upravuje Občanský (vztahy mezi podnikateli) i Obchodní zákoník (vztahy z nepodnikatelských subjektů)
účastníci

charakteristika

prodávající se
zavazuje dodat
prodávající a kupující
kupujícímu určenou
movitou věc - zboží

kupní smlouva

v písemné formě

obligatorní
náležitosti smlouvy

cena

generálie účastníků

byla-li dohodnuta,
nesmí být změněna

povinnosti

zkušební doba
(nejde o záruku!!!)

sleva/přirážka

3 měsíce od uzavření kupující má nárok,
smlouvy nebo
pokud se vyskytne
stanovena smlouvou vada

předmět koupě

odstoupení nebo
zrušení

lhůty u vad

pro neodstranitelnou nutno uplatnit
vadu
bezodkladně

výhrada vlastnictví =
vlatnictví přejde až
po úhradě ceny

prodávající uvede
nepravdivé vyjádření do 6ti měsíců
o věci

předkupní právo =
kupující věc nabídne
zpět prodávajícímu,
pokud ji bude chtít
zase prodat

kupní cena nebo
způsob jejího určení

do 3 týdnů u krmiv
do 6 týdnů u zvířat

mezi podnikateli

zhotovitel se
zavazuje k provedení
určitého díla a
objednatel k
zaplacení jeho ceny

není-li sjednána, je
třeba poskytnout
přiměřenou cenu

mezi ostatními
subjekty

dílo = zhotovení,
montáž, údržba,
oprava…

ve smlouvě musí být
platí se po skončení uvedeno, zda
díla, není-li uvedeno provedene sám nebo
jinak
nechá práci provést
na svoji odpovědnost

smlouva o opravě
věci = k provedení
opravy

lze žádat zálohy

smlouva o úpravě
věci = k provedení
úpravy

pokud je dle
rozpočtu, nesmí být
zvýšena bez souhlasu
objednatele

smlouva o dílo
(mezi podnikateli,
mezi ostatními
subjekty)
objednatel

zhotovitel

zhotovitele = provést
řádně, včas, plnit
tech. Normy

objednatele =
poskytovat
součinnost, uhradit
smluvní cenu

vedlejší ujednání

při změně cenového
poplatek za
předpisu musí
uskladnění, pokud
zhotovitel oznámit a
nevyzvedna dílo do 1
objednatel může
měsíce
odstoupit

zhotovitel odpovídá
za vady, které se
vyskytnou po
převzetí v záruční
době, jinak práva z
odpovědnosti
zaniknou

po 6ti měsících může
zhotovitel prodat,
pokud zná adresu,
musí o tom
odběratele uvědomit

zhotovitel je povinen
vadu odstranit
nejdéle v dohodnuté
době

při odstoupení
uhradí jen
odpovídající část
ceny

lze do konečného
zhotovení díla

lze i tehdy, pokud
nebude dílo včas
dokončeno
smrtí zhotovitele,
pokud provedení
závisí na zvláštních
vlastnostech
zhotovitele

právo zpětné koupě
= lze do určité doby,
max. 1 rok

mandatář

mandátní smlouva

mandant

mandatář se
zavazuje, že na účet
mandanta za úplatu
zařídí určitou
obchodní záležitost
uskutečněním
právních úkonů
jménem mandanta
nebo uskutečněním
jiné činnosti

příkazník
příkazník pro
příkazce obstará
nějakou věc nebo
vykoná činnost

příkazní smlouva

příkazce

komisionář

komisionářská
smlouva
komitent

komisionář vlastním
jménem zařídí pro
komitenta na jeho
účet určitou
obchodní záležitost,
za úplatu

výše úplaty je
stanovena ve
smlouvě

mandat zaplatí i když
činnost nepřinesla
očekávaný výsledek

mandatář musí
postupovat s
nebo uhradí úplatu
odbornou péčí,
obvyklou v dob
činnost vykonává v
uzavření smlouvy za
souladu se zájmy
obdobnou činnost
mandanta a podle
jeho pokynů

mandat může kdykoli
bez udání důvodu
celou smlouvu nebo
částečně

účinnost dnem, kdy
se to mandatář
dozvěděl, pokud
nestanovi smlouva
jinak

může se odchýlit jen
pokud je to nezbytné
a nemůže včas
obdržet souhlas,
nesmí pokud je
zakázáno ve smlouvě

mandatář může do
konce měsíce po
měsíce, ve kterém
výpověď byla
doručena
mandantovi, pokud
není jiná výpovědní
lhůta

mandat musí včas
předat věci a
informace, event.
Plonou moc k
právním úkonům

pokud hrozí
mandantovi škoda, je
mandatář povinen jej
upozornit, jaká
opatření musí
provést
když to nelze, musí
provést mandatář
smrtí mandatáře (u
FO) nebo záníkem (u
PO)

