V Hradci Králové dne 24. ledna 2012
Vážení členové družstva, vážení dodavatelé mléka, obchodní partneři,
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme:
1. Dodatek č. 0101/2012 ke Smlouvě o dodávce mléka,
2. Dohodu o zasílání daňových dokladů,
3. Plnou moc k zastupování zaměstnance producenta.
Ad 1) Dodatek č. 0101/2012 ke Smlouvě o dodávce mléka vychází z usnesení Členské schůze
VIAMILK CZ družstvo konané dne 10.11.2011 a je účinný od 1.1.2012.
V dodatku jsou řešeny:
1. Příplatek na fakturační místo 0,02 Kč/1 lt dodaného mléka, kde je více svozných míst než
jedno.
2. Srážky za nestandardní mléko – budou uplatňovány tak, jak je provádí odebírající
mlékárna.
3. Nepenalizovat podnik při neplnění roční kvóty ze smlouvy o nákupu mléka mezi členem
a družstvem.
Ad 2) Dohoda o zasílání daňových dokladů řeší vzájemný způsob zasílání daňových dokladů –
faktur elektronickou cestou – tj. emailem. Týká se odběratelsko–dodavatelských vztahů
vyplývajících nejen z obchodu s mlékem.
Dále prosíme věnujte zvýšenou pozornost záhlaví Dodatku č.0101/2012 a Dohodě o zasílání
daňových dokladů, zejména identifikačním údajům týkajících se Vaší společnosti. Jedná se o:
-

kontaktní email (budou na něj zasílány cestou emailu oficiální dopisy od nás
a zejména vyúčtování za dodávky mléka)
telefon, mobil

Vzhledem k tomu, že připravujeme zpracování vyúčtování dodávek mléka za měsíc leden 2012,
sdělte nám případnou změnu těchto údajů v co nejkratší době písemnou formou nebo na email:
fakturace@viamilkcz.cz nejpozději do 3. února 2012.
Jestli je to možné doporučujeme zavést podobný email u Vaší společnosti. Toto doporučení
platí zvláště u větších společností.
V případě, že do 10.2.2012 na kontaktní email neobdržíte vyúčtování za dodávky mléka
za měsíc leden 2012 kontaktujte nás.
Sledujte www.viamilkcz.cz - ihned po hromadném zaslání vyúčtování za dodávky mléka
za měsíc leden 2012 zde bude tato informace uvedena.
VIAMILK CZ družstvo, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, Tel: 495 546 690, Fax : 495 546 690, viamilk@viamilkcz.cz
DIČ: CZ 64 25 94 39 , bankovní spojení: KB v Hradci Králové , číslo účtu: 27-2003970247/0100.
Firma je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 337

Vaše případné dotazy týkající se Dodatku č.0101/2012 Vám zodpoví:
Ing. Karel Kamas - tel.: 602 284 040, e-mail: kamas@viamilkcz.cz
Vaše případné dotazy týkající se Dohody o zasílání daňových dokladů Vám zodpoví:
p. Vladimír Mach - tel.: 602 445 335, e-mail: mach@viamilkcz.cz
Pro změny a doplňky identifikačních údajů (zejména email, telefon) volejte: 495 546 690 nebo
využijte email: fakturace@viamilkcz.cz
Ad 3) Plná moc zmocňuje uvedené zaměstnance producenta k zastupování VIAMILK CZ
družstvo, se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 897, PSČ: 500 03, IČ: 64259439:
1. při převzetí syrového kravského mléka dle platné Kupní smlouvy o dodávce syrového
kravského mléka,
2. při předání syrového kravského mléka zpracovateli (popř. delegovanému přepravci),
3. při vedení evidence dle NV č. 244/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Žádáme Vás o vyplnění této plné moci a vrácení jednoho výtisku ke každému svoznému místu
zpět k archivaci.
Prosíme o doplnění:
- data podpisu Plné moci,
- označení producenta, popř. sběrného místa.
Vaše případné dotazy týkající se Plné moci k zastupování zaměstnance producenta Vám
zodpoví:
Ing. Karel Kamas - tel.: 602 284 040, e-mail: kamas@viamilkcz.cz

Dodatek č.0101/2012, Dohodu o zasílání daňových dokladů a Plnou moc k zastupování jste
obdrželi ve dvou vyhotoveních. Jeden podepsaný výtisk nám obratem zašlete zpět na
adresu:
VIAMILK CZ družstvo, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

VIAMILK CZ družstvo
Pavel LHOTÁK, ředitel družstva
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