
RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ 
uzavřená v souladu s ustanovením § 409 a násl.  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění   
___________________________________________________________________________ 

 
RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 
 
Prodávající: 
 

MOKA CAFFE s.r.o. 
IČ:    29257565 
DIČ:   CZ 29257565 
Sídlo:   Botanická 606/24,Brno 602 00 
Zapsaný v:  Krajském soudě Brno , oddíl C vložka 68802 
zastoupen:  ……………………………………………………………………………………………….. 
Bankovní spojení: 2691477359/0800 Česká spořitelna 
Tel:    +420 603 368 416 
Email:   Inko@mokacaffe.cz 
Adresa pro doručování zásilek (je-li odlišná od sídla): 
   Rokycanova 823/3,Brno 615 00 
 
 (dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Kupující: 

………………………………………………………………………………………………. 
IČ:    ………………………………………………….. 
DIČ:   …………………………………………………… 
Sídlo:   ……………………………………………………………………………………………….. 
Zapsaný v:  ……………………………………………………………………………………………….. 
Jednající:  ……………………………………………………………………………………………….. 
/zastoupen:  ……………………………………………………………………………………………….. 

(plná moc přiložena) 
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………………….. 
Tel:    …………………………………................... 
Fax:   ………………………………………………….. 
Email:   …………………………………………………… 
Adresa pro doručování zásilek (je-li odlišná od sídla): 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
Pracovníci oprávnění jednat jménem kupujícího: 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
(dále jen „kupující“) 
(společně také „smluvní strany“) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou si smluvní strany rámcově sjednávají podmínky koupě a prodeje zboží, a to 
balené pražené nemleté kávy (dále jen „zboží“). 
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2. Katalog obchodovaného zboží včetně jeho cen tvoří nedílnou součást této smlouvy jako jeho 
Příloha č. 1 - Ceník (dále jen „ceník“). 

3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží dle ceníku, a to na základě jednotlivých 
objednávek kupujícího (viz čl. IV. této smlouvy), a převést na něho vlastnické právo k tomuto 
zboží, a to vše dle podmínek v této smlouvě stanovených. 

4. Kupující se zavazuje pravidelně odebírat od prodávajícího zboží, a to minimálně v množství - 
1kg zboží v každém kalendářním měsíci, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 

5. Kupující se dále zavazuje dodané zboží převzít a uhradit prodávajícímu za toto zboží 
dohodnutou kupní cenu (viz čl. III. této smlouvy).  

6. Tato smlouva spolu s veškerými přílohami a listinami s ní souvisejícími, jako jsou objednávky, 
dodací listy apod. tvoří jediný smluvní celek. Tato rámcová smlouva a jednotlivé obchody, 
uzavřené na jejím základě, představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoliv závazku 
v souvislosti s kterýmkoliv obchodem, uzavřeným na základě této rámcové smlouvy, 
znamená porušení závazku podle této rámcové smlouvy jako celku.  

 
II. 

Doba platnosti smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne jejího podpisu.   
2. Smlouva nabývá účinností dnem jejího podpisu. Podmínky této smlouvy platí po celou dobu 

její platnosti. Smlouva může být jednostranně ukončena kteroukoliv ze smluvních stran 
pouze v případech uvedených v čl. XII. této smlouvy.  

 
III. 

Kupní cena 
1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za zboží bude stanovena v souladu s platným 

ceníkem. Aktuální a platný ceník tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  
2. Z  cen uvedených v ceníku může být kupujícímu poskytnuta individuální sleva dle kategorie 

zboží a v závislosti na rozsahu a četnosti jeho objednávek. Poskytnutí slevy na jednotlivé 
zboží záleží na uvážení prodávajícího.  

3. K ceně zboží uvedené v ceníku bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), ve výši 
odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží uvedené v ceníku, a to zejména v závislosti 
na změně ceny zboží na komoditním trhu,  změně cen ze strany dodavatelů nebo v důsledku 
změn právních předpisů. O každé změně ceny zboží je prodávající povinen kupujícího 
informovat emailem. Změna ceny zboží je vůči kupujícímu účinná ode dne splnění informační 
povinnosti prodávajícího, s čímž kupující výslovně souhlasí.  

5. Součástí kupní ceny zboží není cena jeho dopravy.  
 

IV. 
Objednávka 

1. Jednotlivé obchody dle této rámcové smlouvy kupní budou uskutečněny na základě 
objednávky učiněné kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího. 

2. Kupující se zavazuje učinit objednávku u prodávajícího alespoň jednou měsíčně, přičemž 
každý kalendářní měsíc musí kupující objednat a následně odebrat od prodávajícího 
minimálně …….. kg zboží.  

3. Objednávku musí kupující učinit nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. 
4. V případě, že kupující objedná v jednom kalendářním měsíci více než ……. kg zboží, nemá tato 

skutečnost žádný vliv na povinnost kupujícího následující kalendářní měsíc objednat u 
prodávajícího opětovně minimálně ……kg zboží, tak jak je stanoveno v čl. IV. odst. 2 této 
smlouvy.  
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5. Objednávku zboží uskuteční kupující písemně, a to emailem nebo faxem uvedeným v této 
smlouvě. Objednávku je možno učinit také osobně, v sídle prodávajícího. Ve výjimečných 
případech je možné učinit objednávku také telefonicky, přičemž telefonická objednávka musí 
být ze strany kupujícího potvrzena písemně, a to ve lhůtě 2 dnů ode dne telefonické 
objednávky. Písemné nepotvrzení telefonické objednávky kupujícím nemá za následek 
neplatnost této objednávky, avšak prodávající má právo zboží pouze na základě telefonické 
objednávky nedodat (záleží na uvážení prodávajícího).    

6. V objednávce musí kupující uvést své identifikační údaje, popis zboží, katalogové a modelové 
číslo, množství zboží, způsob převzetí zboží (osobní odběr v sídle prodávajícího nebo dodání 
zboží přepravní společností), dodací adresu (nejedná-li se o osobní odběr), požadovaný 
termín plnění a způsob platby.  

7. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je objednávka standardně expedována do 
24 hodin (neurčuje-li objednávka kupujícího pozdější termín plnění). V případě, že 
objednávka je učiněna v pracovní den po němž následuje víkend, svátek nebo jiný den volna, 
je objednávka expedována první možný pracovní den. 

8. Smluvní strany se mohou vzájemně dohodnout, že po celou dobu trvání smlouvy bude 
prodávající dodávat kupujícímu každý měsíc stejný druh a množství zboží.  

 
V.  

Dodání a převzetí zboží 
1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží, v množství, druhu a typu, jež stanoví 

objednávka.    
2. Dodání zboží se uskutečňuje těmito způsoby: 

- dodání zboží přímo prodávajícím  
- prostřednictvím přepravní společnosti 
- vyzvednutím zboží kupujícím přímo v sídle prodávajícího 

3. V případě osobního odběru zboží v sídle prodávajícího, je povinnost prodávajícího dodat 
zboží splněna podpisem kupujícího či odpovědného pracovníka na dodacím listu. 

4. V případě přepravy zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna předáním zboží 
prvnímu přepravci. Přepravce zboží dopravuje do místa dodání, kterým je sídlo kupujícího 
nebo adresa pro doručování zásilek uvedená v záhlaví této smlouvy, popř. jiné místo, které 
kupující uvedl v písemné objednávce. Doba dodání zboží je plně závislá na možnostech 
přepravce.  

5. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat také veškeré doklady vztahující se ke zboží a 
jeho užívání.   

6. Kupující je povinen dodané zboží převzít a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží 
prohlédnout, a to takovým způsobem, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možno zjistit, 
při vynaložení odborné péče. V případě, že bude zboží vykazovat zjevné vady, je kupující 
povinen tyto u prodávajícího uplatnit, a to bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejdéle 
však ve lhůtě do druhého dne ode dne převzetí zboží, a to písemně. Přičemž zjevnými vadami 
se rozumí vady zboží, které kupující měl a mohl zjistit při této prohlídce, a to např. vady 
v množství, typu a druhu zboží a dále vady spočívající v poškození, které je na první pohled 
zjevné.  

7. O provedeném předání a převzetí zboží pořídí smluvní strany zápis ve formě dodacího listu, 
který bude opatřen podpisy smluvních stran, případně osob pověřených za ně zboží předat a 
převzít. V případě, že kupující odmítne zboží převzít v důsledku zjevných vad na zboží, je 
povinen tuto skutečnost zaznamenat na dodacím listu. 
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VI. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Kupující je povinen za dodané zboží zaplatit kupní cenu. 
2. Kupující bere na vědomí, že ke kupní ceně zboží bude připočtena cena za dopravu zboží.  
3. Kupní cena za zboží může být hrazena následujícím způsobem, přičemž volba formy úhrady 

závisí výlučně na prodávajícím: 
- úhrada kupní ceny dobírkou při dodání zboží 
- úhrada kupní ceny v hotovosti při osobním odběru kupujícím v sídle prodávajícího 
- úhrada kupní ceny na základě faktury vystavené prodávajícím /daňového dokladu/ 

4. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat prodané zboží okamžikem potvrzení objednávky 
kupujícího.  

5. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 10 dnů ode dne dodání zboží, není-li 
individuálně sjednána odlišná splatnost. Bude-li faktura hrazena hotově, je součástí 
daňového dokladu (faktury) příjmový pokladní doklad. 

6. Případné řešení reklamace zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny a termínu její 
splatnosti.  

7. Dnem splatnosti se míní den připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího nebo den 
úhrady v hotovosti v sídle prodávajícího.  

 
VII. 

Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody 
1. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na 

kupujícího až okamžikem, kdy kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši, 
včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut.  

2. Kupující do doby úplného zaplacení kupní ceny není oprávněn se zbožím dále nakládat, 
zejména není oprávněn zboží platně převést na třetí osobu.  

3. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání 
zboží prvnímu dopravci, je-li zboží kupujícímu odesíláno. V ostatních případech přechází 
nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím, případně 
jím pověřenou osobou uvedenou v této smlouvě. 

   
VIII. 

Povinnost vydat nezaplacené zboží 
1. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví se kupující zavazuje v případě porušení 

povinností dle čl. I., čl. III. a čl. VI. této smlouvy vydat nezaplacené zboží, a to nejpozději do 5 
dnů ode dne porušení povinnosti, prodávajícímu. Prodávající má povinnost kupujícího 
písemně vyzvat k vrácení nezaplaceného zboží.    

2. Prodávající je povinen neprodané zboží převzít. O vydání a převzetí nezaplaceného zboží 
sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou případné škody na zboží.  

3. Odebrání dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit zboží, které zůstalo 
neodebráno prodávajícím zpět.  

 
IX. 

Odpovědnost za vady zboží a reklamace 
1. Prodávající neposkytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost.  
2. Prodávající odpovídá pouze za vady zboží, jež mělo zboží již v době předání zboží prvnímu 

dopravci nebo v době jeho dodání kupujícímu a pouze za předpokladu splnění podmínek dle 
ujednání v čl. V. odst. 6. této smlouvy. 
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3. V případě uplatnění reklamace zboží je kupující povinen prodávajícího o tomto informovat, a 
to ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 6. této smlouvy. K reklamaci je kupující povinen ve všech 
případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží a musí uvést, o jaké 
vady se jedná. Bude-li to k uplatnění reklamace nutné, je kupující povinen dodat na vlastní 
náklady reklamované zboží prodávajícímu a uvést z jakého důvodu zboží reklamuje.  

4. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a o výsledku reklamace, jakož i o způsobu řešení 
v případě oprávněné reklamace, vyrozumí kupujícího, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení reklamace.   

5. Způsob řešení reklamace je pouze na posouzení prodávajícího. Reklamace může být vyřízena 
těmito způsoby: 

 odstraněním vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné  

 dodáním chybějícího zboží 
6. Bude-li kupující reklamovat zboží přímo v sídle prodávajícího, může mu prodávající vyměnit 

vadné zboží za nové, bude-li to možné.   
7. Prodávající neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem během přepravy ke 

kupujícímu. Odpovědnost za bezchybné doručení zboží přebírá po dobu přepravy smluvní 
přepravní společnost.  

8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na 
kupujícího.  

9. Prodávající dále neodpovídá za vady zjevné po uplynutí lhůty stanovené k oznámení těchto 
vad prodávajícímu dle čl. V. odst. 6. této smlouvy. 

 
X. 

Prodlení a smluvní pokuta 
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, si smluvní strany 

sjednávají smluvní úrok z prodlení, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 
až do zaplacení a současně nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení až do zaplacení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s expedicí zboží dle čl. IV. odst. 7 si sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každé takovéto porušení.  

3. V případě porušení jakékoliv povinnosti kupujícího stanovené mu touto smlouvou sjednávají 
si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení 
povinnosti kupujícího.  

4. Pro případ, že kupující neobjedná či neodebere zboží v množství, které se zavázal měsíčně 
odebírat dle této smlouvy, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za 
každý takto neodebraný kilogram zboží v daném kalendářním měsíci.  

5. Poruší-li kupující tuto smlouvu podstatným způsobem, v důsledku čehož prodávající odstoupí 
od této smlouvy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. 

6. Poruší-li prodávající tuto smlouvu podstatným způsobem, v důsledku čehož kupující odstoupí 
od této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě 
smluvní pokuty.  

8. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to 
ani, když výše náhrady škody přesáhne výši smluvní pokuty.  
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XI. 
Náhrada škody 

1. Smluvní strana, která poruší povinnost z tohoto závazkového vztahu, je povinna nahradit 
škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení této povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

2. Těmito okolnostmi vylučujícími odpovědnost se zejména rozumí takové okolnosti, které 
nastaly nezávisle na vůli této smluvní strany a způsobily tak porušení její povinnosti. Strana, 
která porušuje svou povinnost je povinna oznámit druhé smluvní straně překážku, jež ji brání 
ve splnění jejich povinností, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této překážce 
dozvěděla.  

 
XII.  

Ukončení smlouvy 
1. Smlouva může být ukončena dohodou mezi smluvními stranami. Dohoda musí mít písemnou 

formu a musí v ní být uvedeno datum, ke kterému končí platnost/účinnost této smlouvy.   
2. Žádná ze smluvních stran nemůže ukončit tuto smlouvu výpovědí.  
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být 
učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Doručením odstoupení od 
smlouvy smlouva zaniká.  

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany kupujícího je: 

 prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části za zboží, 

 neodebrání sjednaného množství zboží, a to alespoň ve dvou po sobě následujících 
kalendářních měsících 

 hrubé nebo opakované porušování povinností vyplývajících z této smlouvy, 

 vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu k prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku, prohlášení o zastavení plateb. 

5. Podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího je: 

 opakované přerušení, omezení dodávky zboží nebo nedodání v rozporu se smlouvou 
6. Prodávající má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mezi týmiž smluvními 

stranami nedojde k uzavření či dojde k pozbytí platnosti a účinnosti smlouvy o koupi najaté 
věci uzavírané mezi týmiž smluvními stranami, jejímž předmětem je nájem kávovaru blíže 
specifikovaného ve smlouvě o koupi najaté věci. 

7. Strana, jež odstoupí od smlouvy v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, má 
právo na náhradu nákladů spojených s tímto odstoupením. Tím není dotčen nárok této 
smluvní strany na náhradu škody ani úhradu smluvní pokuty.  

8. Ukončení účinnosti této smlouvy se nedotýká nároků smluvních stran na náhradu škody 
vzniklé porušením této smlouvy, nároků na náhradu smluvních pokut a úroků z prodlení, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, rozhodce, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za již odebrané zboží, jakož i jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.  

 
XIII. 

Rozhodné právo a řešení sporů 
1. Tato smlouva a její výklad se řídí zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění a 

dalšími platnými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 409 a násl. obchodního 
zákoníku, v platném znění. 
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2. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové 
spory z této smlouvy, jakož i spory, které by  v budoucnu vznikly z právního vztahu 
založeného touto smlouvu, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných 
insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn 
rozhodovat jako rozhodce: Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., s místem výkonu Ambrožova 6, 635 
00 Brno. V případě, že by rozhodce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. nemohl z objektivních příčin 
rozhodovat vyvstalý spor, tak se smluvní strany dohodly na tom, že spor bude rozhodovat 
rozhodce JUDr. Karel Schelle, ml., LL.M., místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. 
Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze 
na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné 
materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude 
konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí 
nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen 
spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.  

a. Náklady rozhodčího řízení tvoří:  

 poplatek za rozhodčí řízení činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 
5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu 
rozhodce, 

 b) zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím 
řízení. 

b. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita 
příslušná ustanovení občanského soudního řádu. 

c. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato 
doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí 
doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený 
rozhodce sám.   

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je platná a účinná od dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá se 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení při jejím podpisu. 
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými 

dodatky. 
4. Hovoří-li se v této smlouvě o písemné formě, tato je splněna také, je-li úkon učiněn 

prostřednictvím emailu nebo faxu.  
5. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) smluvní straně, doručuje se na 

poslední známou adresu dotčené smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o 
poslední adresu písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána 
korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Jestliže se při doručování 
poštou nepodaří doručit jedné ze smluvních stran písemnost jí určenou na poslední známou 
adresu a jiná adresa nebude odesílateli známa, považuje se třetí den od vrácení nedoručené 
zásilky odesílateli za den doručení, i když se o tom adresát nedozvěděl. Odepřel-li adresát 
bezdůvodně písemnost přijmout, je písemnost doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno. 
Platné a účinné je též doručování do datové schránky. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá 
tato skutečnost žádný vliv na platnost a účinnost ostatních smluvních ujednání. Současně se 
smluvní strany zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným a 
účinným, jehož obsah se bude vůli stran vtělené do původního ustanovení co nejvíce 
podobat.  



RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ 
uzavřená v souladu s ustanovením § 409 a násl.  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění   
___________________________________________________________________________ 

7. Smluvní strany prohlašují, že všem ustanovením uzavírané smlouvy porozuměly, smlouva 
odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
V Brně dne…………………………..……………………  V …………………………………. dne ……….………. 
 
 
Za Moka Caffe s.r.o.: ………..…………………………….  Za kupujícího:…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 ..…………………………………………………………….            ……………………………………………………………….. 
podpis zástupce Moka Caffe s.r.o. razítko              podpis kupujícího a razítko 

 
 

 


