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Příloha č. 1  

 

KUPNÍ SMLOUVA 

UZAVŘENÁ PODLE § 409 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Prodávající: HRAČKY a.s., se sídlem Kolín, Nová 22, PSČ 140 00, IČ: 12345678 

Společnost je zapsaná u Okresního soud v Kolíně v oddílu B vložce 1234  

Jednající:  Michal Nový, jednatel  

(dále jen prodávající) 

 

2. Kupující:  DĚTSKÝ SVĚT spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Košatého 33, PSČ 700 30, IČ: 

87654321 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1234 

Jednající:   Pavel Starý, jednatel 

(dále jen kupující) 

II. 

 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodávat kupujícímu hračky 

specifikované v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické 

právo k tomuto zboží. 

2. Kupující se zavazuje od prodávajícího zboží uvedené v předchozím odstavci odebrat a 

zaplatit mu za něj kupní cenu. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé 

stránky jednající osoby parafovaly.  

 

III. 

Kupní cena  

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena zboží je obsažena v seznamu 

hračkářského zboží u jednotlivých položek a tato cena je oběma smluvními stranami 

považována za sjednanou kupní cenu ve smyslu obchodního zákoníku. 

2. Pokud by po uzavření smlouvy prodávající chtěl změnit ceny obsažené v příloze č. 1, 

musí to do deseti dnů před uvedenou změnou kupujícímu písemně oznámit. Pokud bude 

kupující s touto změnou souhlasit, pokládá se jeho souhlas za dohodu o změně ceny.  

3. Kupní cena je počítána bez daně z přidané hodnoty. K fakturované ceně je prodávající 

oprávněn připočítat daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě 
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daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají 

smluvní strany dodání zboží. 

4. Při dodání zboží, které bude potvrzeno dodacím listem podepsaným k tomu oprávněnou 

osobou, vystaví prodávající fakturu. Faktura bude mít tyto náležitosti: 

- označení faktura a číslo faktury, 

- označení smluvních stran, 

- odkaz na kupní smlouvu, 

- fakturovanou částku s připočtením daně z přidané hodnoty, 

- datum vystavení faktury, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- datum splatnosti faktury. 

5. Dohodnutá splatnost faktury činí 16 dnů od doručení faktury.  

6. V případě, že faktura bude mít vady v obsahu nebo bude vystavena předčasně, je 

kupující oprávněn fakturu do data splatnosti uvedeného na faktuře tuto fakturu 

prodávajícímu vrátit. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu 

s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se 

zaplacením faktury.  

IV. 

Dodání zboží  

1. Zboží bude dodáváno v zalepených kartonech označených logem prodávajícího. Zboží 

bude dodáváno nákladním automobilem, který najme za účelem přepravy zboží ke 

kupujícímu prodávající. Cena v sobě zahrnuje i cenu dopravy zboží ke kupujícímu. 

2. Zboží je pokládáno za dodané, když bude doklad vystavený dopravcem a dodací list a 

když budou potvrzeny odpovědnou osobou kupujícího. 

V. 

Odpovědnost za vady 

1. Prodávající poskytuje za dodané zboží záruku v trvání 24 měsíců od dodání zboží.  

 

2. V případě, že dodané zboží bude mít při dodání zjevné vady spočívající ve viditelném 

poškození kartonů, v nichž je zboží dopravováno, či spočívající v absenci kartonů 

v porovnání s dodacím listem (vada množství), je povinen tyto vady kupující bez 

zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. V reklamaci uvede přesný 

popis vad a doloží eventuálně důkazy o existenci vad, zejména prohlášení řidiče kamionu 

či potvrzení jiné nestranné osoby.  

 

3. Ostatní vady, které budou  zjištěny po převzetí zboží musí kupující reklamovat do konce 

záruční doby. Reklamace musí být písemná a musí být doručena nejpozději poslední den 

záruční doby kupujícímu. V reklamaci musí být uveden popis vady.  

 

4. V případě každého doručení reklamace je prodávající povinen se k reklamaci bez 

zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření buď vadu uzná a v případě, že vadu 

neuzná, musí uvést konkrétní důvod, z jakého vadu neuznává.  
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5. Jestliže se prodávající do 30 dnů poté nevyjádří k reklamaci, kdy je mu reklamace 

kupujícího doručena, má se za to, že vadu uznává. 

 

6. Bez ohledu na to, zda existující vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením 

smlouvy, dohodly smluvní strany následující práva z odpovědnosti za vady kupujícího: 

- právo na bezplatné odstranění vady, 

- právo na doplnění chybějícího množství v případě, kdy dodané množství je v rozporu 

s množstvím uvedeným na průvodních dokladech ke zboží, 

- poskytnutí slevy z kupní ceny, 

- odstoupení od smlouvy v případě, že prodávající neodstraní vadu do 30 dnů poté, kdy 

vadu uzná buď výslovně nebo po uplynutí třicetidenní lhůty od doručení reklamace. 

 

7. Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude vada bezplatně 

odstraněna nebo bude odstraněna výměnou vadného zboží za bezvadné a po dodání 

nového bezvadného zboží nebo po odstranění vady, dojde k opětovnému výskytu stejné 

vady po opravě či dodání nového zboží. Za opakovanou vadu pokládají obě smluvní 

strany výskyt opakované vady nejméně třikrát po sobě. 

 

8. Právo na výměnu vadného zboží za zboží bezvadné.  

 

9. V případě, že kupující nechá reklamované vady opravit poté, kdy nevyužije svého práva 

odstoupit od smlouvy, když prodávající neodstraní vadu ani ve lhůtě 30 dnů, může si 

kupující nechat vadu opravit u třetí osoby a vynaložené a zdůvodněné náklady na opravu 

může požadovat na prodávajícím z titulu vadného plnění. 

 

10. Pokud dojde mezi stranami ke sporu o to, zda vada jakosti existuje, shodli se účastníci 

smlouvy na tom, že budou respektovat kontrolní nález vykonavatele kontrolní činnosti 

společnosti Kontrola a.s. se sídlem Malešická 11, Bratří Třeštíků 12, IČ: 24152711. 

Náklady za zpracování kontrolního nálezu hradí uvedené právnické osobě oba účastníci 

jednou polovinou. 

VI. 

Čas plnění 

Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude plnit kupujícímu zboží ve lhůtě, která 

bude obsažena v jednotlivých písemných odvolávkách. Smluvní strany prohlašují, že jsou 

prodávajícímu známy dodavatelské možnosti kupujícího. Termíny pro dodání jednotlivých 

druhů zboží jsou obsaženy v příloze 2, která tvoří součást smlouvy  

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží v dohodnutých termínech, 

zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného zboží za každý den 

prodlení. 

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s bezplatným odstraněním vad v dohodnuté 

lhůtě nebo po uplynutí dohodnutých 30 dnů pro opravu, zaplatí kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši Kč 1.000 za každou reklamovanou vadu a den. 
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3. V případě, že bude kupující v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. 

4. Smluvní strany dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

smlouvy, za níž je účtována a vymáhána smluvní pokuta. 

VIII. 

Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy mezi nimi vzniknou jakékoli spory 

vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, předloží věc k projednání a rozhodnutí 

Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republice, se sídlem v Praze, Dlouhá 13. 

2. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich navrhne jednoho rozhodce a tito pak zvolí 

předsedu. Řízení u rozhodčího soudu se řídí Řádem rozhodčího soudu pro rozhodování 

vnitrostátních sporů.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy jedna nebo druhá smluvní strana nebude 

souhlasit s vydaným rozhodčím nálezem, obrátí se s žádostí o přezkoumání na jiný 

rozhodčí senát téhož rozhodčího soudu ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  

2. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. 

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční 

podpisy oprávněných osob. 

 

 

       Kupující:      Prodávající: 

 

 

V Kolíně dne ……………….. 
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Příloha č. 2 

SMLOUVA 

o přepravě věci 

podle § 610 a násl. obchodního zákoníku 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Odesílatel: …………………………… 

2. Dopravce: ……………………………. 

 

II. 

 

Předmět smlouvy 

1. Dopravce se zavazuje zabezpečovat na základě této smlouvy pro odesílatele 

přepravu zásilek za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

2. Odesílatel se zavazuje dopravci za provádění služeb podle této smlouvy platit 

přepravné v termínech a ve výši dohodnutých v této smlouvě. 

 

III. 

Doba trvání této smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

 

IV. 

Přepravné 

1. Odesílatel se zavazuje platit dopravci přepravné podle ceníku uvedeného v příloze 

k této smlouvě, která tvoří součást smlouvy. 

2. Dopravce je oprávněn fakturovat přepravní výkony vždy za jednotlivý kalendářní 

měsíc. Obsahem faktury budou veškeré přepravní výkony, které v příslušném 

kalendářním měsíci ji dopravce pro odesílatele uskutečnit a dokončit. Tyto přepravní 

výkony budou podrobně specifikovány, a to kopiemi přepravního listu. Faktura bude 

mít náležitosti daňového dokladu. K přepravnému dopravce připočítává daň z přidané 

hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění. 

3. Faktura přepravného je splatná do 14 dnů od jejího odeslání odesílateli. 
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V. 

Smluvní podmínky 

1. Odesílatel je povinen sjednat k uskutečnění jednotlivého přepravního výkonu u 

dopravce minimálně 24 hodin před předpokládaným započetím přepravy.  

2. Požadavek na přepravu musí být písemný a musí v něm být uvedeno místo odeslání 

a místo určení zásilky. 

3. Převzetí zásilky k přepravě bude potvrzeno na přepravním listu, jehož vzor je přílohou 

a součástí této smlouvy. 

4. Dopravce je povinen používat k přepravě takové dopravní prostředky, které jsou 

způsobilé zabezpečit požadovanou přepravu zásilky v termínu, který požaduje 

odesílatel s tím, že zásilka nesmí utrpět během přepravy žádnou újmu. 

5. Lhůta místa odeslání do místa určení počíná běžet dnem následujícím po převzetí 

zásilky dopravcem. Pokud jde o délky přepravních lhůt, platí lhůty uvedené 

v silničním přepravním řádu. 

6. V případě, že příjemce zásilky bude odlišný od odesílatele, je odesílatel oprávněn 

požadovat, aby přeprava byla přerušena a zásilka mu byla vrácena anebo aby s ní 

bylo jinak naloženo. V takovém případě odesílatel kromě přepravného hradí dopravci 

i náklady, které je povinen dopravce věrohodným způsobem prokázat. Tyto náklady 

budou fakturovány spolu s přepravným a budou uhrazeny ve lhůtě stanovené pro 

splatnost faktury přepravného. 

7. Dopravce odpovídá odesílateli za škodu na zásilce, která vznikla od doby jejího 

převzetí dopravcem k přepravě až do doby vydání zásilky příjemci. 

8. Dopravce se své odpovědnosti za škodu zprostí, jen když prokáže, že vynaložil 

veškerou péči, kterou lze od odborné firmy provádějící silniční přepravu požadovat, 

aby nevznikla na zásilce škoda. Dále dopravce neodpovídá za škodu v případě, kdy 

bude prokázáno, že škoda je způsobena odesílatelem nebo příjemcem (v případě, 

kdy půjde o osobu odlišnou od odesílatele), vadou nebo přirozenou povahou obsahu 

zásilky včetně obvyklého úbytku nebo vadným obalem, na který dopravce upozornil 

odesílatele při převzetí zásilky k přepravě. Jestliže dopravce na vadnost obalu 

neupozorní, pak se odpovědnost za škodu zprostí pouze tehdy, jestliže vadnost obalu 

nebyla při převzetí zásilky běžným způsobem poznatelná. 

9. Dopravce může svůj závazek k přepravě zásilky plnit i pomoci třetí osoby – dalšího 

dopravce. Použití dalšího dopravce, dopravce nezprošťuje odpovědnosti za škodu. 

10. V případě, kdy vznikne škoda na zásilce do doby předání zásilky příjemci, je 

dopravce povinen písemně oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

odesílateli. Při porušení této povinnosti odpovídá dopravce odesílateli za škodu.  

11. Odesílatel (příjemce) musí škodu na zásilce reklamovat písemně způsobem 

uvedeným v silničním přepravním řádu. Při ztrátě nebo zničení zásilky má dopravce 

povinnost nahradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy byla předána dopravci. Údaj 

o ceně zásilky je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi cenou, která měla zásilka 

v době jejího převzetí dopravcem a cenou, kterou by v této době měla zásilka 

poškozená nebo znehodnocená. 
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VI. 

Ostatní smluvní ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí 

kterékoli ze smluvních stran. 

2. Výpovědní lhůta je jeden měsíc s tím, že počíná běžet od prvého dne měsíce 

následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. 

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. 

5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje 

vlastnoruční podpisy. 

 

…………………………………….                         ……………………………….. 

          Odesílatel            Příjemce 

 

V …………………………………. 

 


