
Mgr. PAVLA KOSÍKOVÁ 
advokátka 

GENERÁLNÍ PRAXE, OBCHODNÍ, OBČANSKÉ, RODINNÉ, PRACOVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ADVOKÁTKA ZAPSANÁ V SEZNAMU ADVOKÁTŮ ČAK V PRAZE POD POŘ. Č. 14297, IČ: 73734080 

tel:. +420 607 139 004,  ID DS: d6bg7hn 
SÍDLO: HORNÍ NÁMĚSTÍ 12/19, 779 00, OLOMOUC,  

e-mail: info@tvujobhajce.cz, www.tvujobhajce.cz  
 

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR 
 

………………………………, IČ: ………………………., 
sídlem ……………………………………………………. 
 
- dále jen jako „prodávající“ na straně jedné 
  
a 
  
………………………….., nar. ……………….., 
bytem …………………………………………….. 
 
- dále jen jako „kupující“ na straně druhé 
  
 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, tuto kupní smlouvu:  

 

 

I. 

Předmět koupě 

 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu movité věci (zboží), týkající se 

podnikatelské činnosti prodávajícího a převést vlastnické právo k těmto věcem na kupujícího podle 

sjednaných podmínek.  

 

2. Kupující se pak touto smlouvou zavazuje dodané zboží přebrat a prodávajícímu řádně a včas 

zaplatit kupní cenu. 

 

3. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v obvyklé jakosti. Vyžaduje-li 

prodávající dodání zboží v jiné než obvyklé jakosti, musí požadovanou jakost zboží uvést v dílčí 

objednávce. 

 

II. 

Kupní cena 

 

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za oboustranně sjednanou cenu. Kupující se 

zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu takto určené ceny, které mají charakter smluvních 

kupních cen.  
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2. Lhůta splatnosti faktur bude činit 7 pracovních dnů. Za datum provedení platby je dohodnuto 

datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího, právo zastavit příjem dalších objednávek na 

zboží a nevydat žádné další zboží, a to i z již dříve přijatých objednávek.  

 

III. 

Doba plnění 

 

1. Prodávající je oprávněn plnit před dohodnutým termínem plnění jen s písemným souhlasem 

kupujícího.  

 

2. Převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží. 

 

IV. 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží 

 

1.Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí výhradně platnými právními předpisy, které jsou součástí 

právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

2. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout s náležitou péčí, a pokud zboží má zjevné vady, 

které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností je okamžitě oznámit prodávajícímu.  

 

3. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly po předání zboží způsobeny kupujícím, vyšší mocí 

nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.  

 

V. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od data jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

 

2. Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí jedné nebo 

druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího 

měsíce po měsíci doručení písemné výpovědi. Smluvní strany se zavazují, že před výpovědí smlouvy z 

jakéhokoli důvodu vynaloží veškeré úsilí k vyřešení důvodu smírnou cestou tak, aby smluvní vztah 

založený touto smlouvou mohl nadále pokračovat.  

 

3. Po výpovědi smlouvy kterékoli ze smluvních stran provedou smluvní strany inventarizaci 

dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Zejména provedou inventarizaci 

jednotlivých dodávek zboží, vyfakturované ceny zboží a výše, do jaké k datu skončení smlouvy zaplatil 

kupující za dodané zboží. Kupující je povinen odebrat a zaplatit veškeré objednané zboží. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

bez jakéhokoliv nátlaku či tísně, se zněním kupní smlouvy se řádně seznámily a bez výhrad se 

zněním smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Tato smlouva byla uzavřena shora uvedenými smluvními stranami, byla jimi řádně přečtena a 

prostudována a po odsouhlasení byla jimi vlastnoručně podepsána jako projev jejich svobodné, 

vážné a pravé vůle. Obě smluvní strany prohlašují, že tento svůj projev vůle činí bez jakékoliv 

tísně. 

 

 

 

V...............  dne ............                         V................  dne........ 

  

  

 

 

................................................                                 ............................................... 

                                         

     Prodávající       Kupující 

 

 

 

Každá kupní smlouva je jiná. Vždy je třeba přesně specifikovat předmět koupě a způsob úhrady kupní 

ceny. Rádi Vám s tímto pomůžeme. Kontaktujte naši advokátní kancelář na emailu 

info@tvujobhajce.cz nebo na tel. 607139004. 

 

mailto:info@tvujobhajce.cz

