Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv (dealerská smlouva)
číslo : ______
dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
_____________________________________________________________________________________
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
prodávajícím
Obchodní firma prodávajícího: AGORA DMT, a.s., se sídlem Brno, Řípská 11c, PSČ 627 00
Jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Adresa hlavní provozovny:

Ing. Josefem Javorou, předsedou představenstva
27747255, KS v Brně, oddíl B, Vložka 5052
CZ27747255
CITIBANK CZK
číslo konta: 2503610109/2600
AGORA DMT, a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno

a
kupujícím
Obchodní firma kupujícího:
Jednající:
IČO:
IČO:
Bankovní spojení:
Adresa hlavní provozovny:

______________________________________________________________
_____________________________
_______________
_______________
___________________
číslo konta:
______________
_______________________________________________________
Čl. I.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na navázání a udržení dlouhodobých výhodných obchodních
vztahů založených na vzájemné důvěře a serióznosti. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly
na spolupráci v oblasti koupi a prodeje zboží a služeb (dále jen „zboží”), a to za podmínek upravených touto
smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího.
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.
Uzavírání kupních smluv
Způsob uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím se řídí všeobecnými obchodními pomínkami
prodávajícího.
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Čl. IV.
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 dodávat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo
k tomuto zboží.
2. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména
technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy).
3. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu v požadovené výši
a měně, a to i před dodáním zboží, uhradit sjednané náklady na dopravu zboží kupujícímu a náklady spojené
s uvedením zboží do provozu, to vše podle sjednaných cenových a platebních podmínek, není-li jich, pak dle
všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
4. Kupující je povinen prodávat zboží, které koupil od prodávajícího, dalším obchodním partnerům svým
vlastním jménem. Zboží a služby, které nepocházejí od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou spojovat.
Pokud chce kupující zboží užít k vlastní potřebě, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu před uzavřením
kupní smlouvy.
5. Podrobnou úpravu shora uvedených práv a povinností obsahují všeobecné obchodní podmínky
prodávajícího.
Čl. V.
Splnění kupní smlouvy
1. Závazky ze smluv uzavřených na základě této smlouvy zanikají splněním, dohodou účastníků nebo ze
zákona. Tyto závazky se mění za podmínek zákona, všeobecných obchodních podmínek prodávajícího
a reklamačního řádu prodávajícího.
2. V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu této smlouvy, smluv
uzavíraných na jejím základě či uvedeného ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, zastavuje
se běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoliv závazků z titulu této smlouvy, smluv
uzavíraných na jejím základě či uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího. 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, smluv
uzavíraných na jejím základě či uvedeného ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, vzniká
právo prodávajícího odstoupit od všech svých smluv s kupujícím či závazků vůči kupujícímu.
Čl. VI.
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. Bez toho není kupující oprávněn převzít zboží od 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 prodávajícího 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)
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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. Kupující není povinen platit zálohy na kupní cenu dle všeobecných obchodních podmínek. Tím nejsou
dotčena oprávnění prodávajícího dle čl. VI, bod 6 této smlouvy. Kupní cena je splatná v den uvedený ve
faktuře. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu
zboží kupujícímu a pokud není stanoveno jinak, náklady spojené s uvedením zboží do provozu. Tyto náklady
jsou v rámci faktury vyúčtovány samostatně. Výše nákladů na dopravu a uvedení zboží do provozu jsou
stanoveny ceníkem prodávajícího. Závaznost ceníku a způsob jeho publikace je totožný s ujednáním stran o
ceníku u kupních cen zboží. 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. Pokud je součet kupních cen zboží bez
DPH uvedený ve faktuře vyšší než 10.000,- Kč, náklady na dopravu nese prodávající.
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. Obchodní vztahy mezi účastníky smlouvy se tím dnem počínají řídit všeobecnými obchodními
podmínkami prodávajícího.
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. VII.
Kredit
1. Tímto ujednáním vzniká kupujícímu právo požádat prodávajícího před vystavením faktury o udělení
odkladu
splatnosti /dále jen kredit/. Prodloužená splatnost platí vždy jen po dobu, po kterou celkový součet všech
závazků kupujícího k prodávajícímu nepřesáhne částku určenou prodávajícím včetně DPH /dále jen limit/.
2. Poskytnutí kreditu nemůže kupující po prodávajícím vymáhat. Pokud prodávající na žádost písemně
neodpoví,
a nesdělí, že žádosti vyhověl, není kredit udělen. Ve sdělení o vzniku nároku na kredit prodávající uvede výši
limitu, o kolik dnů prodlužuje splatnost sjednanou touto smlouvou v čl. VI, kolik pak činí celková
prodloužená lhůta splatnosti.
3. Od udělení kreditu je za podmínek této smlouvy prodloužena splatnost nově odebíraného zboží dle údajů
uvedených ve sdělení o udělení kreditu. Ode dne překročení limitu platí pro nově odebrané zboží
splatnost dle článku VI této smlouvy a nelze-li jej použít, pak platní všeobecné obchodní podmínky
prodávajícího. Pokud následně poklesne součet závazků kupujícího k prodávajícímu pod limit /dále jen
rozhodný den/, splatnost kupní ceny zboží dodaného po rozhodném dni je opět prodloužena na délku
prodloužené splatnosti, a to na dobu, než je limit opět překročen. Shora uvedený postup se neustále
opakuje po celou dobu účinnosti této smlouvy.
4. V případě, že dojde k překročení limitu v rámci jedné hromadné objednávky, bude kupní cena z této
rozdělena na část, která limit nepřekročí /dále jen první část/ a zbytek. Na první část se bude vztahovat
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prodloužená splatnost a na zbytek splatnost dle článku VI této smlouvy, nelze-li jej použít, platí
všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.
5. V případě, že se kupující dostane do prodlení s placením kupní ceny prodávajícímu, ujednání článku VII
této smlouvy zanikají k prvnímu dni takového prodlení. Tím dnem se na splatnost všech trvající závazků
kupujícího začnou vztahovat zbývající ustanovení této smlouvy, nelze-li je použít, pak všeobecné
obchodní podmínky prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn požádat o další prodloužení splatnosti nad rámec stanovený dle odstavce 1-5 (dále
prodloužená splatnost). Žádost musí mít písemnou formu. Za toto prodloužení splatnosti sjednávají
účastníci této smlouvy úplatu ve výši 0,03% denně z kupní ceny zboží za každý den dále prodloužené
splatnosti, a to po celou dobu trvání dále prodloužené splatnosti. Tato úplata je splatná den po uplynutí
prodloužené splatnosti. Její výši je v případě, že bude kupní cena placena před splatností, je povinen
spočítat kupující. Na úplatu zaplacenou společně s kupní cenou před koncem prodloužené splatnosti se
hledí jako na zálohu na úplatu. Na dále prodlouženou splatnost se použijí ustanovení těchto obchodních
podmínek pro prodlouženou splatnost obdobně.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke změně podmínek na finančním a kapitálovém trhu nebo
pokud budou vyhlášena opatření v oblasti měnové nebo úvěrové politiky, je prodávající oprávněn tyto
skutečnosti jednostranně a přiměřeně zohlednit v úrokové sazbě za prodlouženou dobu splatnosti faktury.
O provedených změnách úrokové sazby prodávající informuje kupujícího písemně, zveřejněním výše
úrokové sazby a počátku doby její platnosti v tiskových materiálech, které kupujícímu zasílá pravidelně,
nejméně 1x čtvrtletně.
Čl. VIII.
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 0,05 % 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 dnů ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% 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 prodávajícímu škodu, která
mu tímto vznikne.
Čl. IX.
Cenové hladiny
1. Prodávající vymezuje 3 cenové hladiny - B, C, D a doporučenou koncovou cenovou hladinu - EU.
V materiálech prodávajícího jsou publikovány pouze cenové hladiny B, C a EU.
2. Kupujícímu, jež splní základní kriteria uvedená v čl. I. této smlouvy, může být za níže uvedených
podmínek po dobu příslušného kalendářního čtvrtletí přidělena určitá cenová hladina.
3. Kupujícímu je přidělena cenová hladina B za podmínky, že odebere od prodávajícího za účelem dalšího
prodeje zboží v hodnotě převyšující částku 100.000,- Kč bez DPH za běžné čtvrtletí kalendářního roku.
4. Kupujícímu je přidělena cenová hladina C za podmínky, že odebere od prodávajícího za účelem dalšího
prodeje zboží v hodnotě převyšující částku 300.000,- Kč bez DPH za běžné čtvrtletí kalendářního roku.

4

5. Kupujícímu je přidělena cenová hladina D za podmínky, že odebere od prodávajícího za účelem dalšího
prodeje zboží v hodnotě převyšující částku 900.000,- Kč bez DPH za běžné čtvrtletí kalendářního roku.
Cenová hladina D má charakter speciálních cen.
6. Přidělení určité cenové hladiny provádí prodávající vždy podle výše hodnoty odběrů zboží kupujícím za
předchozí kalendářní čtvrtletí. Na přidělení cenové hladiny B, C D nemá kupující nárok. V případě jakékoliv
pochybnosti stran sjednání kupní ceny se strany této smlouvy dohodly tak, že platí základní ceny uvedené
v ceníku prodávajícího ve smyslu čl. VI bod 1 této smlouvy.
7. Prodávající může poskytnout kupujícímu množstevní slevy, zpětné rabaty či jiné slevy, jestliže kupující
splní podmínky prodejních a marketingových akcí vyhlášených prodávajícím.
Čl. X.
Dopravní a expediční podmínky
Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy:
-

osobní odběr v provozovně prodávajícího
a) Za kupujícího jsou oprávněni zboží odebírat pouze osoby, které kupující tímto k osobním odběrům
písemně zmocňuje.
b) Prodávající při osobních odběrech vydá zboží dle objednávky, popř. dle potvrzené objednávky jen
osobám uvedeným v příloze, které prokáží svoji totožnost a jejichž podpis na předávacím protokole bude
při laickém posouzení odpovídat podpisovému vzoru. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou
kupujícímu paděláním dokladu totožnosti nebo podpisu zmocněnce.
c) Zboží vydané zmocněnci, jehož údaje jsou uvedeny v příloze, se považuje za zboží řádně odebrané
kupujícím, jestliže kupující zmocnění neodvolal písemným nebo telefaxovým oznámením doručeným
prodávajícímu nejpozději v předchozí pracovní den přede dnem odběru zboží.

-

doprava tuzemskou spediční firmou na adresu uvedenou kupujícím
Čl. XI.
Reklamační podmínky

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a jejich rozsahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami
prodávajícího. Konkrétní postup uplatnění práv z vad a nároků ze záruky za jakost také popisuje reklamační
řád prodávajícího.
Čl. XII.
Dodací podmínky a přechod nebezpečí na zboží
Dodací podmínky a přechod nebezpečí na zboží se řídí všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy vyplývající z této smlouvy, právní vztahy se smlouvou
související, jakož i právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, včetně otázek její platnosti,
eventuálně následků její neplatnosti, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a dále
českým právem, zejména ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tuto volbu práva činí
smluvní strany v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 českého zákona č. 97/1963Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním. Smluvní strany tímto současně výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží (ve Sbírce zákonů České republiky jako sdělení Federálního
ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.).
2. Uzavřením této smlouvy kupující prohlašuje, že je seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami
prodávajícího a souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí této smlouvy a všech
kupních smluv uzavřených mezi ním a prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Obchodní podmínky
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prodávajícího jsou podle ustanovení § 273 Obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi ním
a prodávajícím, které vzniknou v souvislosti s uzavřením příslušné kupní smlouvy, pokud tato smlouva
neobsahuje odchylné ujednání.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány
oběma smluvními stranami.
4. 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.
5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit jen písemně na základě dohody obou smluvních
stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy
státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu,
stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně
prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u
subdodavatelů prodávajícího.
7. 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.
8. 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 a ustanovení VI bod 5 této
smlouvy.
9. Prodávající a kupující se zavazují zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které
se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace
nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy.
Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém
účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Prodávající
a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 17 a násl. Obchodního zákoníku.
10.Smluvní strany prohlašují, že dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu
soukromém a procesním volí české právo jako právo, jímž se mají řídit jejich vzájemné majetkové vztahy.
Smluvní strany dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb. tímto uzavírají úmluvu, kterou zakládají
pravomoc českých soudů v majetkových sporech z této smlouvy.
Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která byla pro české
(resp. československé) právo vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.
Smluvní strany vylučují použití Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží, která byla pro české (resp.
československé) právo vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 123/1988 Sb.
Shora uvedená volba práva a vyloučení mezinárodních úmluv se vztahují i na vzájemné vztahy a smlouvy
mezi účastníky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.
Vzhledem ke skutečnosti, že vzájemné vztahy mezi účastníky jsou obchodněprávního charakteru, smluvní
strany se dle ust. § 89a českého zákona č. 99/1963 Sb. dohodly, že ve věcech, kde je pro řízení o sporech
mezi účastníky této smlouvy věcně příslušným v prvém stupni řízení okresní soud, bude místně příslušným
pro řízení v prvém stupni řízení Městský soud v Brně, ve věcech, kde je pro řízení o sporech mezi účastníky
této smlouvy věcně příslušným v prvém stupni řízení krajský soud, bude místně příslušným v prvém stupni
řízení Krajský soud v Brně.
Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým zákonem č.
513/1991 Sb.
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11. 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.
12. 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.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne __.__.____

V ……….. dne ……………….

..............................................................
Za prodávajícího

..............................................................
Za kupujícího

Ing. Josef Javora

jméno hůlkově:
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