
Kupní smlouva 

dle paragrafu 2079 a násl. občanského zákoníku 

 

Masarykova univerzita  

se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

Filozofická fakulta 

Arna Nováka 1, 602 00 Brno 

zastoupena Ing. Ivo Jurtíkem, tajemníkem  

IČ 00216224 

DIČ CZ00216224 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

……………………………………….., datum narození: ……………… 

bytem …………………………………………………… 

Číslo OP ………………………………………………... 

Pracoviště na FF MU : 

(dále jen „prodávající“) 

 

Uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění tuto kupní smlouvu: 

 

 

Článek I. 

Předmět prodeje a koupě 

 

Prodávající tímto prodává kupujícímu níže označené zboží a kupující jej od prodávajícího 

kupuje do svého výlučného vlastnictví.  

Zbožím, které se prodává a kupuje na základě této smlouvy, jsou publikace specifikované 

v Příloze č. 1, která se stává nedílnou součástí této smlouvy, a které budou předány na 

náklady prodávajícího do ústřední knihovny (dále jen ÚK).  

 

Článek II. 

Prohlášení prodávajícího 

 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, které prodává kupujícímu do jeho 

výlučného vlastnictví. Dále prohlašuje, že na zboží neváznou zástavní práva ani jiné právní 

povinnosti či závady, které by bránily nebo omezovaly vlastníka ve volné dispozici s tímto 

majetkem a které by bylo třeba touto smlouvou zvlášť vypořádat, nebo na které by kupujícího 

musel upozornit. Prodávající taktéž prohlašuje, že mu nejsou známy a nejsou v rozporu 

s účelem prodeje a koupě žádné okolnosti, které by bránily řádnému užívání zboží. 

Prodávající prohlašuje, že proti němu nebylo zahájeno ke dni uzavření této smlouvy žádné 

soudní řízení o výkon rozhodnutí (ať již prodejem zboží či zřízením soudcovského zástavního 

práva) a že mu nejsou známy okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly. 

 

Článek III. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

Kupní cena zboží je stanovena dohodou a činí …………… Kč, slovy ………………………... 

korun českých. Kupující se zavazuje, že po předání a převzetí zboží v rozsahu Přílohy č. 1 



této smlouvy uhradí kupní cenu v hotovosti prodávajícímu, nebude-li ujednáno jinak, 

nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí zboží kupujícím učiněného na základě 

oboustranně potvrzeného zápisu.  

 

Článek IV. 

Ostatní ujednání 

 

Vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem jeho předání a 

převzetí kupujícím na základě oboustranně potvrzeného zápisu. Kupující je oprávněn od 

smlouvy odstoupit, pokud se některé z prohlášení prodávajícího ve smyslu čl. II. smlouvy 

projeví jako nepravdivé nebo neúplné. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu. V pochybnostech platí, že odstoupení je 

doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání poště nebo jinému veřejnému 

přepravci. Odstoupením není dotčena povinnost prodávajícího k náhradě škody v této 

souvislosti vzniklé kupujícímu, který po právu odstoupil, vůči prodávajícímu, který porušil 

povinnost pro něj plynoucí z této smlouvy. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných 

a potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží kupující, po jednom 

prodávající.  

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nedílnou součástí 

smlouvy je Příloha č. 1 – Soupis publikací ze dne …………………... 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není 

uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Brně dne …………………… 

 

 

 

 

 

za kupujícího:   Prodávající: 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 1 – Soupis publikací ze dne ……………………… 


