá smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která začíná 

běžet od prvého dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, ze kterých každá strana obdrží jedno vyhotovení 
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou podepsané obchodní podmínky. 

- Tuto smlouvu lze na základě oboustranné dohody rozšířit  



 

 

       Změny a dodatky z této smlouvy jsou možné jen na základě písemného souhlasu obou stran 
Účastníci smlouvy prohlašují, že porozuměli všem podmínkám této smlouvy, souhlasí s nimi a na základě 
tohoto souhlasu vlastnoručně podepsali. 
 
 
 

V ………………………………. dne …………………………… 
 
 
 
…………………………………   …………………………………………… 
kupující        prodávající 

 

Příloha 1: Kupní smlouva 
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 interní zdroj Teluria 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Příloha 2: Vzor dotazníku 
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 Vlastní práce 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Vcelku ano, vzhledem k povaze mé práce se s nimi vídám spíše sporadicky. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Je jasně řečeno, co máme na schůzkách s klientem projednávat. Ve všem ostatním 

jsou pravidla dost benevolentní, a to mi vyhovuje. 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Většinou se jedná o stálé klienty, kteří naši firmu už odněkud znají. Často se 

stává, že mi někdo doporučí, kam zajet. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Vzhledem k tomu, kolik produktů nabízíme, je toho opravdu hodně. Nejsem 

schopný vždy vše mít u sebe. V zásadě se ale jedná o vzorníky, nějaké letáky. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Většinou kolem 6. Jsou silnější i slabší týdny, ale tohle je průměr. 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Možná bych častěji dělal nějaká technologická školení, o vlastnostech produktů 

atd. Neustále jsou nějaké novinky na trhu, nejen u nás, ale i v jiných firmách 

a myslím, že by bylo dobré vědět, v čem oproti konkurenci zaostáváme. 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Jsem obchodník, takže občas nějaké výhrady vůči své práci od kolegů pociťuji. 

Možná je to o způsobu jednání a celkové atmosféře, ale pro tuto společnost 

pracuji už více než deset let a určitě se za součást týmu a společnosti jednoznačně 

považuji. 

Příloha 3: Dotazník a 
50

 

 

  

                                                 
50

 Vlastní práce 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Máme jednoznačně rozdělené působiště, určitě si nekonkurujeme, jestli se ptáte na 

tohle. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Máme definované postupy, ale přitom dost volnosti, takže nejsme svázaní. To 

považuji za důležité. 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Mám své stálé klienty a nové vyhledávám různě – podle doporučení, z veletrhů, 

regionálních inzertních novin. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Pro mě je nejdůležitější, abych měl vždycky k dispozici vzorník, ten je pro klienta 

důležitý. No a letáky se snažím si zajistit předem podle sortimentu, který bude u 

nového klienta nejspíš připadat v úvahu. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Pro mě není důležité, kolik schůzek jsem schopný zvládnout, ale kolik z nich je 

úspěšných. Samozřejmě je to vždycky o tom, že čím víc schůzek, tím víc 

úspěšných schůzek. 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Školení, která firma zajišťuje, mi vyhovují. Možná by se občas hodilo trochu 

teorie z oblasti technologie, ale to je hodně náročná věc. 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Tak o tom nepochybujte. Kdybych si připadal jako nějaký „nájemný prodavač“, 

určitě bych pro firmu nepracoval tak dlouho. Firma na mě spoléhá a já spoléhám 

na ni. 

Příloha 4: Dotazník B 
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 Vlastní práce 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Vídáme se pohromadě zřídka, ale vycházíme spolu dobře. Společné akce jsou pro 

každého z nás určitě přínosem. Vyměníme si zkušenosti s novými výrobky, 

probereme „strategie“ na nové zákazníky a tak. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Víme jak postupovat. Myslím, že každý z nás tu práci dělá už dost dlouho, takže 

ví, co a jak.  

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Různě, systém na to není, je to hodně o zkušenosti. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Někdy se v těch hromadách letáků ztrácím, ale vzorníky jsou důležité a letáky 

prostě používají všichni. Je to takové nutné zlo. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Když se podaří, tak třeba i 12 nebo 15. Ale to málokdy. Většinou tak do deseti. 

Záleží na tom, jak jsou klienti daleko od sebe, jak se u každého daří… 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Nejsem původně z oboru, takže občas mám trošku problém s teorií (jak se barvy 

technologicky vyrábí…). Hodně jsem se za ty roky naučil sám, něco na školeních. 

Víc bych jich ale časově stejně nezvládl. 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Určitě ano. Nás obchodníků je sice jen několik, ale známe spoustu lidí přímo 

z firmy, přestože se nevidíme moc často a víme, kdy se na koho obrátit. 

Samozřejmě se občas přihodí, že to trochu zaskřípe, ale myslím, že jsme docela 

funkční rodina. 

Příloha 5: Dotazník C 
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 Vlastní práce 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Naše vztahy jsou po pracovní stránce neutrální. Fungujeme každý ve svém 

regionu a mnoho příležitostí se vidět nemáme. Lidsky si ale rozumíme dobře. 

Myslím, že obchodníci jsou si svým zaměřením podobní. Pokud myslíte i další 

kolegy z firmy, tak vím, na koho se v případě potíží obrátit a to funguje. Je to 

hodně důležité. Takže máme vztahy dobré. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Určitě je pro každého v každé práci důležité vědět, co a jak má dělat. Hlavně 

zpočátku je třeba nastavit nějaká pravidla. Tady jsou jasně daná a domnívám se, 

že je to naprosto v pořádku. 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Při oslovování nových klientů jsou nesmírně důležité informace. Kdo v regionu 

kde podniká, otevřel třeba novou malířskou firmu a tak podobně. Svůj region 

znám docela dobře a mám zde spoustu kontaktů, takže se k informacím dostanu. 

Přesto by možná bylo vhodné, aby se nějaké stálé sledování firem vhodných 

k oslovení organizovalo třeba přímo z centrály. My obchodníci strávíme na 

cestách spoustu času, a pokud by byl někdo, kdo by nám byl schopný nějaké nové 

informace zprostředkovávat, určitě by to bylo ku prospěchu věci. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Prezentačních materiálů má Teluria k dispozici mnoho. Pro mě jsou nejdůležitější 

vzorníky, které chce jako první každý klient. Jednotlivé produktové letáky jsou 

taky potřeba. Možná je občas problém s jejich aktualizací a ještě možná spíš 

s rozlišováním. Produktů je celá řada a udržovat aktuální letáky je docela náročné. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Četnost schůzek se odvíjí od toho, jak moc mám času se věnovat jejich přípravě. 

Nerad jezdím na jednání naslepo, takže spíš preferuji kvalitu před kvantitou. 

Určitě je jasné, že když chci uspět, musím mít schůzek co nejvíce, ale když budou 

dobře připravené, mám zase větší pravděpodobnost, že sjednám obchod. Proto 

tady jsem. Takže tak většinou kolem šesti schůzek. 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Při tak časově náročném zaměstnání není na školení příliš prostoru. Mám to 

základní, co potřebuji ke své práci a spíš bych ocenil, jak už jsem uvedl u některé 



 

 

z předchozích otázek, nějakou odbornou podporu. Ta by se mohla týkat i třeba 

pravidelného monitoringu činnosti konkurence, aby mě některý ze zákazníků 

nepřekvapil něčím, o čem jsem třeba ještě neslyšel 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Ano. Kdybych se tak necítil, nemohl bych zde pracovat. Nebo asi lépe, nepracoval 

bych pro firmu tak dlouho. Vztahy jsou v rámci spolupráce hodně důležité a zde 

jsou dobré. Netvrdím, že nejde o peníze, ale bez těch vztahů a pocitu, že jste jedna 

parta, by to taky nešlo. 

Příloha 6: Dotazník D 
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Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Domnívám se, že ano. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Bez pravidel to nejde nikde. Vím, kam až můžu. 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Většinou na základě doporučení stávajících zákazníků. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Máme k dispozici produktové letáky i vzorníky, takže nemám výhrady. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Záleží na tom, v jakém okruhu mám schůzky naplánované. Někdy čtyři, někdy 

i deset. Je to různé, důležitý je spíš jejich výsledek, než počet. 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Momentálně mě nic nenapadá. Základní produktová školení absolvujeme 

pravidelně, stejně tak pro nové výrobky. Samozřejmě existuje řada školení na 

obchodní a prodejní dovednosti, ale já osobně tomuto způsobu moc nevěřím. 

Nejdůležitější je cit pro obchod a jednání s lidmi, který člověk buď má, nebo ne. 

Pak se ho ale stejně nenaučí. Takže já jsem spokojený. 

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 

Myslím, že Teluria uznává, že obchodník přináší peníze a hlavně práci, takže jsme 

určitě platnými členy firmy. Tak se k nám obchodníkům i všichni ve firmě 

chovají. Určitě do týmu patříme. 

Příloha 7: Dotazník E 
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 Vlastní práce 



 

 

Panují mezi Vámi a kolegy dobré vztahy? 

Domnívám se, že za dobu, kterou jsou ve společnosti všichni obchodní zástupci 

zaměstnáni, už si na sebe navzájem zvykli a nemají mezi sebou vážné rozepře. 

V začátcích se pochopitelně objevovaly problémy v oblasti jejich teritoriálního 

působení, ty byly ale vždy vyřešeny a jejich příčinu vidím ve zdravé rivalitě mezi 

zástupci. 

Jak jste spokojení s metodikou práce? 

Na tvorbě metodiky práce jsem se osobně podílel. Domnívám se, že jsou jasně 

stanovené všechny důležité body a v ostatních záležitostech spoléhám na zdravý 

úsudek obchodních zástupců. 

Jakým způsobem si vybíráte klienty? 

Výběr klientů necháváme ve společnosti čistě na našich obchodních zástupcích. 

Jsou poučeni kde a jak získávat nové kontakty a je jen na nich, jak aktivní ve 

vyhledávání budou. V poslední době je ovšem čím dál složitější najít nového 

klienta a je nezbytné se skutečně snažit. 

Jste spokojeni s dostupnými prezentačními materiály? 

Pro všechny zástupce jsou k dispozici vzorníky, propagační materiály, emailové 

letáky, apod. (Propagační materiál Purlet , Propagační materiál Uniflex ) Opět je 

jen na nich, jak s nimi budou nakládat. Je pochopitelně důležité, aby pomocí nich 

stávajícího i nového klienta oslovili, ale způsob, jakým tyto materiály využijí, je 

opět zcela v jejich režii. Je ovšem nezbytné, aby se orientovali, ke kterému 

klientovi patří jaké materiály, což v tom množství produktů, které Teluria nabízí, 

není vůbec jednoduché. 

Kolik schůzek jste schopen uskutečnit za týden? 

Myslím, že není problém domluvit si na každý den 2 až 3 schůzky. Opět záleží na 

iniciativě konkrétního obchodního zástupce. V zásadě ale zastávám názor: „dokud 

vykazují prodeje, je mi jedno, jak je získávají.“ 

Ocenil byste jako přínos nějaký konkrétní typ školení? 

Školení probíhají pravidelně, a to jazyková, obchodních dovedností, zbožíznalství. 

Myslím, že v tomto směru jsme zajištěni nadstandardně.  

Cítíte se jako součást firmy a týmu? 



 

 

Jsem si jistý, že se všichni obchodní zástupci cítí jako členy firmy/týmu. Jedná se 

o dlouhodobé pracovníky a ví, že ve společnosti Teluria mají své stabilní zázemí. 

Příloha 8: Dotazník vyplněný nadřízeným 
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Příloha 9: Propagační materiál Purlet 
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 Interní zdroj Teluria 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
Příloha 10: Propagační materiál Uniflex 
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 Interní zdroj Teluria 



 

 

 


