
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Kupní smlouva   
 

uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník  
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 
1. …………………………... 
se sídlem  ………………….. 
IČ: …………………………. 
zastoupena …………………  
(dále jen „prodávající “) na straně jedné 
 
a 
 
2. ......................................... 
se sídlem  ………………….. 
IČ: …………………………. 
zastoupena …………………  
 (dále jen „kupující “) na straně druhé 
 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

 

kupní smlouvu 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupující následující věc ……………… a umožnit mu nabýt 
vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu 
sjednanou v článku II. této smlouvy. 

 

Článek II. 

Vlastnická práva a p řechod nebezpe čí 

1. Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující v okamžiku zaplacení kupní ceny. 
 

2. Kupující převzal věc v sídle prodávajícího. 
 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

3. Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na věci přechází na kupujícího v době, kdy kupující 
převezme zboží od prodávajícího.  
 

Článek III. 

Kupní cena  

1. Kupní cena dodávaného zboží je ……,-Kč bez DPH.  
 

2. Na úhradu kupní ceny bude kupujícímu vystavena prodávajícím faktura. Kupující je povinen tuto 
fakturu uhradit nejpozději do ….. ode dne jejího vystavení na účet prodávajícího.  

 

Článek IV. 

Odpov ědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá za vady věci, kterou měla věc při převzetí. 
 

2. Kupující prohlašuje, že si věc, která je předmětem koupě řádně prohlédl a shledal ji funkční a 
v souladu s účelem použití. 
.  

Článek V. 

Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
 

Článek VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém  jazyce. Každá ze stran obdrží 
po jednom.  

 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem obou 
smluvních stran. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní 
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci 
smluvních stran své podpisy.  

 

V ………dne……….      V ……… dne ……….. 

 

 

 

________________________    ________________________ 

               

              kupující              prodávající  

    


