
Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv  
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi 
 

název: LABARA s.r.o. 
se sídlem: Jindřichov 20, Velká Bíteš, 595 01 
IČ: 255 55 308, DIČ: CZ25555308 
zastoupená: Radomír Holík, jednatel 
(dále jen prodávající) 
 
a 
 
název: XXXXXXXXXX  
se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX  
IČ: XXX XX XXX, DIČ: XXXXXXXXXX 
zastoupená: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
(dále jen kupující) 
 
 článek 1 – 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 (dále jen dílčí smlouvy), a to v rámci svého předmětu podnikání. K této skutečnosti kupující 
předkládá doklady o své právní subjektivitě, svém oprávnění podnikat (právnická osoba výpis 
z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské 
oprávnění a občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně, a je si vědom své povinnosti 
tyto údaje průběžně aktualizovat. 

 
 článek 2 – Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je bližší úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zamýšlenými 

dodávkami (prodejem) zboží prodávajícím kupujícímu. 
 
 článek 3 – Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Prodávající je za podmínek této smlouvy povinen na základě jednotlivých kupních smluv nebo kupujícím 

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 (případně i její zálohu) v dohodnuté výši 
a měně, a to za podmínek této smlouvy, případně i před dodáním zboží, a uhradit sjednané náklady 
na dopravu zboží ke kupujícímu a případné další náklady vyplývající z jednotlivých realizačních smluv. 

 
 článek 4 – Platební podmínky 
 
1. Kupní cena bude hrazena bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího 

na základě daňového dokladu – faktury vystavené po dodání zboží. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění je pak považován den dodání zboží. 

2. Faktura je splatná ve lhůtě ____ kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.  
 
 článek 5 – Závěrečná ustanovení 
 
1. Veškeré změny v této smlouvě a doplňky k ní musejí být učiněny písemně, musejí být očíslovány a vždy 

podepsány oběma smluvními stranami. 



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

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit písemně na základě dohody obou smluvních 
stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. 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 neplatnosti došlo, 
nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatních ustanovení. 

5. 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.  

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodními 
podmínkami prodávajícího, které jsou stranám známé, s nimiž souhlasí, a považují je tak za nedílnou 
součást této smlouvy, jakož i smluv dílčích, přičemž jejich aktuální znění je umístěno a kupujícímu 
zpřístupněno v rámci internetové prezentace prodávajícího na webové adrese www.labara.cz. 

7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle a že tak učinily osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
 
 
 V Jindřichově dne XX. XX. XXXX V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX 
 
 
 
 
 
 prodávající kupující 


