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1. Předmět smlouvy 

 
 

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží dle technické specifikace a v množství 
 uvedeném výše. Prodávající se zavazuje dodávat a kupující se zavazuje předmět 
 smlouvy za níže uvedených podmínek převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. 

 
 

2. Cena, platební podmínky 
 
 
2.1. Cena za jednotku předmětu smlouvy je stanovena dohodou a uvedena ve specifikaci 
 předmětu smlouvy. Smlouva je považována za splněnou dodáním požadovaného 
 množství s toleranci +/- 15%. V případě odchýlení se od množství nebo ceny předmětu 
 smlouvy, je tuto odchylku nutno řešit samostatným dodatkem smlouvy. 
 
2.2. Platební styk mezi smluvními stranami je realizován bezhotovostně, není-li dohodnuto 
 jinak. Platby jsou prováděny na základě daňových dokladů vystavených prodávajícím. 
 
2.3. Prodávající vystaví a odešle daňový doklad za dodané zboží na základě přejímacího 
 dokladu (dodací list, přepravní list apod.). Kupující při převzetí zboží obdrží originál 
 přejímacího dokladu. 
 
2.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena výše v položce Platební podmínky. 
 
2.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
 v platném znění, a náležitosti dle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., 
 v platném znění. Nesplnění výše uvedených podmínek je důvodem k vrácení daňového 
 dokladu. Při odůvodněném vrácení daňového dokladu se přerušuje běh lhůty splatnosti, 
 tato lhůta znovu nabíhá od obdržení dokladu se všemi náležitostmi.  
 
2.6. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu se smluvní strany dohodly na výši 
 smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tímto 
 ustanovením nejsou nikterak dotčena práva na případnou náhradu škody. 
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3. Doba, místo plnění, dodací a přejímací podmínky 

 
 
3.1. Zboží objednané kupujícím je prodávající povinen dodat ve lhůtě uvedené v této kupní 

smlouvě a ve sjednané paritě. Za případné nedodržení termínu dodání způsobené 
působením vyšší moci (živelná pohroma, nepříznivé počasí apod.) nebo zásahem třetí 
osoby nenese kupující zodpovědnost. 

  
3.2. Prodávající předá předmět kupní smlouvy kupujícímu s odpovídajícím přejímacím 

dokladem (dodací list, přepravní list apod.), který bude obsahovat následující údaje: 
identifikace dodavatele a odběratele, datum dodání, specifikace dodaného zboží. 

 
3.3.  Za jednotlivé obchodní případy a jejich projednávání odpovídá jménem kupujícího 
 osoba pověřená k jednání. 
 

4. Výhrada vlastnictví 
 

 
4.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího po úplném uhrazení všech závazků vyplývajících 

z této smlouvy, především však po celkové úhradě dohodnuté kupní ceny a případných 
dopravních nákladů hrazených prodávajícím v případě, kdy jsou kalkulovány mimo kupní 
cenu uvedenou ve specifikaci zboží. 

 
 

5. Řešení sporů 
 
 
5.1. Případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny především vzájemnou 

dohodou smluvních stran. V případě selhání dohody bude spor rozhodnut soudem 
příslušným dle sídla prodávajícího. Soudní řízení bude probíhat dle českého práva. 

 
5.2. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními českých právních 

předpisů, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. 
 
 

6. Závěrečná ustanovení 
 

 
6.1. Obě smluvní strany se dohodly zdržet se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu 

s obchodními zájmy jedné nebo druhé strany a informace získané v rámci vzájemné 
obchodní činnosti považovat za tajné. 

 
6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží 

jeden exemplář. 
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6.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma stranami. V případě, že některé 
ustanovení této smlouvy ztratí svojí platnost, zůstanou ostatní ustanovení rámcové smlouvy 
v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu smlouvy nejvíce 
odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů.  

 
6.4. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
 
6.5.        Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. 
 
6.6.     Účastníci smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Praze 1.1. 2014 


