Kupní smlouva
Uzavřená dle ust. § 2079 násl. občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami
Prodávající:
……………….
IČ ……………..
se sídlem …………………
zapsaná v OR vedeném ……………, sp. zn. …………….
email: …………………..
(dále jen jako „prodávající“)

a
Kupující:
IKTUS, s.r.o.
IČ 48395790
se sídlem Loučky 100, 793 16 Zátor
sp.zn. C 6482 vedená u Krajského soudu v Ostravě
email: …………………..
(dále jen jako „kupující“)

I.
Předmět smlouvy
1. Tato kupní smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení prodávajícího podle
pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, realizované v rámci projektu s názvem „Inovace strojového
vybavení firmy IKTUS, s.r.o.“, jehož žádost o dotaci byla podána v rámci programu
OPPIK
–
Inovace,
I.
výzva
–
Inovační
projekt,
reg.
číslo
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287 (dále také jen „Výběrové řízení“). V rámci
výběrového řízení byla nabídka kupujícího vybrána jako nejvýhodnější (dále také jen
„Nabídka kupujícího“).
2. Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění následujícího zboží:
 jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných
a prostorově tvarovaných dílů, vybavená speciálním podpěrným dopravníkem,
schopným udržovat tvarový dílec v požadované poloze k pracovním agregátům při
průchodu strojem a vratným dopravníkem pro přísun dílů zpět k obsluze pro opakované
lepení protilehlé plochy. Stroj musí splňovat tyto požadavky: kvalitní nalepení a
opracování všech typů hran; možnost alternativního použití EVA a PUR lepidel;
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flexibilitu při častých výměnách lepidel a hran; vysoký výkon ve výrobě díky robustní
konstrukci a provedení agregátů a ergonomické a intuitivní ovládání (dále také jen
„jednostranná průběžná olepovačka hran“)
 hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových
dílů z masivních a velkoplošných materiálů, který splňuje požadavky: ohýbání a lepení
s použitím vysokofrekvenčního generátoru a následující technické parametry: rozměry
desek: 2000 x 1000 mm; tlak: 100 t; světlost (otevření): 1000 mm; počet pístů min. 4 ks
a zdvih pístů min. 400 mm (dále také jen „hydraulický lis“)
 řezací plotter jednovrstvý pro řezání fólie, kůže, koženky, textilu, papíru a kartonu,
splňující následující parametry: samostatný agregát podtlaku (dále také jen „řezací
plotter“)
společně také jen „Předmět koupě“
3. Prodávající touto smlouvou prodává, zavazuje se odevzdat kupujícímu a převést na něj
vlastnické právo k Předmětu koupě, a kupující kupuje Předmět koupě, zavazuje se tento
převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu, vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
4. Prodávající se zároveň zavazuje dodat Předmět koupě do místa plnění, provést montáž
Předmětu koupě a uvedení do provozu, a splnit veškeré s tím související náležitosti
stanovené právní předpisy, zejména vypracovat projektovou dokumentaci, provést
revizi Předmětu koupě a vypracovat revizní zprávu a provést zaškolení obsluhy
(vč. školení SW). Náklady těchto souvisejících činností jsou v celém rozsahu obsaženy
v kupní ceně a prodávající tak není oprávněn za ně účtovat jakékoli další náklady.
5. Předmět koupě, jeho vlastnosti a technická specifikace je vymezen v této smlouvě
a v zadávací dokumentaci Výběrového řízení, konkrétní technické parametry Předmětu
koupě jsou specifikovány v Nabídce kupujícího. Při nesouladu parametrů musí Předmět
koupě splňovat ten nejpřísnější.
6. Součástí dodávky jsou rovněž veškeré doklady nutné k řádnému užívání Předmětu
koupě, zejména návod k obsluze, certifikáty, projektová dokumentace, revizní zpráva
(dále také jen „Dokumentace“).
7. Veškeré součásti Předmětu koupě musí být nové, musí mít 1. třídu jakosti, musí být
schváleny pro použití v ČR a odpovídám požadavkům právních předpisů.
8. Prodávající potvrzuje, že Předmět koupě je vymezen dostatečně, jeho vymezení ve
všech podkladech uvedených v čl. I odst. 5 této smlouvy je navzájem souladné a mezi
podklady nejsou rozpory, tyto neobsahují řešení, materiál nebo konstrukce, které jsou
nevhodné, a podklady vymezující Předmět koupě jsou v souladu s právními předpisy
a normami ČSN. Na základě těchto podkladů lze Předmět koupě dodat, žádné další
dokumenty ani upřesnění prodávající po kupujícím nežádá a chápe podklady jako
vzájemně se doplňující a jednoznačně specifikující Předmět koupě dle této smlouvy.
9. Vyjde-li navzdory prohlášení prodávajícího dle předchozího ustanovení, že mezi
podklady vymezujícími Předmět koupě jsou rozpory, je toto povinen bezodkladně
oznámit kupujícímu a požádat jej o určení, který podklad má v daném případě přednost.
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10. Prodávající bere na vědomí, že při porušování povinností prodávajícím dle této smlouvy
může dojít k porušení podmínek projektu dle čl. I odst. 1 této smlouvy a může být
kráceno právo kupujícího na poskytnutí dotace. Porušením povinností plynoucích z této
smlouvy tak hrozí vznik podstatných škod na straně kupujícího.
II.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena Předmětu koupě byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši
…………………… (slovy: ………………)
bez daně z přidané hodnoty v zákonné výši
K této kupní ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
2. Kupující se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu Předmětu koupě včetně daně
z přidané hodnoty v zákonné výši dle článku II. odst. 1 této smlouvy následovně:
a. 40 % kupní ceny – částka ……………….,- Kč bez DPH bude uhrazeno po
účinnosti této kupní smlouvy
b. 50 % kupní ceny – částka ……………….,- Kč bez DPH bude uhrazeno po
provedení kontroly kupujícím dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a podpisu Protokolu
o kontrole Předmětu koupě u výrobce/dodavatele
c. 10 % kupní ceny – částka ……………….,- Kč bez DPH po montáži a zprovoznění
Předmětu koupě a po konečném protokolárním odevzdání Předmětu koupě
kupujícímu
3. Kupující bude hradit kupní cenu až na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“)
vystavené prodávajícím, kterou se řídí splatnost kupní ceny. Prodávající vystaví
kupujícímu za účelem úhrady kupní ceny nebo její části fakturu s lhůtou splatnosti nejméně
30 dní. Kupující se zavazuje kupní cenu Předmětu koupě včetně daně z přidané hodnoty
v zákonné výši ve sjednaném termínu uvedeném ve faktuře uhradit, a to bezhotovostně
převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v předmětné faktuře.
4. Faktury budou kupujícímu zasílány písemnou formou, v případě jiného doručení nebudou
považovány za řádné a kupující se tak nedostane při jejich nezaplacení do prodlení
s úhradou. Faktura vždy musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované zákonem
č. 235/04 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Bude-li ve faktuře chybět některá její náležitost, má kupující právo prodávajícímu fakturu
vrátit k provedení nápravy, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou fakturované částky,
a do doby doručení opravené faktury se všemi náležitostmi nepoběží lhůta splatnosti.

III.
Dodací podmínky a kontrola plnění
1.

Místem plnění je provozovna kupujícího na adrese Loučky 100, 793 16 Zátor,
Moravskoslezský kraj.
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2.

Prodávající se zavazuje dopravit Předmět koupě včetně veškeré Dokumentace,
součástí a příslušenství do místa plnění, v místě plnění Předmět koupě dle pokynů
kupujícího vyložit a zajistit podpis dodacího listu oprávněnou osobou kupujícího
(dále jen „Dodací list“). V Dodacím listu bude vymezen alespoň prodávající,
kupující, Předmět koupě, datum a podpis oprávněné osoby kupujícího vč. uvedení
jejího celého jména a příjmení. Až splněním všech podmínek je Předmět koupě
dodán (dále jen „dodání Předmětu koupě“). Kupující není povinen Dodací list
podepsat v případě, že Předmět koupě vykazuje jakékoli vady, nedodělky nebo
poškození.

3.

Bez zbytečného odkladu po dodání Předmětu koupě se prodávající zavazuje provést
kompletní montáž Předmětu koupě, uvést Předmět koupě do provozu, vypracovat
projektovou dokumentaci, provést revizi Předmětu koupě a vypracovat revizní
zprávu a provést zaškolení obsluhy (vč. školení SW), případně provést další
související činnosti vyžadované právními předpisy v souvislosti s montáží nebo
zprovozněním. Teprve provedením všech činností popsaných v tomto ustanovení je
Předmět koupě způsobilý k odevzdání kupujícímu.

4.

Závazek prodávajícího k odevzdání Předmětu koupě je splněn okamžikem
podpisu předávacího protokolu Předmětu koupě (dále jen „Předávací protokol“),
jsou-li k tomuto dni zároveň splněny podmínky dle čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy.
V Předávacím protokolu bude vymezen alespoň prodávající, kupující, Předmět
koupě, konstatování, že kupující Předmět koupě přebírá a byla provedena kompletní
montáž a uvedení do provozu, seznam Dokumentace, datum a podpis oprávněné
osoby kupujícího vč. uvedení jejího celého jména a příjmení. Spolu s Předávacím
protokolem musí být kupujícímu dodána rovněž kompletní Dokumentace (pokud již
nebyla dodána dříve), jinak nejde o řádné odevzdání Předmětu koupě. Dodací list
potvrzující pouhé dodání Předmětu koupě do místa plnění není předávacím
protokolem dle tohoto ustanovení.

5.

Kupující není povinen převzít Předmět koupě, chybí-li část Dokumentace, není-li
zaškolena obsluha nebo vykazuje-li Předmět koupě vady či nedodělky nebo
neodpovídá vymezení Předmětu koupě požadovanému touto smlouvou. V takovém
případě se prodávající zavazuje veškeré nedostatky bránící odevzdání Předmětu
koupě bezodkladně odstranit a svolat nové předání Předmětu koupě. Toto nemá vliv
na termín odevzdání Předmětu koupě.

6.

Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě kupující (tedy splnit všechny své
povinnosti dle čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy a Předmět koupě protokolárně odevzdat
kupujícímu)
nejpozději do ………………….

7.

Prodávající se zavazuje bezodkladně poté, co objedná Předmět koupě u třetí osoby
(výrobce nebo svého dodavatele), písemně oznámit kupujícímu identifikaci této třetí
osoby. Kupující je oprávněn provést fyzickou kontrolu všech deklarovaných
funkcionalit a parametrů Předmětu koupě a všech jeho součástí přímo u výrobce
Předmětu koupě nebo dodavatele prodávajícího, a to nejpozději před termínem
dodáním Předmětu koupě. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu možnost
kontroly u výrobce nebo dodavatele, poskytnout k tomu kupujícímu potřebnou
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součinnost a nést veškeré související náklady. Zjistí-li kupující při kontrole, že
Předmět koupě neodpovídá sjednanému vymezení Předmětu koupě, pak je oprávněn
vyžadovat po prodávajícím bezodkladné zjednání nápravy. Do doby, než prodávající
kupujícímu prokáže, že zjednal nápravu a kupující toto odsouhlasí, není kupující
povinen poskytovat jakoukoli součinnost k dodání a odevzdání Předmětu koupě,
aniž by se tak dostal do prodlení s plněním svých povinností. Zároveň je oprávněn
zamezit prodávajícímu v tom, aby provedl montáž takového Předmětu koupě. Toto
ustanovení nemá vliv na termín odevzdání Předmětu koupě. Dokud prodávající
nesplní povinnosti dle tohoto ustanovení, není Předmět koupě způsobilý k dodání
a kupující je tak oprávněn potvrzení dodání odmítnout.
8.

Kupující je oprávněn Předmět koupě zkontrolovat po dodání, zjistí-li jakékoli vady
či poškození, je oprávněn vyžadovat po prodávajícím bezodkladnou nápravu. Do
doby, než prodávající prokáže, že zjednal nápravu, není kupující povinen poskytovat
jakoukoli součinnost k montáži, uvedení do provozu a odevzdání Předmětu koupě,
aniž by se tak dostal do prodlení s plněním svých povinností. Zároveň je oprávněn
zamezit prodávajícímu v tom, aby provedl montáž takového Předmětu koupě. Toto
ustanovení nemá vliv na termín odevzdání Předmětu koupě. Dokud prodávající
nesplní povinnosti dle tohoto ustanovení, není Předmět koupě způsobilý k dodání
a kupující je tak oprávněn potvrzení dodání odmítnout.

9.

Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě okamžikem dodání Předmětu
koupě. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na Předmětu koupě okamžikem
odevzdání Předmětu koupě.

10.

Prodávající se zavazuje o postupu plnění svých povinností informovat kupujícího,
zejména mu alespoň 7 dní předem oznámit, že bude do místa plnění dopraven
Předmět koupě, že bude prováděna jeho montáž a zprovoznění a dále alespoň 7 dnů
předem vyzvat kupujícího k účasti na převzetí Předmětu koupě. Nevyhovuje-li
termín kupujícímu, bude po dohodě stran změněn.

IV.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost Předmětu koupě.
2. Prodávající poskytuje na Předmět koupě záruku za jakost v délce 12 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout po odevzdání Předmětu koupě, tedy po jeho protokolárním
předání kupujícímu. Každá vada, která se projeví během záruky, bude odstraněna
prodávajícím zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou
bude trvat odstraňování vad prodávajícím.
4. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je kupující povinen každé zjištění vady
u prodávajícího písemně nebo emailem uplatnit (reklamovat), a to bezodkladně po jejím
zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost dle čl. IV. odst. 2 této
smlouvy, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se
považuje za včas uplatněnou. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po jejím
uplatnění sdělí kupující prodávajícímu nárok, který uplatňuje.

5

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 na odstranění vady opravou věci,
 na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající ceně opravy provedené třetí osobou nebo
obvyklé ceně opravy v případě, kdy provede opravu sám kupující
 odstoupit od smlouvy.
6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající ceně opravy provedené třetí
osobou nebo obvyklé ceně opravy v případě, kdy provede opravu sám kupující.
7. Po obdržení reklamace kupujícího je prodávající povinen kupujícímu oznámit vyřízení
reklamace, a to uznání vad, případně termín nástupu na jejich odstranění a termín, do
kdy bude vada odstraněna, nebo uvést oprávněné důvody neuznání reklamace. Pokud
tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované
uznává. Oznámení prodávajícího kupujícímu je povinen prodávající zaslat nejpozději
následující pracovní den po obdržení oznámení o reklamaci.
8. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad nejpozději do 2 dnů
od přijetí oprávněné reklamace kupujícího a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace. V případě
havárie se prodávající zavazuje nastoupit na odstranění vady a tyto odstranit bez
zbytečného odkladu ihned po obdržení oznámení havárie kupujícím. Termín odstranění
vad bude vždy předem dohodnut, buď písemně, nebo jinou prokazatelnou formou.
9. Neodstraní-li prodávající vady ve sjednané lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady
neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní
ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
10. Při odstranění vady formou výměny Předmětu koupě nebo jeho části za nový začíná
běžet na nově dodanou část Předmětu koupě nová záruční doba dle čl. IV. odst. 2 této
smlouvy.
V.
Sankce a smluvní pokuty
1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty a sankce:
a. V případě nesplnění termínu odevzdání Předmětu koupě kupujícímu dle čl. III
odst. 6 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z kupní ceny Předmětu koupě za každý den prodlení
b. V případě neodstranění vad reklamovaných kupujícím v termínu stanoveném
v čl. IV. odst. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
c. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její části vzniká
prodávajícímu právo na úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
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2. Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých
v této smlouvě (nejen v tomto článku smlouvy) se neruší povinnost strany závazek splnit
ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody ze stejného
důvodu v plné výši.

VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných
a podstatných porušení smluvních povinností se pokládají zejména situace:
a. prodávající je v prodlení s odevzdáním Předmětu koupě dle čl. III odst. 6 této
smlouvy delším než 7 dní; rozhodne-li se kupující v takovém případě odstoupit
od smlouvy, vzniká mu zároveň právo na úhradu jednorázové smluvní pokutu
prodávajícím ve výši 3 % z ceny Předmětu koupě, a to vedle smluvní pokuty dle
čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy
b. prodávající porušil jakékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo
zákona podstatným způsobem
c. v případě vydání rozhodnutí o úpadku na majetek prodávajícího, v případě
zamítnutí insolvenčního návrhu na prodávajícího pro nedostatek majetku
d. okamžikem vstupu prodávajícího do likvidace
e. dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny Předmětu koupě delším
než 20 dní a nezjednal nápravu ani po předchozí písemné výzvě prodávajícího
f. z jiných důvodů uvedených v této smlouvě
3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud již došlo k dodání Předmětu koupě, je kupující
oprávněn dle své volby odstoupit od celé kupní smlouvy, anebo jen od její části, která
měla být prodávajícím teprve splněna. Odstoupí-li kupující od části kupní smlouvy
a Předmět koupě si ponechá, pak se na Předmět koupě vztahuje záruka dle čl. IV této
smlouvy ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé
v souvislosti s uzavřením této smlouvy a v důsledku jejího plnění či neplnění kupujícím
postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za
kupujícím či jejich jakékoliv zatížení.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv kupujícího z titulu odpovědnosti
prodávajícího za vady Předmětu koupě vč. poskytnuté záruky za jakost, nároku na
smluvní pokutu, náhradu škody, zákazu postoupení, zastavení a započtení pohledávek
bez souhlasu kupujícího a další ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení této smlouvy.
VII.
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Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným
dodatkem, který musí být ze strany kupujícího podepsán jeho statutárním orgánem. Jiné
zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu smlouvy nepovažují. To se týká mimo jiné
případu rozšíření Předmětu koupě. V tomto případě je předchozí změna smlouvy
nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení kupní ceny.
Jakékoli právní jednání týkající se ukončení této smlouvy musí být učiněno v písemné
formě.
3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní, technické informace a jakékoli další informace,
které jim byly navzájem svěřeny nebo s nimiž se seznámily při plnění této smlouvy,
nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu druhé strany (povinnost mlčenlivosti) a že je
nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
4. Kupující je žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu Průmysl a Inovace (OPPI)
Ministerstva průmyslu a obchodu (dále také zkráceně „poskytovatel dotace“). Nedílnou
součástí smlouvy je zadávací dokumentace zakázky. V souladu s ustanovením § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění je
prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se
zavazuje k bezplatné součinnosti s kontrolními orgány poskytovatele dotace ve formě
účasti na jednáních, předkládání informací a dokladů týkajících se dodavatelských činností
souvisejících s realizací dotačního projektu po celou dobu trvání a udržitelnosti dotačního
projektu, nejméně však 10 let. Prodávající je povinen smluvně zavázat k činnostem
stanoveným v čl. VII. odst. 4 i své subdodavatele podílející se na plnění předmětu
smlouvy.
5. Kde se v této smlouvě hovoří o komunikaci prostřednictvím emailů nebo jednání ve formě
emailů, je tím myšlen prostý email, bez nutnosti opatření elektronickým podpisem.
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje, které uvedli v této smlouvě, jsou pravdivé,
že ji uzavřeli svobodně a vážně a že byla sepsána podle jejich shodné vůle.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních majících povahu originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli právní jednání týkající se této smlouvy jsou
oprávněni za kupujícího činit pouze jeho statutární zástupce – jednatelé, zejména jsou
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pouze oni oprávněni k podpisu Dodacího listu, Předávacího protokolu, jakýchkoli
změn, dodatků a zrušení této smlouvy.
11. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto
smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních
smlouvách) § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).
12. Smluvní strany se dohodly, že jejich právních vztah založený touto smlouvou se bude
řídit právním řádem České republiky. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí
občanským zákoníkem.

V …………… dne ………….

V …………… dne ………….

...........................................
Prodávající

...........................................
Kupující
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