
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA  

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
mezi smluvními stranami 
 
 VIAKOM CZ s.r.o., 
 sídlem Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, IČ: 29038456 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 161912 
 bankovní spojení: ČSOB a.s.: 240151078/0300 
 (dále jen „dodavatel“) 
a 
   
   ………………………………….........................................................................… 
      ( přesný název dle ŽL nebo OR ) 
 
      ………………………………………………………………………………………….. 
     ( adresa sídla dle ŽL nebo OR ) 
  
      …………………………………………………….………………………………….…. 
      ( statutární orgán nebo zástupce odběratele na základě výpisu z OR, zákona nebo plné moci ) 
 
 IČ: …………………………         DIČ: ................................................. 
  

  (dále jen „odběratel“) 
 
společně jen „smluvní strany” 
 

1. Dodavatel a odběratel se dohodli na uzavření této smlouvy s úmyslem, aby se veškeré dílčí 
kupní smlouvy, které mezi sebou smluvní strany uzavřou, řídily ustanoveními této smlouvy a 
všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, které jsou k dispozici na jeho webových 
stránkách www.viakom.cz. Odběratel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s obchodními 
podmínkami dodavatele seznámil a je mu znám jejich obsah. 

2. V případě dílčích kupních smluv bude specifikace zboží, kupní cena a splatnost kupní ceny 
stanovena ve faktuře na zaplacení kupní ceny, kterou vystaví dodavatel, přičemž odběratel  je 
povinen příslušnou kupní cenu  uhradit  tak, aby na účet dodavatele  byla připsána  nejpozději 
v den splatnosti. 

3. Dodavatel tímto zaručuje, že v případě dílčích kupních smluv bude zboží v okamžiku předání 
prosto vad. Odpovědnost za jakost zboží se řídí přislušnými právními předpisy. Nebezpečí vzniku 
škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na odběratele okamžikem, kdy se zboží 
dostane do sféry dispozice odběratele. 

4. Tato smlouva i dílčí kupní smlouvy se dohodou účastníků řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění, a ostatními právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany se dohodly tak, že je v případě sporu z této smlouvy nebo z dílčích kupních smluv nebo 
v souvislosti s nimi místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 3, příp. Městský soud v Praze 
v případě příslušnosti krajského soudu, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.  

5. Jakákoli změna této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být podepsána oběma 
stranami ve formě číslovaných dodatků. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
 
 
 

V .......................... dne .............................                                  V .......................... dne ............................. 
 
 
 
 

 

………………………………………..                          ..……………………………………..    
(podpis a razítko odběratele)       ( podpis a razítko dodavatele)    
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