VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PREDAJA
Draka Kabely, s.r.o.
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len “VOP”) upravujú
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pre všetky dodania výrobkov
z portfólia Prysmian Group a iného tovaru (spolu ďalej len “tovar”)
spoločnosťou Draka Kabely, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) druhej osobe
(ďalej len “kupujúci”) a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, súčasťou
ktorej predmetu je predaj alebo dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu,
pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
1.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Etický kódex skupiny Prysmian
Group, ktorý predstavuje základné hodnoty a princípy činnosti skupiny
Prysmian
Group,
a ktorý
je
dostupný
na
adrese
http://cz.prysmiangroup.com/cz/.content/prysmianlink/Prysmian_Group--Ethical-Code-CZ.pdf.
2.

Objednanie a Dodanie tovaru

2.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje do miesta dodania uvedeného v kúpnej
zmluve, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len “kúpna
zmluva”). Kúpna zmluva môže byť uzatvorená tiež formou objednávky
uskutočnenej kupujúcim a následným potvrdením predávajúcim; pre vylúčenie
pochybnosti sa uvádza, že predávajúci nie je povinný objednávku potvrdiť,
a teda zmluvu uzatvoriť. Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy je potvrdenie
objednávky kupujúceho predávajúcim. Tieto VOP sa použijú bez ohľadu na
akékoľvek odkazy kupujúceho na jeho vlastné všeobecné obchodné
podmienky alebo obdobné podmienky, ktoré nebudú mať právne účinky, a to
aj keď predávajúci výslovne nenamietne nepoužiteľnosť všeobecných
obchodných podmienok alebo obdobných podmienok kupujúceho. Toto tiež
platí najmä v prípade, pokiaľ kupujúci odkazuje na takéto podmienky a je
oboznámený s protichodnými, či odlišnými podmienkami predávajúceho.
V prípade objednávky prostredníctvom EDI je okamihom uzatvorenia kúpnej
zmluvy vystavenie faktúry na dodávku objednaného tovaru predávajúcim
a pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že kupujúci nie je oprávnený rušiť
objednávky už raz uskutočnené prostredníctvom EDI. Uzatvorením kúpnej
zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutý termín
v dohodnutom množstve a kvalite a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať
a uhradiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu tovaru.
2.2. Objednávka dodania tovaru (ďalej len “objednávka”) môže byť uskutočnená
písomne, faxom, e-mailom, prostredníctvom EDI alebo prostredníctvom

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

objednávkového portálu na internetových stránkach predávajúceho na adrese
www.draka.cz.
Objednávka musí obsahovať tieto základné údaje:
a) obchodné meno kupujúceho (prípadne meno a priezvisko kupujúceho,
v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, identifikačné číslo (IČO),
daňové identifikačné číslo (DIČ), sídlo kupujúceho (prípadne miesto
podnikania v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou) a údaj o zápise do
obchodného registra (prípadne do živnostenského registra v prípade, že
je kupujúci fyzickou osobou); to neplatí v prípade, že je objednávka
uskutočnená prostredníctvom EDI;
b) meno kontaktnej osoby a telefónne číslo; to neplatí v prípade, že je
objednávka uskutočnená prostredníctvom EDI;
c) číslo ponuky predávajúceho, pokiaľ takáto ponuka bola kupujúcemu
ponúknutá;
d) označenie druhu tovaru podľa ponuky predávajúceho, pokiaľ takáto
ponuka bola kupujúcemu ponúknutá; požadovaný počet/množstvo;
e) miesto dodania, spôsob dopravy a zvolené dodacie podmienky podľa
Incoterms®2010;
f) požadovaný termín dodania (ktorý však nie je bez ďalšieho pre
predávajúceho záväzný);
g) zvláštne požiadavky na dodanie tovaru – napr. dodanie na aute s rukou,
dodanie na stavbu a pod. (tieto požiadavky však nie sú bez ďalšieho pre
predávajúceho záväzné);
h) objednávkovú cenu.
Opomenutie zahrnúť niektorú z vyššie uvedených náležitostí nerobí zmluvu
neplatnú alebo tieto VOP nepoužiteľnými alebo neúčinnými, avšak
predávajúci je oprávnený doplniť takýto nedostatok informácií na základe
informácií jemu známych z predchádzajúcej komunikácie s kupujúcim, či inak
známych predávajúcemu a podľa predpokladov uvedených v tomto
dokumente (napr. doručenie EXW uvedené v článku 2.9) a predávajúci
nezodpovedá za omeškanie alebo vznik dodatočných nákladov v dôsledku
opodstatnených nedorozumení.
Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s množstevnou odchýlkou 5%
od dojednaného množstva jednotlivých položiek tovaru; kupujúci je povinný
uhradiť kúpnu cenu zodpovedajúcu skutočne dodanému množstvu tovaru,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Predávajúci je oprávnený uskutočniť dodanie objednaného tovaru po častiach.
V prípade, že predávajúci nedodá dojednaný tovar riadne a včas a toto
porušenie povinnosti predávajúceho nie je spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 2913/2 občianskeho zákonníka, je

kupujúci po uplynutí lehoty 10 dní oprávnený požadovať od predávajúceho
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru, ktorý nebol
dodaný riadne a včas, za každý deň omeškania, a to za nasledovných
podmienok:
a) výška zmluvnej pokuty môže predstavovať najviac 10% z kúpnej ceny
tovaru, (tento limit je platný v každom prípade, a to aj keď je zmluvná
pokuta výslovne uznaná predávajúcim bez akéhokoľvek limitu, či
s limitom odlišným);
b) kupujúci nie je oprávnený ukončiť zmluvu, či požadovať náhradu škody
spôsobenú porušením povinnosti predávajúceho, na ktorú sa vzťahuje
zmluvná pokuta, a to aj v prípade, že spôsobená škoda prevyšuje
zmluvnú pokutu.
2.7. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť už potvrdenú objednávku, na základe ktorej
bola kúpna zmluva uzatvorená alebo uskutočniť jej zmenu bez súhlasu
predávajúceho. V prípade, že kupujúci po uzatvorení kúpnej zmluvy bez
súhlasu predávajúceho zruší alebo zmení svoju objednávku, na základe ktorej
bola kúpna zmluva uzatvorená, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu
všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušenou objednávkou,
a to vrátane režijných nákladov a akýchkoľvek výdajov súvisiacich so
zrušenou dodávkou. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený tiež
požadovať od kupujúceho úhradu paušálneho poplatku, a to vo výške až 10%
celkovej dohodnutej dodávky.
2.8. V prípade, že predávajúci nebude akceptovať požiadavky kupujúceho
vymenované v čl. 2.3 písm. f) alebo g), uvedené v objednávke, oznámi túto
skutočnosť kupujúcemu a predloží mu alternatívny návrh. Ak neoznámi
kupujúci bez zbytočného odkladu, že s alternatívnym návrhom predávajúceho
nesúhlasí, platí, že s týmto návrhom predávajúceho súhlasí.
2.9. Pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivom prípade výslovne nedohodnú na
dodacích podmienkach, budú pre dodanie tovaru platiť dodacie podmienky
EXW skladu Draka Kabely, s.r.o., Třebíčská 777/99, Velké Meziříčí
Incoterms® 2010 (ďalej len “EXW”).
2.10. V prípade oneskoreného dodania spôsobeného kupujúcim je predávajúci
oprávnený vystaviť faktúru na čiastku splatnú pri odovzdaní a záručná doba
začína plynúť, ako keby sa dodanie uskutočnilo v pôvodnom dodacom
termíne. Okrem toho je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu z toho
vyplývajúce náklady na skladovanie a zabezpečenie a finančné náklady na
obsah kovu tovaru, ktoré vznikli v súvislosti s odložením dodacieho termínu.
2.11. Pokiaľ nie je v zmluve alebo objednávke, ktorá je následne potvrdená vydaním
ponuky predávajúceho, stanovené inak, kupujúci je povinný zabezpečiť
a udržiavať poistenie prepravy pokrývajúce plnú hodnotu zásielky/zásielok.
Spoluúčasť, pokiaľ existuje, uhrádza kupujúci.

2.12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho ku dňu dodania
podľa príslušných Incoterms® 2010. Kupujúci zodpovedá za získanie
oprávnení, povolení a pod. od príslušných úradov.

3.

Ceny a Platobné podmienky

3.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, je dohodnutá cena účtovaná v EUR a nezahŕňa
DPH, dovozné poplatky a pod. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú
cenu, daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške a súvisiace poplatky (ďalej len
“cena dodávky”) predávajúcemu bezhotovostný prevodom na bankový účet
uvedený na faktúre. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania
príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
3.2. Pokiaľ nie je stanovené inak, je cena dodávky splatná pred jej odoslaním
a predávajúci nie je za žiadnych okolností povinný odoslať tovar, pokiaľ
neobdrží platbu za dodávku.
3.3. Omeškanie kupujúceho s úhradou ceny dodávky alebo akejkoľvek jej časti sa
považuje za podstatné porušenie jeho povinnosti vyplývajúce z kúpnej
zmluvy. V takomto prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť čiastočne alebo
úplne od zmluvy (v súlade s § 2002 občianskeho zákonníka). Predávajúci je
rovnako oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa kupujúci dostane do
úpadku, zastaví platby svojim veriteľom alebo bude proti nemu podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie. V prípade
odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený k nasledovným možnostiam,
z ktorých sa môže predávajúci rozhodnúť využiť jednu možnosť pre jednu
časť objednávky a inú možnosť pre ďalšiu časť na základe svojho vlastného
uváženia:
a) nárok na vrátenie dodaného tovaru a obalov a na náhradu škôd, ktoré
vzniknú v dôsledku odstúpenia od zmluvy, vrátane režijných nákladov.
V takomto prípade je predávajúci tiež oprávnený požadovať, aby
kupujúci uhradil paušálny poplatok vo výške 10% z celkovej dohodnutej
ceny dodaného tovaru;
b) nárok na úhradu čiastky za už dodaný tovar spolu s úrokmi z omeškania
uvedenými v bode 3.4 (a) k dátumu odstúpenia od zmluvy.
3.4. V prípade omeškania kupujúceho s akýmkoľvek peňažným plnením, je
predávajúci rovnako oprávnený, a to i bez odstúpenia od zmluvy:
a) požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za
každý deň omeškania;
b) pozastaviť akékoľvek dodávky tovaru kupujúcemu, a to vrátane dodávok
už potvrdených predávajúcim. Kedykoľvek v priebehu omeškania sa
môže predávajúci rozhodnúť odstúpiť od zmluvy.

3.5. Pokiaľ sa po uzatvorení kúpnej zmluvy stane zrejmým, že kupujúci neuhradí
riadne a včas cenu dodávky alebo akúkoľvek jej časť, je predávajúci oprávnený
požadovať úhradu ceny dodávky v plnej výške už pred dodaním tovaru;
v takomto prípade je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie do doby, kým
mu bude požadovaná čiastka uhradená, a to vrátane dodávok už potvrdených
predávajúcim. V takomto prípade, s ohľadom na už dodaný tovar, ktorého
cena ešte nie je uhradená, keďže nie je splatná, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie tovaru.
3.6. Platby uskutočnené kupujúcim sa bez ohľadu na ich označenie či určenie zo
strany kupujúceho započítavajú najprv na príslušenstvo splatných záväzkov
kupujúceho a potom na ich istinu. Ak má kupujúci viac splatných záväzkov,
započítavajú sa platby najprv na príslušenstvo všetkých splatných záväzkov
a až po úhrade všetkého príslušenstva na istinu, pričom najprv bude uhradené
príslušenstvo najskôr splatných záväzkov.
3.7. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne odložiť splatnosť akéhokoľvek
peňažného plnenia, ku ktorému vznikla povinnosť na základe kúpnej zmluvy.
3.8. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci
oprávnený zastaviť plnenie, postúpiť pohľadávku či započítať akékoľvek
pohľadávky voči predávajúcemu proti pohľadávkam predávajúceho
vyplývajúcim z kúpnej zmluvy.
3.9. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť zádržné právo na tovar, obaly ani
akékoľvek iné veci vo vlastníctve predávajúceho alebo tretej osoby, ktoré majú
byť odovzdané predávajúcemu.
3.10. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že ustanovenia čl. 5.7 - 5.9 sa
vzťahujú aj na prípad, keď kupujúcemu vznikol voči predávajúcemu
oprávnený nárok z vady dodaného tovaru.
4.

Obaly

4.1. Na každom obale musí byť uvedená dĺžka daného tovaru pre stanovenie
množstva dodaného tovaru. Povolená odchýlka skutočnej dĺžky tovaru od
dĺžky uvedenej na obale je najviac 1%.
4.2. Obaly, ktoré kupujúci kúpil od predávajúceho, u ktorých je v cenníku
vyznačená možnosť spätného predaja predávajúcemu (najmä bubny a EURpalety), je kupujúci oprávnený následne predať predávajúcemu, pričom budú
predávajúcim kúpené za nasledovných podmienok:
a) kupujúci je povinný oznámiť svoj zámer spätného predaja obalov
predávajúcemu e-mailom na adresu drumreturn.cz@prysminagroup.cz
najmenej 5 dní pred zamýšľaným dátumom odovzdania obalov
predávajúcemu;
b) obaly nesmú byť poškodené. Rozhodným miestom a okamihom pre
posúdenie stavu obalu je jeho prevzatie pracovníkom predávajúceho
v sklade predávajúceho;

c)

do 5 dní od prevzatia vrátených obalov oznámi predávajúci kupujúcemu,
koľko z týchto obalov spĺňa podmienky pre spätný nákup;
d) obaly, ktoré nespĺňajú podmienky pre spätný nákup, predávajúci
uskladní, a to po dobu 10 dní odo dňa ich prevzatia podľa písm. a) tohto
článku. Predávajúci si vyhradzuje právo zničiť obaly, ktoré si kupujúci
v uvedenej 10-dňovej lehote neprevezme a na vlastné náklady neodvezie;
kupujúci v takomto prípade nemá nárok na náhradu akejkoľvek časti
ceny zničených obalov;
e) pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, za prepravu obalov do skladu
predávajúceho zodpovedá kupujúci a uskutočňuje ju na vlastné náklady;
f) v prípade, keď bude predávajúci prepravovať iný tovar ku kupujúcemu,
alebo v prípade, keď sa budú popri sklade kupujúceho vracať do skladu
predávajúceho nákladné vozidlá prepravcu dohodnutého predávajúcim
s nevyužitou kapacitou, môže kupujúci požiadať predávajúceho o odvoz
obalov zo svojho skladu do skladu predávajúceho. Na prepravu obalov
spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nemá kupujúci právny
nárok; záleží iba na rozhodnutí predávajúceho, či takejto žiadosti
kupujúceho vyhovie. Nebezpečenstvo škody na obaloch prechádza na
predávajúceho okamihom prevzatia obalov pracovníkom predávajúceho
v sklade predávajúceho;
g) výkupné ceny obalov sú stanovené v cenníku;
h) lehota splatnosti faktúry na ceny vrátených obalov je rovnaká ako lehota
splatnosti ceny tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu dodáva;
i) podrobné podmienky pre hodnotenie miery poškodenia obalov sú
uverejnené na internetových stránkach predávajúceho na adrese
www.draka.cz.
4.3. Fixačné prvky použité pri preprave tovaru (napr. hranoly) zostávajú vo
vlastníctve predávajúceho a kupujúci je povinný ich predávajúcemu vrátiť.
5.

Zodpovednosť za vady; zodpovednosť za škodu

5.1. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, poskytuje predávajúci na tovar záruku
po dobu 24 mesiacov od dodania tovaru (ďalej len “záručná doba”). Záruka
je poskytovaná na to, že si dodaný tovar zachová do konca záručnej doby
vlastnosti výslovne dojednané, inak vlastnosti obvyklé (predávajúci nezaručuje,
že tovar bude mať špičkovú kvalitu, že bude vhodné na daný účel alebo že
bude mať vlastnosti vyslovene nedojednané). V prípade opravy alebo výmeny
poskytuje predávajúci na takto opravený alebo vymenený tovar záruku po
dobu 24 mesiacov od opravy alebo výmeny; maximálna súhrnná záruka však
neprekročí 10 rokov od prvého dodania.
5.2. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo súvisiace škody sa
nevzťahuje na vady či škody spôsobené bežným opotrebením, vonkajšími
udalosťami či tretími osobami bez zavinenia predávajúceho, najmä

nedovolenými zásahmi do tovaru, neodbornou manipuláciou, použitím pre
iné účely, než na ktoré je tovar určený alebo nesprávnym skladovaním.
5.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci reklamuje po uplynutí
záručnej doby, a to ani v prípade, že sa preukázateľne prejavili už v priebehu
záručnej doby.
5.4. O akýchkoľvek vadách tovaru je kupujúci povinný podať predávajúcemu
správu v písomnej forme alebo prostredníctvom e-mailu (ďalej len
“reklamácia”) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od zistenia
dotknutej vady.
5.5. Kupujúci je povinný uskutočniť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho dodaní
a vady zistené pri tejto prehliadke reklamovať do 5 dní odo dňa dodania
tovaru do dohodnutého miesta dodania; pokiaľ nereklamuje kupujúci vady,
ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke
(najmä vady týkajúce sa druhu a deklarovaného množstva) v uvedenej lehote,
jeho nároky z týchto vád zanikajú.
5.6. Pri reklamácii vád tovaru musí byť reklamovaný tovar uložený až do
vybavenia reklamácie oddelene od ostatného tovaru. Bez predchádzajúceho
súhlasu predávajúceho nesmie kupujúci s týmto tovarom nakladať tak, aby
bolo sťažené či znemožnené preskúmanie reklamovanej vady.
5.7. V prípade reklamácie dodaného množstva tovaru je kupujúci povinný
predložiť nákladný list prepravcu.
5.8. V prípade reklamácie vady tovaru je kupujúci povinný predložiť
fotodokumentáciu reklamovaného tovaru a obchodný záznam prepravcu
(nákladný list).
5.9. V prípade, že predávajúci uzná nárok kupujúceho z vady tovaru, má kupujúci
právo, v závislosti na rozhodnutí predávajúceho na základe jeho vlastného
uváženia, na opravu vadného tovaru, jeho výmenu alebo zľavu z kúpnej ceny.
Predávajúci nie je povinný uhrádzať kupujúcemu náklady na vybratie vadného
tovaru z miesta inštalácie ani náklady na inštaláciu náhradného tovaru.
5.10. Okrem nárokov uvedených v čl. 5.1 – 5.9 nemá kupujúci žiadne iné nároky
súvisiace akokoľvek s vadami tovaru; nároky voči predávajúcemu na náhradu
škody z vád tovaru, rovnako ako zmluvná pokuta sú vylúčené.
5.11. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku
porušenia dojednaných záväzkov predávajúceho, maximálne do výšky
rovnajúcej sa 25% kúpnej ceny. Predávajúci pritom nahradí kupujúcemu iba
skutočnú škodu; nebude nahrádzať ušlý zisk kupujúceho alebo
nepredvídateľnú škodu. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú
kupujúcim, ktorá vznikla nepriamo v dôsledku porušenia dojednaných
záväzkov predávajúceho.
6.

Ostatné dojednania

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia
kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť účinnosť výhrady vlastníckeho
práva podľa predchádzajúcej vety voči tretím osobám na vlastné náklady
(napr. nepokúsi sa previesť vlastnícke právo k tovaru).
6.2. Predávajúci je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z kúpnych
zmlúv (vrátane akejkoľvek kúpnej zmluvy ako celku alebo rámcovej zmluvy
ako celku, pokiaľ také existujú) ktorejkoľvek spriaznenej osobe zo skupiny
Prysmian Group alebo uskutočniť dodanie tovaru prostredníctvom
spriaznenej osoby zo skupiny Prysmian Group ako subdodávateľa; v prípade
prepravy tovaru i tretej osoby. Spriaznenou osobou zo skupiny Prysmian
Group sa pre účely tohto odseku rozumie akákoľvek osoba, ktorá je priamo
alebo nepriamo kontrolovaná predávajúcim, priamo alebo nepriamo
kontroluje predávajúceho alebo je spolu s predávajúcim priamo alebo
nepriamo kontrolovaná rovnakým subjektom. Predávajúci je oprávnený
postúpiť svoje pohľadávky z kúpnej zmluvy tretím stranám.
6.3. Všetky neverejné informácie alebo dokumenty, ktoré kupujúci získa
v súvislosti s uzatváraním či plnením kúpnej zmluvy, sa považujú za obchodné
tajomstvo predávajúceho; kupujúci je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť
a nesprístupniť ich žiadnej tretej osobe, a to ani po ukončení zmluvného
vzťahu s predávajúcim. Za porušenie tejto povinnosti nie sú považované
prípady, keď kupujúci tieto informácie sprístupní v rámci plnenia svojej
zákonnej povinnosti alebo ich sprístupní osobám, ktoré majú zo zákona
stanovenú povinnosť zachovávať o nich mlčanlivosť. V prípade porušenia
povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcich viet tohto ustanovenia je
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo
výške 100.000 CZK za každé jednotlivé porušenie; úhradou zmluvnej pokuty
nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v plnej výške.
6.4. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s dodávkami tovaru predávajúcim
kupujúcemu budú rozhodované s konečnou platnosťou u Rozhodcovského
súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej
republiky podľa jeho poriadku tromi rozhodcami s tým, že každá zo strán
menuje jedného rozhodcu a títo rozhodcovia zvolia predsedajúceho
rozhodcu. Zmluvné strany sa zaväzujú splniť všetky povinnosti uložené im
v rozhodcovskom náleze v lehotách v ňom uvedených.
6.5. Pokiaľ sa predávajúci nedomáha akéhokoľvek práva obsiahnutého v tomto
dokumente, nemôže to byť považované za vzdanie sa tohto práva a nebráni
to predávajúcemu domôcť sa takéhoto práva.
7.

Záverečné ustanovenia

7.1. Ostatné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadi príslušnými
právnymi predpismi Českej republiky, s výnimkou kolíznych ustanovení.
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.

7.2. Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, riadia sa ich vzájomné
práva a povinnosti pri dodávkach tovaru všeobecnými obchodnými
podmienkami v znení účinnom ku dňu návrhu na uzatvorenie jednotlivej
čiastkovej kúpnej zmluvy (objednávky, ponuky); kupujúci je povinný sa pri
dojednávaní každej dodávky tovaru oboznámiť s aktuálnym znením
všeobecných obchodných podmienok na internetových stránkach
predávajúceho na adrese www.draka.cz.
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