
KUPNÍ SMLOUVA č. 
O PRODEJI 

I.
Smluvní strany

Prodávajíc  í  :

Kupující:

II.
Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je 
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ZBRANĚ KATEGORIE C

Jméno a příjmení

Místo pobytu
Rodné číslo
Číslo ZP
Skupiny ZP

Datum a místo narození

Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu
Rodné číslo
Číslo ZP
Skupiny ZP

zbraň kategorie C:
Druh zbraně
Značka výrobce
Vzor (model)
Ráže zbraně
Výrobní číslo zbraně



III.
Platební podmínky

1. Kupní cena předmětu plnění dle této smlouvy, na které se obě smluvní strany vzájemně 
dohodly a se kterou obě smluvní strany souhlasí, činí

,-- Kč (slovy:  Kč).
2. Dohodnutá kupní cena dle čl. III. odst. 1. této smlouvy byla zaplacena před podpisem této 

smlouvy, což obě strany výslovně stvrzují.

IV.
Dodací podmínky

1. Dodávka předmětu plnění dle této smlouvy se uskutečnila osobně, fyzickým předáním, a to
před  podpisem této  smlouvy  v   hodin,  což  obě  strany  výslovně  stvrzují.
Kupující  prohlašuje,  že  se  se  zbraní  a  její  funkcí  při  tomto  fyzickém  převzetí  od
prodávajícího  osobně  důkladně  seznámil,  byl  obeznámen  s jejím technickým stavem a
neshledal žádné závady ani jiné okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy.

2. Prodávající předal před podpisem této smlouvy kupujícímu také následující příslušenství
ke zbrani:

V.
Všeobecná ujednání

1. Prodávající prodává předmět plnění dle této smlouvy za dohodnutou kupní cenu dle čl. III.
odst. 1. této smlouvy kupujícímu, který jej za tuto cenu kupuje.

2. Tato smlouva může být změněna jen se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou
formou.

3. Ostatní  právní  vztahy,  touto  smlouvou  neupravené,  se  řídí  zákonem  č. 89/2012 Sb.
(Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  v den  jejího  podpisu  oběma  smluvními
stranami.

5. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  exemplářích.  Jeden  obdrží  prodávající  a  jeden
kupující.

V  dne 

.............................. ..............................
prodávající   kupující   
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