KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, podle kterého se
prodávající zavazuje dodat zboží určené postupem podle této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické
právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Prodávající:

Kupující:

VYKOV s. r. o.
U Smaltovny 755/2a
370 01 České Budějovice
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,,,,,,,,,

IČ:63886553

IČ: DIČ:

DIČ:CZ63886553

Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 5624.
Kupující prohlašuje, že existuje podle platného českého práva, je řádně zapsán v obchodním nebo jiném
příslušném rejstříku, je-li právnickou osobou, podniká na základě platného živnostenského nebo jiného
příslušného oprávnění, nepodal návrh na svůj výmaz z obchodního nebo jiného příslušného rejstříku, nebylo
rozhodnuto o jeho likvidaci, nepodal návrh na prohlášení konkurzu ani povolení vyrovnání ohledně své
osoby,a ani mu není známo, že by třetí osoba takový návrh podala. Kupující dále prohlašuje, že mu není
známa žádná skutečnost, která by měla nebo mohla mít nepříznivý vliv na plnění jeho závazků nebo by
plnění jeho závazků ohrozila.
1.

Specifikace zboží a určení kupní ceny
Specifikace zboží bude uvedena v objednávce, kterou prodávající přijme od kupujícího. Objednávka
může být učiněna jak pro jednotlivý obchodní případ, a to písemně nebo ústně, tak i písemně jako
rámcová (celoroční), upřesňovaná dále ústně, zejména telefonicky. Není-li kupní cena pro jednotlivý
obchodní případ dohodnuta při přijetí objednávky prodávajícím, platí, že prodávající je oprávněn
požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se v době plnění takové nebo srovnatelné zboží za
podmínek obdobných obsahu této smlouvy obvykle prodává.

2.

Způsob a místo dodání zboží
Místo dodání zboží určí kupující v objednávce. Neučiní-li tak, považuje se za místo dodání zboží
adresa kupujícího.
Požadovaný způsob dodání zboží uvede kupující v objednávce. Pokud uvede vlastní odvoz, zajistí si
dopravu zboží sám a na vlastní náklady a místem převzetí zboží bude adresa prodávajícího. V
případě, že kupující požaduje zajistit dopravu od prodávajícího, tento sám určí, jaký dopravní
prostředek použije (vlastní, pronajatý).

3.

Termín dodání, dodací lhůta
Zboží bude dodáno v termínu, který je uveden kupujícím v objednávce. Dodací lhůta však může být
prodávajícím přiměřeně prodloužena v případech, kdy jsou na zboží podle požadavků kupujícího
prováděny úpravy, zejména délky nebo povrchu, nebo kdy je dodání zboží závislé na součinnosti
obchodních partnerů prodávajícího.

4.

Platební podmínky a nabytí vlastnictví ke zboží
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve lhůtě uvedené v příslušném daňovém dokladu
vystaveném prodávajícím. Nesplnění této povinnosti kupujícím je považováno za podstatné porušení
smlouvy a prodávající má právo od smlouvy odstoupit. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží
okamžikem jeho úplného zaplacení.
Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží zaplacení zálohy, jejíž výši určí; v tom případě
je podkladem pro platbu zálohová faktura, která je splatná v termínu v ní uvedeném. Do doby
zaplacení zálohy není prodávající povinen zboží dodat a není v prodlení s plněním svého závazku.
Není-li záloha zaplacena včas, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
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5.

Služby spojené s prodejem zboží
Specifikaci požadovaných doplňkových obchodních služeb a úprav zboží (řezání, tryskání apod.)
uvede kupující v objednávce. Cenu za tyto služby určí prodávající.

6.

Cena za dopravu zboží ke kupujícímu
Nedohodnou-li se strany jinak, nezahrnuje kupní cena náklady na dopravu zboží kupujícímu. Zajistí-li
dopravu zboží prodávající, určí cenu za dopravu.

7.

Sankce
Odmítne-li kupující převzít objednané zboží, které pro něj prodávající již zajistil nebo je upravuje podle
jeho požadavků, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % (třicet procent) z kupní
ceny. Zaplacením smluvní pokuty povinnost zboží převzít zaniká.
Nezaplatí-li kupující kupní cenu ve lhůtě uvedené v příslušném daňovém dokladu vystaveném
prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za
každý den prodlení.

8.

Prohlídka zboží a reklamace vad
Kupující je povinen neprodleně zkontrolovat dodané zboží dle přiložených dokladů. Zjevné vady zboží
je kupující povinen reklamovat nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne dodání.

9.

Ostatní ujednání
Tato smlouva je závazná pro všechny obchodní případy (dodávky zboží a služeb), které v budoucnu
mezi stranami nastanou.
Pro určitý obchodní případ, na nějž by se jinak vztahovala tato smlouva, může však být stranami
uzavřena smlouva zvláštní, upravující práva a povinnosti stran odchylně. Taková smlouva nemá vliv na
závaznost této smlouvy pro ostatní obchodní případy.
Tato smlouva může být doplněna, změněna nebo zrušena jen písemně. Každá ze stran však může
písemným oznámením zaslaným druhé straně ukončit závaznost této smlouvy s účinností pro
obchodní případy, které nastanou po obdržení takového oznámení druhou stranou.
Tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
obchodním zákoníkem. Veškeré spory v souvislosti s touto smlouvou podléhají pravomoci soudů
České republiky.
Smluvní strany se tímto podle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti
Okresního soudu v Českých Budějovicích pro případ, že ve věci bude v prvním stupni věcně příslušný
okresní soud, a Krajského soudu v Českých Budějovicích pro případ, že ve věci bude v prvním stupni
věcně příslušný krajský soud. Tato dohoda platí pro všechny případné spory vzniklé mezi stranami v
souvislosti s touto smlouvou.

Datum:

Datum:

Za prodávajícího: Ing. Slavomil Chalupník

Za kupujícího oprávněná osoba:
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