
NoTÁŘsKÝ zÁpls

Sepsaný v notářské kanceláři v

Dne" ' se dostavil jednatel za obchodní společnost

Zapsanou u Krajského soudu v .'... ., pověřeného vedením

obchodního rejstříku v oddíle C, číslo vloŽky. . ... ... 
' 
jejímž jménem

jedná jako jednatel pan . ... a učinil toto

Prohlášení

Článe* l.

obchodní společnost '.. '.. . '.. s ručením omezeným, se

sídlem V... ... ... .. je dluŽníkem obchodní

společnosti'.. '.. . ... . z důvodu této nezaplacené faktury na

částkuvevýši .'......Kč, slovy

ze dne ... s datem

splatnosti. .. faktura číslo

odběratel.

obchodní společnost s ručením omezeným prohlašuje, že uznává svůj dluh vůči

věříteli, obchodní

společnosti"..''. '...... se

sídlem V .. " .. v celkové výŠi

"'......Kč, slovy

A to co do důvodu a

výše pohledávky'



clánek ll.

DluŽnou částku ve výši. .'' 'Kč,

slovy

se

zav azuje zaplatit obchodn í společnost

věřítelí obchodní

společnosti.. '

Článek lll.

obchodní spoleÓnost ... ...

zároveňjako osoba povinná, dává výslovné svolení k tomu, aby tento notářský

zápis byl vykonatelný ve smysíu ustanovení s 274 písm. E) obČanského soudního

řádu co do povinnosti zaplatit osobě oprávněné, tedy obchodní společnosti

dluŽnou částku ve

vysr..

slovy.

... .. tak, aby i bez předchozí Žaloby mohla být podle tohoto notářského zápisu

vedena exekuce oprávněné osoby, tedy obchodní

společnosti... ... '.. ... . Proti povinné osobě, tedy

spolecnosti.. . .. .

Článek lV.

Stejnopis tohoto notářského zápisu je určen obchodní

společnosti... . o tomto právním úkonu byl tento notářský zápis

sepsán, účastníkem přečten, jím bez výhrad schválen a přede mnou vlastní rukou

podepsán.

Notář

do



Kupní smlouva
podle obchodního zákoníku

uzavÍefia mezt

ARD Holding, a. s.
se sídlem Dušní 4, 110 00 Praha 1

rc.1234s678
DIČ:
Bankovní spojeni
Zapsaný v obchodním rej stříku vedeném u. . . . . . . . . soudu V. . . . . . . . . . . .,

oddíl B' vložka.
Z ast. Ing' Jo sefem Vo máčkou, před sedou představenstva
Na straně jedné jako prodávající
(dále jen,'ARD Holding" nebo,,prod ávajicí"}

a

ANS, spol. s. r. o.

Se sídlem Příčná 15, 500 00 Hradec Králové
rc 11234567
DIČ:.
Bankovní spojení
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u... ... ....soudu v
oddíl C, vložka.
Zast'Ing. Josefem Novákem, j ednatelem
Na straně druhé jako kupující
(dále jen ,,ANS" spol. s. r. o." nebo ,,kupující")

Clánek 1

1. Prodávající prohlašuje a dokládá kupujícímu, že je výlučným vlastníkem
kancelářského nábytk-u, j ak následuj e'

Č' Řada Kód Nazev ks Cena Ceikem
1 HoRIS h 0-0 Skř'policová dvoudvéřová 'l 

'00 4 056'00 4 t)56'00

2 HOBIS H 0-1 Skř'šatrú dvoudvéřová 1,00 3 674'00 3 674'00

3 HOBIS H 5-2 Skř.po1ic'dvoudv.s nikou 1,00 2 622,00 2 622,00

4 iIOBIS HK 13 Konte-iner jedna uzam.zisuvka 1.00 2 941,00 2 941,00

5 HOBIS lIK 13C Kontejnercenkal.zam1,kání 1_00 3 183'00 3 183'00

6 HOBIS I{N-0 Nádstavec nad str'rl 140cnr 1'00 539.00 539.00

7 HOBIS HR 4-1 Skř'roh zakorrčovarrí 1'00 1 ó02'00 l 6a2"0a

8 HOBIS PC MoBtr' VozíkpodPC 1,00 369'00 369'00

9 HOBIS s 400A Sokltroiůh. i,00 121,00 121'00

10 HOBIS S 800 Sokl obdélník 3,00 113,00 113'00

1 1 HOBIS u{SlČ pod klávesnici černý piastoqyl 1'00 590,00 590'00
12 HOBISET...
13 HOBIST...
14 HOBIST...
15 HORIST...
Celkem 32 604,00



2. Prodávajicí prodává kupujícímu lýše uvedený kancelářský nábytek za cenu uvedenou

v čl'2 a kupující předmětný kancelářský nábýek za tuto cenu kupuje a přejímá do

svého vlastnictví.

Clánek 2

1. Smluvní Strany se dohodly na celkové kupní ceně za kancelářský nábýek popsaný

v č1.1 odst.1 této smlouly ve \,"ýši 32 604,00 Kč. 1

z. Kupující se zavazuje zapIatit výše uvedenou kupní cenu prodávajícímu do 30 dnů od

podpisu této smlou\ry na základě faktury prodávajícího. K ceně bude připočteno DPH

podle předpisů platných v době r,ystavení faktury. Ke dni uzavÍeni této smlouvy činí

DP}{ 22oÁ

Clánek 3

Předání a pŤevzeti předmětu koupě, nabytí vlastnického práva

Prodávající předává kupujicímu a kupující přebírá předmět koupě uvedený včl.1 odst. 1 při

podpisu této smlouly a tímto dnem na něho pÍecbázi vlastnické právo.

Clánek 4

odpovědnost za vady 2

1. Prodávající prohlašuje, že stav předmětu koupě odpovídá tomu, že se jedná o novou a

dosud nepoužitou věc, a že mu nejsou známy žádné vady' které by bránily řádnému

užív áni předmětu koupě.

z. Prodávající odpovidá za vady vyskytující se na předmětu koupě ke dni jeho převzetí

kupujicím. Případné reklamace a nároky z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit

nejpozději do 6 měsíců ode dne převzeti předmětu koupě.



Clánek 5

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se jinak řídí obchodním zákoníkem.

2' Tato smlouva je sepsána ve dvou ryhotoveních^ z nichz kaŽdá strana obdrŽí po

jednom vyhotovení'

3. Strany potvrzují. Že si smlouru před jejím podpisem přečetl,v a Že.'1jadřuje jejich

pravou a skutečnou lů]i.

Y Praze dne...

Prodávající

ARD HOLDING, a.s.

Ing. Josef Vomáčka

Předseda představenstva

Kupující

ANS" spol. s. r. o.

Ing. Josef Novák

jednatel



pŘÍxnz K oTEVŘrní NEoDVoLATELNÉno
DoKU MExrÁnn íxo AKREDlTtvU

Československé otlchodní bance, a s. iČsoB) v

Žáďáme Vás_ abYste oter'řeli neodvolateini" dokumentámí akreditlr'podie níŽe ur-edeni'ch podmínek:

J-
čsoB

f převoditelný Piatnost akreditiru do:

\{ísto uplr'nutí platnostiPříkazce:

kontaktní osoba:
reťerence:

teleÍbn: fax

e-marl:

Benet-tcient ipřesni názel' a adresa)

Dílči dodar.b': PřeioŽení zboŽi'

l-l doo'oi".ry l-l dc'r'.1eno

f, zakázánl' n zakázáno

\{ěna a částla:

f] marrmalně í-l to]erance: * ?6/- %

.AJreditir' te pouŽrtelnr' u

! csog I ar izující bank1' I jakekohv banl.]'

! platbou na r'iděnou

f] odloŽenou p1atbou rtní od data

f] akceptací beneÍicientclr'ry směrrky(ek) se splatností
od data r'ystavenou(é) na avizující banku

f, negociací

I dokumeirtri f} ihned D
I vrsta snrěr*ly vystavené na ČSoB

! beneírcientor'ry směnkv (ek) splatné(Ý ch)
data \'}sta\'enou(é) na ČSoB

dni od data

dni

oddni

Místo pŤelzetí k doprar'ě/odeslání z:

Přístav na1odění/letiŠtě odesiání :

Pos1ední datum pro odeslání zboŽi:

Přístar' ryloděníletiště určeru:

Místo konečného určeníÁ doprar'ě kam/misto dodáni:

PoŽadované dokumentr' :

I podepsaná obchodní taltura r' originá1u(eoh) a v kopii(ich)

D plná sada f] nánrořního konosamentu f multirnodalního dopravn1ho dokrrnrentu

v-vstaveného f] na řad a bianko indosor'aného I na řad

I sihiční nákladní list (CIr&) [ druhopis Železručtltho nákladrrího lis1u (ClM) [ letecký nák1adní list

Dopravní dokument má rrykazolat D odesián j zboŽi na příjemce (|méno a adresa);

I dopravné placeno I doprarmé splatno v rnístě určení

x Notlfi, fiméno a adresa)

I balicí líst v origfuáiu(ech) a v kopii(ích)

I osvě<lčení o původu v origináiu(ech) a r' kopii(ích) lrystavené
potvrzující půvocl zboŽí

fl pojistkalpojistný certifikát r' origináiu(ech) na minimálně 110% ClF/CiP hr;dnotv zboŽi kryjící následující rizika

Další dokumentv:



podn1ínky

Popis zboŽí (přesný mncŽství. ev. počet) v jazYce kontraktu

Dodaci parita: i DES Incoterms 2010

Dokument1'musí bÝt předloŽeny do dni po datu odeslirrrí zboŽí

Tento akreditil' se řídí Jedr'rotn1_nri zlryklostmi a pravidl,v pro dokumentarní
\' íarlZr }

' avšak r, rámoi platnosti akredilir,u.

akreditiv-v 12007 revize, publikace č 600 MoK

Akreditir. má být al'izujicí barrliou tleneficieirtovi:

Lrhradu dokumentů prol'eďte na l'rub naŠeho účtu č.

Vaše r{'lohy n na vrub našeho itčtu č

Ví'bhv avizujícíbaiik1'/tlalších barrk I na r'rub našeho iičtu č

P1atí pouze text označení' lXl

Příkaz lr-staven dne-

! ar.izován f] poti'rzen f, muze být potl'rzen

f na r,nú; beneticienta

D na vrub beneiloienta

Prár'oplaf:rý(é) podpi s(y) za

Pol'oleno. podpisv Klierrta souhlasí

Za sprár'nost odporídá panl paní: I 
Datum:

lcl' I Názer limiru:

Specitikace: I 
Poboeka Regron:

Sazba rizikore prirazh: I Segment:

\-1plni Banka



Yzor směnky cizí
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