
 

Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv  

dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

 

Prodávající:  

  

Firma:  

Zastoupená jednatelem:       

Sídlo: 

STYREXON CZ, spol. s r.o. 

Jaroslav Barvíř 

Nám.Osvobození 11, 679 63 Velké Opatovice 

Bankovní spojení: 232625667/0300 

IČO: 291 85 181 

DIČ: 

Zápis v OR: 

CZ29185181 

KS v Brně oddíl C, vložka 64006 

 

Kupující:  

  
Firma: 

Zastoupená jednatelem: 

Sídlo: 

 

Bankovní spojení:  

IČO:  

DIČ: 

Zápis v OR: 

 

 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti koupi a prodeje zboží, a to za podmínek upravených touto smlouvou.  

2. Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z titulu této smlouvy a smluv na jejím základě uzavřených, a to 

v rámci svého předmětu podnikání. Tuto skutečnost dokládá úředně ověřenými doklady se základními informacemi o svém 

podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu nebo koncesní 

listina, číslo občanského průkazu u fyzických osob, osvědčení o registraci dle §3 odst.11 zákona ČNR č.337/1992 Sb. o správě 

daní a poplatků). 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je blíže upravit práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zamýšlenými koupěmi a 

prodejemi zboží. 

Čl. III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je za podmínek této smlouvy a dokumentů uvedených v čl. I této smlouvy povinen na základě uzavíraných 

kupních smluv nebo zasílaných závazných objednávek dodávat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo 

k tomuto zboží.  

2. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu v požadovené výši a měně, a to případně 

i před dodáním zboží a uhradit sjednané náklady na dopravu zboží kupujícímu.  

3. Kupující je povinen prodávat zboží, které koupil od prodávajícího, dalším obchodním partnerům svým vlastním jménem. 

Zboží, které nepochází od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou spojovat. 

4. Jednotlivý smluvní vztah mezi stranami vzniká na základě závazné písemné objednávky kupujícího jejím telefonickým 

potvrzením prodávajícím. 

Čl. IV. 

Splnění kupní smlouvy 

1. Závazky ze smluv uzavřených na základě této smlouvy zanikají splněním, dohodou účastníků nebo ze zákona.  

2. V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu této smlouvy či smluv uzavíraných na 

jejím základě, zastavuje se běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoliv závazků z titulu této smlouvy či 

smluv uzavíraných na jejím základě. Po zániku prodlení kupujícího pokračují lhůty pro plnění závazků prodávajícího v běhu. 

3. V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu této smlouvy, či smluv uzavíraných na 

jejím základě, vzniká právo prodávajícího odstoupit od všech svých smluv s kupujícím či závazků vůči kupujícímu.  

 



 

                                                                                            Čl. V. 

Cenové a platební podmínky, přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy, bude 

stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 

jinak. Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez 

předchozího seznámení se s ceníkem prodávajícího, se strany dohodly, že budou za kupní cenu považovat údaj uvedený ve 

faktuře. 

Kupující tímto prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s ceníkem seznámen. 

2. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s těmito náležitostmi: 

a) obchodní jméno, sídlo prodávajícího  

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který je kupující povinen kupní cenu zaplatit;  
c) daňové identifikační číslo prodávajícího 

d) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání kupujícího  

e) daňové identifikační číslo kupujícího 

f) pořadové číslo dokladu a číslo smlouvy 

g) rozsah a předmět zdanitelného plnění, označení zboží (druh, výrobní číslo, množství) 

h) datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně celkem, základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění 

osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47 zákona č.588/1992 Sb., výši daně celkem 

zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 

j) údaj, který osvědčí vydání daňového dokladu prodávajícím, zejména podpis oprávněné osoby a razítko prodávajícího. 

 
3. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3. den po 

dodání zboží kupujícímu. 

4. Kupní cena je splatná v den uvedený ve faktuře. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty v zákonné výši. V kupní ceně 

nejsou zahrnuty případné náklady na dopravu zboží kupujícímu. Tyto náklady budou účtovány samostatně. Výše nákladů na 

dopravu jsou stanoveny ceníkem prodávajícího nebo dohodou stran. V případě, že kupující ve lhůtě 3 dnů od převzetí faktury 

písemně nesdělí prodávajícímu, že s cenou za dopravu a uvedení zboží do provozu nesouhlasí, platí, že se strany této smlouvy 

na ceně dohodly. Náklady na dopravu zboží kupujícímu nese kupující.  

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. 

6. V případě, že bude kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, nebo bude podán návrh na 

prohlášení konkursu na majetek kupujícího, nebo bude kupující v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky 

prodávajícího za kupujícím, a zanikají účinky této smlouvy, nikoli od samého počátku.  

7. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje  

- v případě placení v hotovosti nebo prostřednictvím pošty datum převzetí příslušné částky prodávajícím 

- v případě placení prostřednictvím peněžního ústavu připsání příslušné částky na účet prodávajícího  

8. Při prodeji zboží dalším subjektům není kupující vázán cenami stanovenými prodávajícím a je oprávněn určovat si vlastní 

ceny, včetně podrobnějších platebních podmínek. 

 

Čl. VI. 

Porušení smluvních povinností a jeho následky 

1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny si strany sjednávají, že výše smluvního úroku z prodlení, který je 

kupující povinen zaplatit, je 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo 

prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny a zákonného úroku z prodlení. 

2. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 7 ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího 

domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny. 
3. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn odstoupit od kterékoliv 

uzavřené kupní smlouvy s kupujícím, případně zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených 

objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením 

kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání za dodání zadrženého zboží prodlužuje. Ujednání čl. V, odst.2 této smlouvy tím 

není dotčeno. 

4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit škodu prodávajícímu, která mu tímto 

vznikne. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Čl. VII. 

Reklamační podmínky 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle §422 zákona č.513/1991 Sb. 
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží 

je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě 

odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně 

a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné.  

Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající 

kupujícího vyrozumí. 

3. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu 

prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě 

uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání 

náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení, v neporušené fólii výrobce, a 

to včetně dokladů nutných k převzetí a k užívání zboží. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez 

zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné 
vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího 

vyrozumí. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží. 

 

 

Čl. VIII. 

Dodací podmínky a přechod nebezpečí na zboží 

1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Termín je možné dohodnout jako fixní, tj. určitým dnem nebo 

jako lhůtní tj. do určité doby (např. do konce měsíce, do 14 dnů po uzavření smlouvy atd.). Zboží je běžně dodáno 

až po zaplacení zálohy. Po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím může být dodáno dříve, případně po částech. 

Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem, je však povinen  o tom v přiměřené lhůtě informovat předem 
kupujícího. 

2. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo den, kdy si kupující 

vyzvedl zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list nebo jiný doklad 

(např. smlouva  o přepravě, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci.  

3. Náklady prodávajícího spojené s přepravou zboží ze sídla nebo provozovny prodávajícího do místa určení hradí kupující, 

pokud není dohodnuto jinak.  

4. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. 

Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě. 

5. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží 

pro kupujícího. Za přiměřené balení pro dohodnutý způsob dopravy a pojištění zásilky zboží odpovídá prodávající.  

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí všeobecnými obchodními 

podmínkami prodávajícího a dále ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními 

stranami.  

3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami v dané věci, ať již písemná nebo 

ústní.  

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit jen písemně na základě dohody obou smluvních stran nebo 

výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

5. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy této 

smlouvy nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatních 

ustanovení. 

6. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské 

činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku 

platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy 

stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn i v tomto případě 
žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Tím není dotčeno ustanovení V bod 3 této smlouvy. 

 

 

 



7. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, 

že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným 

rozhodcem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 

8 (budova IBC), 604 39 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení 
rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz  a jsou k dispozici v sídle Sdružení rozhodců. Smluvní strany tímto výslovně pověřují 

předsedu Sdružení rozhodců ,aby v souladu s Rozhodčím řádem jmenoval rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto 

rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad 

spravedlnosti.  

8. Veškerá plnění, která obdrží prodávající od kupujícího se započítávají nejdříve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a 

nakonec na úplatu z prodloužené splatnosti.  

9. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a 

způsobilé. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

V ………………. dne ……………. 

 

………………………………………………… ………………………………………………………… 

Za prodávajícího         Za kupujícího 

Jméno hůlkově:          Jméno hůlkově: 

http://www.sdruzenirozhodcu.cz/

