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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE 

Draka Kabely, s.r.o. 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (také VOP) upravují vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran pro veškeré dodávky výrobků z portfolia Prysmian 
Group a jiného zboží (obojí dále jen „zboží“) společností Draka Kabely, s.r.o., 
(dále jen „prodávající“) druhé osobě (dále jen „kupující“) a tvoří nedílnou součást 
každé smlouvy, součástí jejíhož předmětu je prodej nebo dodávka zboží 
prodávajícím kupujícímu, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. 

1.2 Nedílnou součástí těchto VOP je Etický kodex skupiny Prysmian Group, který 
představuje základní hodnoty a principy činnosti skupiny Prysmian Group, a který 
je dostupný na adrese http://cz.prysmiangroup.com/cz/.content/prysmian-
link/Prysmian_Group---Ethical-Code-CZ.pdf. 

2. Objednávka a Dodání zboží 

2.1 Dodávka zboží se provádí do místa dodání uvedeného v  kupní smlouvě uzavřené 
mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva může 
být uzavřena také formou objednávky učiněné kupujícím a jejím následným 
potvrzením prodávajícím; pro vyloučení pochybností se uvádí, že prodávající není 
povinen objednávku potvrdit, a tedy smlouvu uzavřít. Okamžikem uzavření kupní 
smlouvy je potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Tyto VOP se použijí 
bez ohledu na jakékoli odkazy kupujícího na jeho vlastní všeobecné obchodní 
podmínky nebo obdobné podmínky, které nebudou mít právní účinek, a to i pokud 
prodávající výslovně nenamítl nepoužitelnost všeobecných obchodních podmínek 
nebo obdobných podmínek kupujícího. Toto také platí zejména v případě, pokud 
kupující odkazuje na takové podmínky obeznámen s protichůdnými či odlišnými 
podmínkami prodávajícího. V případě objednávky prostřednictvím EDI je 
okamžikem uzavření kupní smlouvy vystavení faktury na dodávku objednaného 
zboží prodávajícím a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že kupující není 
oprávněn rušit objednávky již jednou uskutečněné prostřednictvím EDI. 
Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží 
v dohodnutý termín ve sjednaném množství a kvalitě a kupující se zavazuje zboží 
převzít a uhradit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu zboží. 

2.2 Objednávka dodávky zboží (dále jen „objednávka“) může být učiněna písemně, 
faxem, e-mailem, prostřednictvím EDI nebo prostřednictvím objednávkového 
portálu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.draka.cz. 

2.3 Objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:  

a) obchodní firmu kupujícího (popř. jméno a příjmení kupujícího, v případě, že 
je kupující fyzickou osobou), identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo 
(DIČ), sídlo kupujícího (popř. místo podnikání v případě, že je kupující 
fyzickou osobou) a údaj o zápisu v obchodním rejstříku (popř. rejstříku 
živnostenském v případě, že je kupující fyzickou osobou); to neplatí v případě, 
že je objednávka učiněna prostřednictvím EDI; 
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b) jméno kontaktní osoby a telefonní číslo; to neplatí v případě, že je objednávka 
učiněna prostřednictvím EDI; 

c) číslo nabídky prodávajícího, pokud taková nabídka byla kupujícímu učiněna; 

d) označení druhu zboží podle nabídky prodávajícího, pokud taková nabídka 
byla kupujícímu učiněna, požadovaný počet/ množství;  

e) místo dodání, způsob dopravy a zvolené dodací podmínky dle Incoterms® 
2010;  

f) požadovaný termín dodání (který však není bez dalšího pro prodávajícího 
závazný); 

g) zvláštní požadavky na dodání zboží – např. dodávka na autě s rukou, dodávka 
na stavbu apod. (tyto požadavky však nejsou bez dalšího pro prodávajícího 
závazné); 

h) objednávkovou cenu. 

Opomenutí zahrnout některou z výše uvedených náležitostí nečiní smlouvu 
neplatnou nebo tyto VOP nepoužitelnými nebo neúčinnými, avšak prodávající je 
oprávněn doplnit takový nedostatek informací na základě informací jemu známých 
z předchozí komunikace s kupujícím či jinak známých prodávajícímu a dle 
předpokladů  zmíněných v tomto dokumentu (např. doručení EXW uvedené 
v článku 2.9) a prodávající neodpovídá za zpoždění nebo vznik dodatečných 
nákladů v důsledku opodstatněných nedorozumění. 

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží s množstevní odchylkou 5 % od 
sjednaného množství jednotlivých položek zboží; kupující je povinen uhradit kupní 
cenu odpovídající skutečně dodanému množství zboží, pokud není sjednáno jinak.  

2.5 Prodávající je oprávněn provést dodávku objednaného zboží po částech.  

2.6 V případě, že prodávající nedodá sjednané zboží řádně a včas a toto porušení 
povinnosti prodávajícího není způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost 
podle § 2913/2 občanského zákoníku, je kupující, po uplynutí lhůty 10 dnů, 
oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z kupní ceny zboží, které nebylo dodáno řádně a včas, za každý den prodlení, a to 
za následujících podmínek: 

a) výše smluvní pokuty může činit nejvýše 10 % z kupní ceny zboží, (tento limit 
je platný v každém případě, a to i pokud je smluvní pokuta výslovně uznána 
prodávajícím bez jakéhokoli limitu či s limitem odlišným); 

b) kupující není oprávněn ukončit smlouvu či požadovat náhradu škody 
způsobenou porušením povinnosti prodávajícího, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta, a to i v případě, že způsobená škoda převyšuje smluvní 
pokutu. 

2.7 Kupující není oprávněn zrušit již potvrzenou objednávku, na základě níž byla kupní 
smlouva uzavřena, nebo provést její změnu bez souhlasu prodávajícího. V případě, 
že kupující po uzavření kupní smlouvy bez souhlasu prodávajícího zruší nebo 
změní svoji objednávku, na základě níž byla kupní smlouva uzavřena, je prodávající 
oprávněn požadovat náhradu veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti se 
zrušenou dodávkou, a to včetně režijních nákladů a jakýchkoli výdajů souvisejících 
se zrušenou dodávkou. Prodávající je v takovém případě oprávněn také požadovat 
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po kupujícím úhradu paušálního poplatku, a to ve výši až 10 % celkové sjednané 
ceny dodávky. 

2.8 V případě, že prodávající nebude akceptovat požadavky kupujícího vyjmenované 
v čl. 2.3 písm. f) nebo g), uvedené v objednávce, sdělí tuto skutečnost kupujícímu a 
předloží mu alternativní návrh. Neoznámí-li kupující bez zbytečného odkladu, že 
s alternativním návrhem prodávajícího nesouhlasí, rozumí se, že s tímto návrhem 
prodávajícího souhlasí. 

2.9 Nesjednají-li v jednotlivém případě smluvní strany výslovně dodací podmínky, 
budou pro dodání zboží platit dodací podmínky EXW skladu Draka Kabely, s.r.o., 
Třebíčská 777/99, Velké Meziříčí Incoterms® 2010 (dale jen “EXW”). 

2.10 V případě opožděné dodávky způsobené kupujícím je prodávající oprávněn vystavit 
fakturu na částku splatnou při předání a záruční doba počíná běžet, jako by se 
dodávka uskutečnila v původním dodacím termínu. Kromě toho je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu z toho plynoucí náklady na  skladování a zajištění a 
finanční náklady na obsah kovu zboží vzniklé v souvislosti s odložením dodacího 
termínu. 

2.11 Pokud není ve smlouvě nebo objednávce, která je následně potvrzena vydáním 
nabídky prodávajícího, stanoveno jinak, kupující je povinen zajistit a zachovávat 
pojištění přepravy pokrývající plnou hodnotu zásilky/ek. Spoluúčast, pokud 
existuje, hradí kupující. 

2.12 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ke dni dodání dle příslušných 
Incoterms 2010. Kupující odpovídá za získání oprávnění, povolení apod. od 
příslušných úřadů.  

3. Ceny a Platební podmínky 

3.1 Není-li  uvedeno jinak, je dohodnutá cena účtována v EUR a nezahrnuje DPH, 
dovozní poplatky apod. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou cenu, daň z 
přidané hodnoty v zákonné výši a související poplatky (dále jen "cena dodávky") 
prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře. 
Platba se považuje za provedenou dnem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího. 

3.2 Není-li stanoveno jinak, je cena dodávky splatná před jejím odesláním a prodávající 
není za žádných okolností povinen odeslat zboží, dokud neobdrží platbu za 
dodávku. 

3.3 Prodlení kupujícího s úhradou ceny dodávky nebo jakékoli její části se považuje za 
podstatné porušení jeho povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. V takovém 
případě je prodávající oprávněn odstoupit částečně nebo zcela od smlouvy (v 
souladu s § 2002 občanského zákoníku). Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě, že se kupující dostane do insolvence, zastaví platby svým 
věřitelům nebo byl proti němu podán insolvenční návrh. V případě odstoupení od 
smlouvy je prodávající oprávněn k následujícím možnostem, z nichž se může 
prodávající rozhodnout využít jednu možnost pro jednu část objednávky a jinou 
možnost pro další část na základě svého vlastního uvážení: 

a) nárok na vrácení dodaného zboží a obalů a na náhradu škod, které vzniknou v 
důsledku odstoupení od smlouvy, včetně režijních nákladů. V takovém případě je 
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prodávající rovněž oprávněn požadovat, aby kupující uhradil paušální poplatek ve 
výši 10% z celkové sjednané ceny dodaného zboží. 
b) nárok na úhradu částky za již dodané zboží spolu s úroky z prodlení uvedené v 
bodě 3.4 (a) k datu odstoupení od smlouvy. 

3.4 V případě prodlení kupujícího s jakýmkoli peněžitým plněním, je prodávající 
rovněž oprávněn, a to i bez odstoupení od smlouvy:  
(a) požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení;  
(b) pozastavit jakékoli dodávky zboží kupujícímu, a to včetně dodávek již 
potvrzených prodávajícím. Kdykoli během prodlení se může prodávající 
rozhodnout odstoupit od smlouvy. 

3.5 Pokud se po uzavření kupní smlouvy stane zřejmým, že kupující neuhradí řádně a 
včas cenu dodávky nebo jakoukoli její část, je prodávající oprávněn požadovat 
úhradu ceny dodávky v plné výši už před dodáním zboží; v takovém případě je 
prodávající oprávněn odepřít dodání do doby, než mu bude požadovaná částka 
uhrazena, a to včetně dodávek prodávajícím již potvrzených. V takovém případě, 

s ohledem na již dodané zboží, jehož cena ještě není uhrazena, jelikož není splatná, 
je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a žádat vrácení zboží. 

3.6 Platby provedené kupujícím se bez ohledu na jejich označení či určení ze strany 
kupujícího započítávají nejdříve na příslušenství splatných závazků kupujícího a 
poté na jejich jistinu. Má-li kupující více splatných závazků, započítávají se platby 
nejdříve na příslušenství veškerých splatných závazků a teprve po úhradě veškerého 
příslušenství na jistinu, přičemž nejprve bude uhrazeno příslušenství nejdříve 
splatných závazků. 

3.7 Kupující není oprávněn jednostranně odložit splatnost jakéhokoli peněžitého 
plnění, k němuž mu vznikla povinnost na základě kupní smlouvy.  

3.8 Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn 
zastavit plnění, postoupit pohledávku či započíst jakékoliv pohledávky za 
prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy. 

3.9 Kupující není oprávněn uplatnit zadržovací právo vůči zboží, obalům ani jakýmkoli 
jiným věcem ve vlastnictví prodávajícího nebo třetí osoby, které mají být předány 
prodávajícímu. 

3.10 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že ustanovení čl. 5.7–5.9 se vztahují i na 
případ, kdy kupujícímu vznikl vůči prodávajícímu oprávněný nárok z vady 
dodaného zboží. 

 

4. Obaly 

4.1 Na každém obalu musí být uvedena délka daného zboží pro stanovení množství 
dodaného zboží. Povolená odchylka skutečné délky zboží od délky uvedené na 
obalu je nejvýše 1 %. 

4.2 Obaly, které kupující koupil od prodávajícího, u nichž je v ceníku vyznačena 
možnost zpětného prodeje prodávajícímu (zejména bubny a EUR-palety), je 
kupující oprávněn následně prodat prodávajícímu, přičemž budou prodávajícím 
koupeny za následujících podmínek: 
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a) Kupující je povinen oznámit svůj záměr zpětného prodeje obalů 
prodávajícímu e-mailem na adresu drumreturn.cz@prysmiangroup.cz nejméně 
5 dní před zamýšleným datem předání obalů prodávajícímu. 

b) Obaly nesmí být poškozené. Rozhodným místem a okamžikem pro posouzení 
stavu obalu je jeho převzetí pracovníkem prodávajícího ve skladu 
prodávajícího. 

c) Do 5 dnů od převzetí vracených obalů oznámí prodávající kupujícímu, kolik 
z těchto obalů splňuje podmínky pro zpětný nákup. 

d) Obaly, které nesplňují podmínky pro zpětný nákup, prodávající uskladní, a to 
po dobu 10 dnů ode dne jejich převzetí podle odst. a) tohoto článku. 
Prodávající si vyhrazuje právo zničit obaly, které si kupující v uvedené 10denní 
lhůtě nepřevezme a na vlastní náklady neodveze; kupující v takovém případě 
nemá nárok na náhradu jakékoli části ceny zničených obalů. 

e) Není-li výslovně sjednáno jinak, za přepravu obalů do skladu prodávajícího 
odpovídá kupující a provádí ji na vlastní náklady. 

f) V případě, kdy bude prodávající přepravovat jiné zboží ke kupujícímu, nebo 
v případě, kdy se budou kolem skladu kupujícího vracet do skladu 
prodávajícího nákladní vozidla přepravce sjednaného prodávajícím 
s nevyužitou kapacitou, může zákazník požádat prodávajícího o odvoz obalů 
ze svého skladu do skladu prodávajícího. Na přepravu obalů způsobem 
uvedeným v předcházející větě nemá zákazník právní nárok; záleží pouze na 
rozhodnutí prodávajícího, zda takové žádosti kupujícího vyhoví. Nebezpečí 
škody na obalech přechází na prodávajícího okamžikem převzetí obalů 
pracovníkem prodávajícího ve skladu prodávajícího. 

g) Výkupní ceny obalů jsou stanoveny v ceníku. 

h) Lhůta splatnosti faktur na ceny vrácených obalů je stejná jako lhůta splatnosti 
ceny zboží, které prodávající kupujícímu dodává. 

i) Podrobné podmínky pro hodnocení míry poškození obalů jsou uveřejněny na 
internetových stránkách prodávajícího na adrese www.draka.cz. 

4.3 Fixační prvky použité při přepravě zboží (např. hranoly) zůstávají ve vlastnictví 
prodávajícího a kupující je povinen je prodávajícímu vrátit. 

5. Odpovědnost za vady; odpovědnost za škodu 

5.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, poskytuje prodávající na zboží záruku po dobu 24 
měsíců od dodání zboží (dále jen „záruční doba“). Záruka je poskytována na to, 
že si dodané zboží zachová do konce záruční doby vlastnosti výslovně sjednané, 
jinak vlastnosti obvyklé (prodávající nezaručuje, že zboží bude mít špičkovou 
kvalitu, bude vhodné pro daný účel nebo že bude mít vlastnosti výslovně 
nesjednané). V případě opravy nebo výměny poskytuje prodávající na takto 
opravené nebo vyměněné zboží záruku po dobu 24 měsíců od opravy nebo 
výměny; maximální souhrnná záruka však nepřekročí 10 let od prvního dodání.   

5.2 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo související škody se nevztahuje na 
vady či škody způsobené běžným opotřebením, vnějšími událostmi či třetími 
osobami bez zavinění prodávajícího, zejména nedovolenými zásahy do zboží, 
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neodbornou manipulací, použitím pro jiné účely, než pro které je zboží určené, 
nebo špatným skladováním. 

5.3 Prodávající neodpovídá za vady, které kupující reklamuje po uplynutí záruční lhůty, 
a to ani v případě, že se prokazatelně projevily už v průběhu záruční doby. 

5.4 O jakýchkoli vadách zboží je kupující povinen podat prodávajícímu zprávu 
v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu (dále též „reklamace“) bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 dnů od zjištění dotčené vady.  

5.5 Kupující je povinen provést prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a vady 
zjištěné při této prohlídce reklamovat do 5 dní ode dne dodání zboží do sjednaného 
místa dodání; nereklamuje-li kupující vady, které lze zjistit při vynaložení odborné 
péče při prohlídce, (zejména vady týkající se druhu a deklarovaného množství) 
v uvedené lhůtě, jeho nároky z těchto vad zanikají.  

5.6 Při reklamaci vad zboží musí být reklamované zboží uloženo až do vyřízení 
reklamace odděleně od ostatního zboží. Bez předchozího souhlasu prodávajícího 
nesmí kupující s tímto zbožím nakládat tak, aby bylo ztíženo či znemožněno 
přezkoumání reklamované vady. 

5.7 V případě reklamace dodaného množství zboží je kupující povinen předložit 
nákladní list přepravce.  

5.8 V případě reklamace vady zboží je kupující povinen předložit fotodokumentaci 
reklamovaného zboží a obchodní záznam přepravce (nákladní list). 

5.9 V případě, že prodávající uzná nárok kupujícího z vady zboží, má kupující právo, v 
závislosti na rozhodnutí prodávajícího na základě jeho vlastního uvážení, na opravu 
vadného zboží, jeho výměnu nebo slevu z kupní ceny. Prodávající není povinen 
hradit kupujícímu náklady na vyjmutí vadného zboží z místa instalace ani náklady 
na instalaci náhradního zboží. 

5.10 Mimo nároky uvedené v čl. 5.1–5.9 nemá kupující žádné jiné nároky související 
jakkoli s vadami zboží; nároky vůči prodávajícímu na náhradu škody z vad zboží 
stejně jako smluvní pokuta jsou vyloučeny. 

5.11 Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne kupujícímu v důsledku porušení 
sjednaných závazků prodávajícího, maximálně do výše rovnající se 25 % kupní ceny 
zboží dotčené kupní smlouvy, při níž došlo k porušení povinností prodávajícího; 
Prodávající při tom nahradí kupujícímu pouze skutečnou škodu; nebude nahrazovat 
ušlý zisk kupujícího nebo nepředvídatelnou škodu. Prodávající neodpovídá za 
škodu způsobenou kupujícím, která vznikla nepřímo v důsledku porušení 
sjednaných závazků prodávajícího.  

6. Ostatní ujednání  

6.1 Kupující nabude vlastnické právo ke zboží okamžikem úplné úhrady kupní ceny. 
Kupující se zavazuje zajistit účinnost výhrady vlastnictví podle předchozí věty vůči 
třetím osobám na vlastní náklady (např. nepokusí se převést vlastnictví ke zboží). 

6.2 Prodávající je oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti z kupních smluv 
(včetně jakékoli kupní smlouvy jako celku nebo rámcové smlouvy jako celku, 
pokud takové existují) kterékoli spřízněné osobě ze skupiny Prysmian Group nebo 
provést dodávku zboží prostřednictvím spřízněné osoby ze skupiny Prysmian 
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Group, jakožto subdodavatele; v případě přepravy zboží i třetí osoby. Spřízněnou 
osobou ze skupiny Prysmian Group se pro účely tohoto odstavce rozumí jakákoli 
osoba, která je přímo nebo nepřímo kontrolována prodávajícím, přímo nebo 
nepřímo kontroluje prodávajícího nebo je spolu s prodávajícím přímo nebo 
nepřímo kontrolována stejným subjektem. Prodávající je oprávněn postoupit své 
pohledávky z kupní smlouvy třetím stranám. 

6.3 Veškeré neveřejné informace nebo dokumenty, které kupující získá v souvislosti 
s uzavíráním či plněním kupní smlouvy, se považují za obchodní tajemství 
prodávajícího; kupující je povinen zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit je 
žádné třetí osobě, a to ani po ukončení smluvního vztahu s prodávajícím. Za 
porušení této povinnosti nejsou považovány případy, kdy kupující tyto informace 
sdělí v rámci plnění své zákonné povinnosti nebo je sdělí osobám, které mají ze 
zákona stanovenou povinnost zachovávat o nich mlčenlivost. V případě porušení 
povinností kupujícího podle předchozích vět tohoto ustanovení prodávající 
oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 CZK za 
každé jednotlivé porušení; úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok 
prodávajícího na náhradu škody v plné výši. 

6.4 Všechny spory vznikající v souvislosti s dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi 
rozhodci, s tím, že každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí 
předsedajícího rozhodce. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

6.5 Pokud se prodávající nedomáhá jakéhokoli práva obsaženého v tomto dokumentu, 
nemůže to být považováno za vzdání se tohoto práva a nebrání to prodávajícímu  
domoci se takového práva. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Ostatní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými právními 
předpisy České republiky, s výjimkou kolizních ustanovení. Úmluva OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije 

7.2 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a 
povinnosti při dodávkách zboží všeobecnými obchodními podmínkami ve znění 
účinném ke dni návrhu na uzavření jednotlivé dílčí kupní smlouvy (objednávky, 
nabídky); kupující je povinen se při sjednávání každé dodávky zboží seznámit s 
aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek na internetových stránkách 
prodávajícího na adrese www.draka.cz. 


