
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 
(Verze 2021) 

 
1. VYMEZENÍ POJMŮ 
 

Pro účely těchto Podmínek se rozumí: 
1.1 „Spřízněnou osobou“ jakákoli společnost, která ovládá Prodávajícího, je ovládána 

Prodávajícím nebo je ovládána stejnou osobou jako Prodávající; ovládáním se ve 
vztahu k jakémukoli subjektu přitom rozumí přímá či nepřímá pravomoc řídit nebo 
určovat směr řízení nebo strategií takového subjektu, ať již prostřednictvím 
vlastnictví cenných papírů spojených s hlasovacím právem, podílů ve společnosti, 
na základě smlouvy nebo jinak, 

1.2  „Kupujícím“ jakákoli osoba, které se Prodávající zavázal dodat Výrobky či 
poskytnout Služby, ať již za úplatu či bezúplatně, 

1.3  „Podmínkami“ tyto Všeobecné prodejní podmínky a „článkem“ se rozumí každá 
jednotlivá podmínka, 

1.4 „Smlouvou“ smlouva (ať již v písemné či jiné podobě) mezi Prodávajícím a 
Kupujícím o dodávce Výrobků a/nebo poskytnutí Služeb Kupujícímu, na niž se 
použijí tyto Podmínky, 

1.5  „Změnou ceny s ohledem na změnu směnného kurzu“ změna Ceny provedená v 
souladu s článkem 9.4, 

1.6  k „Porušení povinností“ dojde, pokud Kupující buď: 
1.6.1 neuhradí jakoukoli platbu splatnou Prodávajícímu nejpozději v den splatnosti 

uvedený v příslušné Objednávce nebo sjednaný jakoukoli jinou samostatnou 
smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami, nebo  

1.6.2  ve sjednaný termín nepřevezme dodávku, nebo 
1.6.3 poruší podmínky Smlouvy, nebo  
1.6.4 uzavře jakoukoli dohodu o restrukturalizaci svého dluhu s kterýmkoli ze 

svých věřitelů, nebo 
1.6.5 ve vztahu k celému jeho podniku či majetku nebo kterékoli jeho části byl 

jmenován nucený správce, správce, insolvenční správce / správce konkurzní 
podstaty nebo likvidátor, nebo   

1.6.6 byl proti němu podán návrh na uvalení nucené správy nebo na zrušení 
společnosti, nebo  

1.6.7 kdekoli ve světě je proti němu vedeno obdobné řízení podle článků 1.6.5 
nebo 1.6.6 výše, nebo  

1.6.8 přeruší nebo ukončí svou obchodní činnost nebo přestane být schopen plnit 
své splatné závazky, 

1.6.9 nedodrží kterékoli ustanovení Etického kodexu, který je vymezen v článku 
18. 

1.7 „Vyšší mocí“ jakákoli událost mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, zejména 
pak: zásah vyšší moci, válka, nepřátelské akce nebo operace odpovídající válce 
(bez ohledu na to, zda byl vyhlášen válečný stav či nikoli), vzpoura, revoluce, 
povstání, násilné převzetí civilní nebo vojenské vlády, spiknutí, výtržnosti, občanské 
nepokoje, teroristické činy; zabavení, znárodnění, mobilizace či zabrání v důsledku 
či na základě nařízení kterékoli vlády nebo orgánu či představitele veřejné moci de 
iure nebo de facto nebo jakéhokoli jiného aktu nebo nečinnosti kteréhokoli státního 
orgánu na místní nebo národní úrovni; stávka, sabotáž, výluka, embargo, omezení 
dovozu, přetížení provozu v přístavu, nedostupnost obvyklých prostředků veřejné 
dopravy a komunikace, pracovní spor, ztroskotání lodi, přerušení nebo omezení 
dodávky elektrické energie, epidemie nebo pandemie (včetně propuknutí 
onemocnění Covid-19), karanténa, propuknutí nákazy; zemětřesení, sesuv půdy, 
sopečná činnost, požár, povodeň nebo záplava, přílivová vlna, tajfun nebo větrná 
smršť, vichřice, bouřka, blesk nebo jiná nepříznivá povětrnostní situace, jaderné a 
tlakové vlny nebo jiná živelní či přírodní katastrofa; nedostupnost pracovních sil, 



materiálů nebo energií a médií, pokud jsou způsobeny okolnostmi, které samy 
představují Vyšší moc. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že jakákoli 
epidemie nebo pandemie (jako například propuknutí onemocnění Covid-19) jakožto 
událost Vyšší moci se vykládá tak, že zahrnuje zejména i) zastavení nebo útlum 
průmyslových a obchodních činností (ať již na základě nařízení či doporučení 
jakýchkoli státních či jiných orgánů nebo z důvodu nepřítomnosti pracovníků v 
práci), nedostatek zboží a/nebo surovin, cestovní a/nebo logistická omezení, které 
ve výše uvedených případech postihují Prodávajícího, kteroukoli z jeho Spřízněných 
osob nebo kterékoli třetí osoby patřící do dodavatelského řetězce Prodávajícího a 
k nimž došlo na základě jakýchkoli právních a správních předpisů, vyhlášek nebo 
nařízení vydaných jakýmikoli státními či jinými orgány s cílem omezit šíření uvedené 
epidemie či pandemie a/nebo mu zamezit či zabránit a/nebo zachovat zdraví a 
bezpečnost osob, nebo v souvislosti s uvedenými předpisy (dále jen „Předpisy k 
zamezení dalšímu šíření“) a ii) veškerá opatření, která Prodávající (kterákoli z jeho 
Spřízněných osob a/nebo třetích osob patřících do jeho dodavatelského řetězce) 
přijme v souladu s kterýmkoli z uvedených Předpisů k zamezení dalšímu šíření 
nebo na základě doporučení vydaných kterýmikoli státními či jinými orgány, avšak s 
cílem omezit šíření uvedené epidemie nebo pandemie a/nebo mu zamezit či 
zabránit a/nebo zachovat zdraví a bezpečnost osob, 

1.8 „Změnou ceny s ohledem na změnu ceny kovu“ změna Ceny provedená v 
souladu s článkem 9.2, 

1.9 „Objednávkou“ objednávka Výrobků a/nebo Služeb učiněná Kupujícím, 
1.10 „Změnou ceny s ohledem na změnu jiných nákladů“ změna Ceny provedená na 

základě změny nákladů na jakoukoli jinou složku Výrobku než je kov, 
1.11 „Cenou“ celková částka, kterou je Kupující povinen uhradit za příslušné Výrobky 

a/nebo Služby, 
1.12 „Výrobky“ jakékoli kabely, příslušenství kabelů nebo jiné výrobky, které má 

Prodávající dodat na základě Smlouvy,  
1.13  „Prodávajícím“ smluvní strana, která se zavázala dodat Výrobek (Výrobky) nebo 

Službu (Služby) uvedené v příslušné Objednávce. 
1.14 „Službami“ jakákoli instalace nebo jiné služby, které má Prodávající poskytnout na 

základě Smlouvy, 
1.15  „Třetí osobou“ jakákoli jiná společnost, korporace, osobní společnost nebo fyzická 

osoba, než je Prodávající nebo Kupující, včetně Spřízněné osoby, 
1.16 „DPH“ daň z přidané hodnoty (nebo jakákoli daň, která ji nahradí) v příslušné sazbě, 
1.17 „Záruční dobou“ příslušná doba uvedená v článku 11.1. 

 
V těchto podmínkách se pojmem „písemný“ nebo „písemně“ rozumí dokument podepsaný 
oběma smluvními stranami nebo dopis, fax, elektronická pošta nebo jiné komunikační 
prostředky, na nichž se smluvní strany dohodnou. 

 
2 SMLOUVA 
 

2.1 Tyto Podmínky se vztahují na veškeré dodávky Výrobků a/nebo poskytování Služeb 
Prodávajícím v rámci plnění jakýchkoli Objednávek vystavených Kupujícím. Kupující se tudíž 
výslovně vzdává svých všeobecných či zvláštních nákupních podmínek (bez ohledu na to, 
zda tvoří přílohu jeho Objednávek či nikoli), které se v žádném případě nepoužijí na jakékoli 
dodávky Výrobků a/nebo poskytování Služeb, a to ani v případě, že Prodávající podepíše 
dokument, který mimo jiné odkazuje na tyto podmínky. Převzetí či užívání Výrobků nebo 
Služeb nebo úhrada jejich ceny Kupujícím nebo jeho jménem se považuje za úplný a 
bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. 

 
2.2 Jakékoli změny nebo začlenění těchto Podmínek a/nebo Objednávek do jiných dokumentů 

musí být písemně schváleny Prodávajícím a budou omezeny na konkrétní případ, pro který 
byly schváleny. 



 
2.3 Smlouvu tvoří výhradně níže uvedené dokumenty, u nichž v případě vzájemných rozporů 

nebo nesrovnalostí platí toto pořadí přednosti: 
a) přijetí Objednávky Prodávajícím (v rozsahu ustanovení uvedených v Objednávce 

Kupujícího, avšak s vyloučením jeho všeobecných či zvláštních nákupních 
podmínek), 

b) tyto Podmínky a 
c) Objednávka a jakékoli dokumenty v ní výslovně uvedené. 

 
2.4 Veškerá zákonné záruky (zejména jakákoli konkludentní ujednání týkající se kvality a 

vhodnosti pro daný účel) a další zákonná práva Kupujícího z vad se tímto ze Smlouvy 
vylučují v nejširším možném rozsahu přípustném podle platných právních předpisů. 

 
3 DOSTUPNOST MATERIÁLŮ 
 

3.1 Není-li Prodávající schopen opatřit si jakékoli suroviny nebo součástky potřebné ke zhotovení 
Výrobků nebo poskytnutí Služeb, aniž by mu tím vznikly značné dodatečné náklady nebo 
došlo ke zpoždění, je oprávněn o tom Kupujícího informovat v písemném oznámení. Po 
doručení uvedeného oznámení Kupujícímu pozbývá Smlouva účinnosti, s výjimkou jakýchkoli 
dodávek Výrobků, které Prodávající již zhotovil, nebo jakýchkoli Služeb, které Prodávající již 
poskytl, za něž bude uhrazena plná cena uvedená ve Smlouvě. Smluvní cena bude případně 
rozdělena tak, jak Prodávající ve vztahu k těmto Výrobkům či Službám případně přiměřeně 
určí. 

 
3.2 Prodávající je oprávněn změnit specifikaci Výrobků kdykoli před jejich dodáním nebo 

vyzvednutím, pokud se domnívá, že tato změna představuje jejich zlepšení, nemá v žádném 
ohledu nepříznivý dopad na jejich výkonnostní charakteristiky a představuje řádné plnění 
Smlouvy. Tato případná změna nebude mít vliv na cenu Výrobků. 

 
3.3 Koupí-li Prodávající pro účely Smlouvy nové nástrojové vybavení, má nárok na to, aby mu 

Kupující nahradil náklady na toto nástrojové vybavení, pokud bude Smlouva zcela nebo 
zčásti ukončena v souladu s článkem 3.1 nebo článkem 15. 

 
4 CENOVÉ NABÍDKY 
 
4.1 Pokud Prodávající výslovně písemně nesjedná jinak, cenová nabídka zůstává v platnosti po 

dobu 15 dnů a podléhá Změně ceny s ohledem na změnu ceny kovu, Změně ceny s ohledem 
na změnu jiných nákladů a (pokud zní na jinou měnu než EUR)  Změně ceny s ohledem na 
změnu směnného kurzu. 

 
5 INFORMACE O VÝROBCÍCH – OMEZENÍ POUŽITÍ 

 
5.1 Výrobky musí odpovídat technickým specifikacím, na nichž se dohodly smluvní strany této 

Smlouvy. Datové listy zaslané Kupujícímu, proti nimž Kupující nevznesl výslovné námitky, se 
považují za přijaté. Hmotnost a rozměry Výrobků se považují pouze za orientační, pokud se 
nejedná o dodávky, u nichž byla cena výslovně a konkrétně sjednána s ohledem na 
hmotnost a/nebo rozměry Výrobků. 

 
5.2 Údaje týkající se vlastností nebo technických specifikací Výrobků obsažené v 

marketingových materiálech, cenících a/nebo podobných dokumentech, jakož i jakékoli další 
informace o Výrobcích, jsou závazné pouze v rozsahu, v jakém jsou výslovně uvedeny ve 
Smlouvě. 

 
5.3 Nebude-li dohodnuto jinak, Kupující v každém případě souhlasí s tolerancemi +/- 5 % u délky 

kabelu a u celkového množství dodávky (pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě 



dodání kabelu kratší délky není Kupující oprávněn požadovat chybějící množství). Cena 
bude upravena tak, aby odrážela skutečně dodané množství. Objednávky příslušenství 
kabelů může Prodávající podle vlastního uvážení zaokrouhlit na nejbližší množství 
odpovídající celému balení a Kupující uhradí cenu v souladu s tímto zaokrouhlením. 

 
5.4 Jakékoli změny rozsahu prací na základě Smlouvy navržené Kupujícím po uzavření Smlouvy 

mohou být předmětem jednání mezi smluvními stranami, avšak s tím, že provedení 
jakýchkoli změn navrhovaných Kupujícím bude vždy podmíněno předchozí písemnou 
dohodou smluvních stran týkající se vlivu těchto změn na Smluvní cenu, lhůty pro realizaci a 
jakákoli další příslušná ustanovení. Nedosáhnou-li smluvní strany dohody, zůstanou platné a 
účinné podmínky a ujednání původně sjednané a stanovené ve Smlouvě. Prodávající je 
oprávněn dle svého výhradního uvážení, a aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnost, 
přerušit výrobu/provádění původního rozsahu prací po dobu trvání jednání o změnách 
navrhovaných Kupujícím. V případě takového přerušení je Prodávající dále oprávněn 
prodloužit dodací lhůtu/lhůty o takovou dobu, která bude s přihlédnutím ke všem okolnostem 
přiměřená. 

 
5.5 Veškerá technická dokumentace vztahující se k Výrobku/Výrobkům nebo jejich výrobě, 

kterou Prodávající předloží Kupujícímu před uzavřením Smlouvy nebo po jejím uzavření, 
zůstává ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je oprávněn používat tuto dokumentaci 
výhradně za účelem manipulace s Výrobkem/Výrobky nebo za účelem jeho či jejich instalace, 
položení, používání, skladování a údržby. Uvedená dokumentace nesmí být v každém 
případě bez souhlasu Prodávajícího rozmnožena, předána ani jiným způsobem sdělena třetí 
osobě. 

 
6 ZKOUŠKA VÝROBKŮ  

 
6.1 Pokud byla sjednána zkouška Výrobků, bude provedena, nebude-li dohodnuto jinak, v 

prostorách, kde se Výrobek vyrábí, a to během běžné pracovní doby a výhradně v souladu s 
bezpečnostními pravidly, předpisy o zachování důvěrnosti a jakýmikoli jinými pravidly 
platnými v této provozovně. Pokud se smluvní strany nedohodnou na technických 
požadavcích na provedení zkoušky, bude zkouška provedena v souladu se standardními 
postupy Prodávajícího. 

 
6.2 Pokud Smlouva stanoví, že zkouška bude provedena za přítomnosti zástupců Kupujícího, 

bude Prodávající Kupujícího v dostatečném předstihu, vždy však nejméně 5 (pět) pracovních 
dní předem, o zkoušce písemně informovat, aby mohl být Kupující při zkoušce přítomen. 
Pokud Kupující toto oznámení obdržel, může být zkouška provedena i v případě, že zástupci 
Kupujícího nebudou při zkoušce přítomni. Prodávající vyhotoví protokol o zkoušce. Protokol 
o zkoušce bude zaslán Kupujícímu. Má se za to, že protokol správně popisuje provedení 
zkoušky a její výsledky. 

 
6.3 Bude-li si Kupující přát být přítomen při jakýchkoli zkouškách, ponese veškeré takto vzniklé 

náklady včetně cestovních a jiných výloh. 
 

7 DODACÍ PODMÍNKY 
 
7.1 Zjistí-li Prodávající, že nebude schopen dodat Výrobky (nebo poskytnout Služby) ve 

sjednaném termínu, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně Kupujícímu, přičemž uvede 
důvod zpoždění a pokud možno i předpokládaný termín dodání. 

 
7.2 Přestože Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby dodržel jakoukoli sjednanou dodací lhůtu, 

čas dodání Výrobků nebo poskytnutí Služeb není podstatnou náležitostí. Pokud se smluvní 
strany ve Smlouvě písemně nedohodly na týdenní sazbě smluvní pokuty, nenese Prodávající 
vůči Kupujícímu odpovědnost za škodu ani jinou odpovědnost ve vztahu k jakémukoli 



prodlení s dodávkou Výrobků nebo poskytnutím Služeb, a to bez ohledu na to, jak k němu 
došlo. Pokud týdenní sazba smluvní pokuty sjednána byla a Prodávající nedodá Výrobek 
(nebo neposkytne Služby) včas kvůli okolnostem, které mu lze přičítat (a to i tehdy, pokud v 
důsledku takového prodlení Kupující Smlouvu ukončí v souladu s článkem 7.4), je Kupující 
oprávněn na základě písemného oznámení doručeného Prodávajícímu požadovat úhradu 
této smluvní pokuty (vypočtené pouze z oné části ceny, kterou lze náležitě přiřadit k 
Výrobkům, které nebyly včas dodány) ode dne, kdy mělo dojít k dodávce, avšak s tím, že 
částka, kterou je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu podle tohoto ustanovení, v žádném 
případě nepřekročí 10 % hodnoty Výrobků a/nebo Služeb, ohledně jejichž dodání či 
poskytnutí je Prodávající v prodlení. Úhrada částky uvedené v tomto článku 7.2 představuje 
jediný závazek Prodávajícího a je jediným právním prostředkem Kupujícího v případě 
jakéhokoli prodlení (a to i tehdy, pokud v důsledku takového prodlení Kupující Smlouvu 
ukončí v souladu s článkem 7.4). Kupujícímu nepřísluší žádná jiná práva ani právní 
prostředky, ať již na základě platných právních předpisů nebo zásad ekvity.  

 
7.3 (Případná) Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího. Kupující ztrácí právo 

na smluvní pokutu, pokud neupozorní Prodávajícího na tuto smluvní pokutu do 3 (tří) měsíců 
ode dne, kdy mělo dojít k dodání, nebo kdy byla v souladu s článkem 7.4 níže Smlouva 
ukončena, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. 

 
7.4 Je-li Prodávající v takovém prodlení, že i) Kupujícímu vznikl nárok na smluvní pokutu v 

maximální výši podle článku 7.2 výše, nebo prodlení trvá déle než 10 týdnů a ii) Výrobky 
nebyly dosud dodány (nebo Služby nebyly dosud poskytnuty), je Kupující oprávněn písemně 
požadovat dodání v konečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. 
Neuskuteční-li Prodávající dodání v této konečné lhůtě a toto nedodání není způsobeno 
okolnostmi, které zavinil Kupující, je Kupující oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí 
zaslanou Prodávajícímu ve vztahu k té části Výrobku (nebo Služeb), u níž Kupující prokáže, 
že ji nelze z důvodu prodlení převzít k užívání. Kromě (případné) smluvní pokuty sp latné 
podle článku 7.2 nenese Prodávající vůči Kupujícímu odpovědnost za náhradu škody ani 
jinou odpovědnost v případě, že Kupující ukončí Smlouvu v souladu s tímto článkem 7.4. 
 

7.5 Změní-li Kupující po dohodě s Prodávajícím jakékoli podrobnosti Smlouvy (zejména návrh 
nebo množství Výrobků nebo Služeb) nebo vznese-li Kupující jakékoli dotazy, je Prodávající 
oprávněn prodloužit dodací lhůtu o dobu, která bude s přihlédnutím ke všem okolnostem 
přiměřená. 
 

7.6 Bude-li prodlení s dodáním (nebo poskytnutím Služeb) způsobeno okolností, která podle 
článku 14 představuje událost vylučující odpovědnost, nebo jednáním či opomenutím na  
straně Kupujícího, včetně případu, kdy Prodávající pozastaví plnění z důvodu prodlení 
Kupujícího s úhradou plateb podle článku 10.7, bude dodací lhůta prodloužena o dobu, která 
bude s ohledem na příslušné okolnosti v daném okamžiku přiměřená. Dodací lhůta bude 
prodloužena i v případě, že důvod prodlení nastane po uplynutí původně sjednané dodací 
lhůty. 

 
7.7 Zjistí-li Kupující, že nebude schopen Výrobek převzít ve sjednaném termínu, nebo se 

nedodržení tohoto termínu jeví jako pravděpodobné, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu písemně Prodávajícímu, přičemž uvede důvod nedodržení termínu a pokud možno i 
termín, kdy bude schopen Výrobek převzít. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez 
ohledu na uvedené oznámení platí i nadále ustanovení článku 7.8. 

 
7.8 Vyjma případu, kdy se Prodávající zavázal Výrobky uskladnit (přičemž za jakékoli uskladnění 

po dobu delší než 30 dnů od dodacího termínu budou účtovány běžné obchodní sazby a po 
uplynutí této doby nese veškeré nebezpečí ztráty nebo škody na Výrobcích Kupující), je 
Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu, jakmile budou jakékoli Výrobky připraveny k dodání 
nebo vyzvednutí, písemné oznámení, v němž ho požádá o jejich převzetí. Pokud Kupující 



buď (i) písemně informuje Prodávajícího, že nepřevezme dodávku Výrobků v dohodnutém 
termínu, nebo (ii) nepřevezme-li Kupující dodávku ve sjednaný den, bude Prodávající přesto 
oprávněn vystavit příslušnou fakturu a Kupující na jejím základě uhradí jakoukoli platbu, 
která je podmíněna dodáním, jako by byly Výrobky ve sjednaný den dodány. V takovém 
případě zajistí Prodávající uskladnění Výrobku ve svých prostorách nebo jinde, v obou výše 
uvedených případech na nebezpečí a náklady Kupujícího. Pokud o to Kupující požádá a 
uhradí příslušné pojistné, pojistí Prodávající Výrobek na náklady Kupujícího. Prodávající je 
rovněž oprávněn si účtovat běžnou obchodní sazbu za uskladnění Výrobku ve své 
provozovně, která bude uhrazena stejným způsobem. 
 

7.9 Prodávající je oprávněn Kupujícího v písemném oznámení požádat, aby v přiměřené lhůtě, 
která nesmí být v žádném případě delší než 15 (patnáct) dní, dodávku převzal. Pokud 
Kupující z jakéhokoli důvodu, za který Prodávající nenese odpovědnost, v této lhůtě dodávku 
nepřevezme, je Prodávající oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí podanou 
Kupujícímu ohledně té části Výrobku, která je připravena k dodání, ale kvůli Porušení 
povinností na straně Kupujícího dodána nebyla. Prodávající má v takovém případě nárok na 
náhradu škod, které mu vznikly v důsledku Porušení povinností na straně Kupujícího. 

 
7.10 Požádá-li Kupující Prodávajícího, aby dodání podstatným způsobem odložil, a Prodávající s 

tím souhlasí, bude Prodávající oprávněn zvýšit Cenu a tuto novou Cenu oznámí Kupujícímu. 
 
7.11 Kupující je povinen přijmout předčasné nebo dílčí dodávky a jestliže předčasnou nebo dílčí 

dodávku odmítne, přechází nebezpečí škody na Výrobcích a nebezpečí jejich náhodného 
zničení na Kupujícího. 

 
8 PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ 

 
8.1 Nebude-li sjednána žádná standardní obchodní podmínka, bude dodání provedeno 

podle dodací podmínky „Ex Works“ („ze závodu“ (EXW)) v souladu s podmínkami 
INCOTERMS platnými v době uzavření Smlouvy a požádá-li Kupující Prodávajícího o dodání 
Výrobků na konkrétní místo určení, může k tomu Prodávající svolit s tím, že zařídí přepravu; 
v takovém případě mu Kupující proplatí veškeré přepravní a další související náklady. 

 
8.2 Nebezpečí vztahující se k Výrobkům přechází na Kupujícího okamžikem jejich dodání v 

souladu se standardní obchodní podmínkou sjednanou smluvními stranami v Objednávce 
(nebo, není-li taková standardní obchodní podmínka sjednána, v souladu s dodací 
podmínkou vymezenou v článku 8.1 výše) nebo ke sjednanému dodacímu termínu 
v případě, že Kupující v souladu s článkem 7.8 dodávku nepřevezme, a to bez ohledu na to, 
zda Prodávající nese příslušné přepravní náklady, či nikoli.  
 

8.3 Jakýkoli nárok týkající se balení, množství nebo vnějších vlastností Výrobků (zjevné vady) 
musí být Prodávajícímu oznámen písemně doporučeným dopisem do 7 dnů ode dne dodání 
Výrobků, jinak tento nárok zaniká. Pokud nebudou příslušné dodací listy podepsány nebo 
budou podepsány s dodatkem „nekontrolováno“ (a podobně), Prodávající takový nárok 
odmítne. Vratky Výrobků, které Prodávající schválí, vyzvedne Prodávající nebo jím pověřený 
přepravce výhradně na adrese Kupujícího uvedené v klientských informacích, které má 
Prodávající k dispozici, pokud nebude písemně sjednáno jinak. Jakýkoli nárok týkající se 
vad, které nelze zjistit pečlivou prohlídkou provedenou v okamžiku dodání (skryté vady), 
musí být Prodávajícímu oznámen písemně doporučeným dopisem do 7 dnů od jejich zjištění 
a v každém případě před uplynutím Záruční doby, jinak tento nárok zaniká. 
 

8.4 Smluvní strany přitom sjednávají a uznávají, že existence jakéhokoli nároku uplatněného 
Kupujícím jej neopravňuje k tomu, aby odložil nebo pozdržel úhradu Výrobků, k nimž se 
příslušný nárok vztahuje, ani úhradu Výrobků dodaných na základě téže Smlouvy nebo 
jiných Smluv. 



 
8.5 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jako zajištění proti riziku, že Kupující nezaplatí 

kupní cenu v plné výši, Výrobky zůstávají až do úplné úhrady příslušné kupní ceny ve 
vlastnictví Prodávajícího. Bez ohledu na výše uvedené přebírá Kupující nebezpečí ztráty 
nebo škody na Výrobcích od termínu jejich dodání podle článku 8.2 výše. Pokud Kupující 
neuhradí, ať již zcela či částečně, jakoukoli splátku kupní ceny či několik jejích splátek nebo 
se opozdí s jejich úhradou, Prodávající bude oprávněn Smlouvu okamžitě ukončit a/nebo 
pozastavit dodávky Kupujícímu na základě téže nebo jiné smlouvy. Rozhodne-li se 
Prodávající ukončit Smlouvu kvůli Porušení povinností na straně Kupujícího, bude oprávněn, 
aniž by tím byla dotčena jakákoli jeho případná další práva nebo právní prostředky, zadržet 
z titulu náhrady škody a jako odškodnění splátky kupní ceny, které Kupující do data ukončení 
Smlouvy již uhradil. 
 

8.6 Pokud Prodávající neskladuje Výrobky jménem Kupujícího v souladu s článkem 7.8, až do 
okamžiku přechodu vlastnického práva k uvedeným Výrobkům na Kupujícího bude Kupující: 

8.6.1 odpovědný za veškeré škody na uskladněných Výrobcích od okamžiku jejich 
předání, tato odpovědnost je odpovědností objektivní (bez ohledu na zavinění Kupujícího), 

8.6.2 skladovat Výrobky odděleně od veškerého ostatního zboží, které má v držení, aby je 
bylo možné snadno identifikovat jako majetek Prodávajícího, 

8.6.3 udržovat Výrobky v uspokojivém stavu a zajistí, aby byly ode dne jejich dodání 
pojištěny na jejich plnou cenu proti všem rizikům, 

8.6.4 Prodávajícího okamžitě informovat, pokud dojde k jakémukoli Porušení povinností,  
8.6.5 neodstraní, nezničí ani nezakryje žádné identifikační označení nebo balení, které se 

nachází na Výrobcích nebo se k nim vztahuje,  
8.6.6 bude Prodávajícímu sdělovat informace týkající se Výrobků, které si Prodávající 

případně vyžádá, a  
8.6.7 učiní veškeré kroky, které si Prodávající případně vyžádá za tím účelem, aby zajistil 

účinnost a vymahatelnost svých práv k Výrobkům vůči jakékoli třetí osobě, 
 

Kupující je však oprávněn Výrobky dále prodat nebo použít v rámci své běžné obchodní 
činnosti. 

 
9 CENY 

 
9.1 Veškeré ceny uvedené v aktuálních cenících Prodávajícího mohou být změněny bez 

předchozího oznámení. Takovou změnou nebude dotčena žádná Objednávka, kterou 
Kupující zadal a Prodávající písemně přijal před provedením změny. 

 
9.2 Pokud se cena Výrobků uváděná Prodávajícím zakládá na ceně mědi, olova nebo hliníku a 

není-li s Prodávajícím písemně dohodnuto jinak, bude Cena upravena ve vztahu k obsahu 
kovu ve Výrobcích podle ceny platné následující obchodní den po přijetí Objednávky 
Prodávajícím (nebo přijetí jakékoli její případné sjednané změny). Cena kovů bude odpovídat 
příslušnému kurzu „Cash Seller & Settlement Price“ na Londýnské burze kovů (LME) mědi 
(Copper Grade A), hliníku (High Grade Primary Aluminum) a olova (Lead of 99.97% purity 
(minimum)). Kupující rovněž nahradí Prodávajícímu jakékoli případné náklady spojené s 
Contangem (vypočtené k datu dodání Výrobků), které Prodávajícímu vzniknou. 

 
9.3 Kupující nahradí Prodávajícímu na vyžádání veškeré náklady a ztráty (zejména náklady 

představované Contangem a náklady na financování), které Prodávajícímu vzniknou v 
souvislosti s uzavřením kontraktů na kovy nebo se zakoupením kovů za účelem plnění 
Smlouvy a/nebo které vzniknou v důsledku nepřevzetí dodávky Výrobků ze strany 
Kupujícího, ať již všech nebo kterékoli z nich, ve lhůtě uvedené v nabídce Prodávajícího či v 
potvrzení Objednávky nebo v delší lhůtě písemně sjednané s Prodávajícím. 

 



9.4 V případě, že je Cena v jiné měně než EUR, bude Cena kdykoli před přijetím Objednávky 
upravena tak, aby byla zohledněna jakákoli nepříznivá změna příslušného směnného kurzu 
oproti EUR. Kupující nahradí Prodávajícímu na jeho výzvu veškeré náklady a ztráty, které 
Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s termínovým prodejem (forwarding) zahraničních měn 
na krytí plateb splatných podle Smlouvy, které vzniknou v důsledku nepřevzetí dodávky a 
neuhrazení Výrobků Kupujícím v souladu se Smlouvou. 

 
9.5 Nebude-li sjednáno jinak, bude se kupní cena vztahovat na Výrobky zabalené v souladu s 

obecnými postupy v daném odvětví ve státě, kde je Výrobek vyráběn (s ohledem na 
příslušný způsob přepravy) a dodáván EXW (Ex Works). Ceny Prodávajícího dále zahrnují 
náklady na rutinní zkoušky provedené v souladu se standardními postupy Prodávajícího. 
Pokud si Kupující vyžádá dodatečné zkoušky, budou účtovány navíc a mohou mít vliv na 
dodání. Jakékoli jiné náklady nebo výdaje (např. na zvláštní ochranu během přepravy, služby 
pokládky a montážní služby, dohled nad pokládkou Výrobků apod.) ponese výhradně 
Kupující. 

 
9.6 Nebude-li dohodnuto jinak, v případech, kdy Prodávající dodává kabel do místa určení v 

Evropské unii, vynaloží Kupující veškeré přiměřené úsilí, aby umožnil rychlé vrácení bubnů 
Prodávajícímu nebo jím určenému dodavateli. Po plném odvinutí kabelu z bubnu Kupující 
neprodleně kontaktuje telefonní číslo uvedené na štítku umístěném na bubnu. Prodávající 
nebo jím jmenovaný dodavatel zajistí vyzvednutí bubnu. Bude-li jakýkoli buben 2 měsíce 
(nebo po jiné sjednané období) po dodání stále v držení Kupujícího, Prodávající na buben 
vystaví fakturu znějící na částku ve výši ceny uvedené v aktuálním ceníku Prodávajícího, 
případně v jiném platném přehledu poplatků za bubny Prodávajícího („Přehled poplatků za 
bubny“), jehož kopie bude Kupujícímu na vyžádání poskytnuta, a Kupující tuto fakturu uhradí. 
Pokud bude buben doručen zpět do 2 měsíců od data vystavení faktury, bude fakturovaná 
částka vrácena v plné výši. Po uplynutí tohoto dalšího období bude vrácena část fakturované 
částky (při zachování téhož stavu) v souladu s Přehledem poplatků za bubny. V každém 
případě je vrácení peněz podmíněno tím, že příslušný buben bude v dobrém stavu a prostý 
jakýchkoli vad a/nebo poškození. Je-li kabel dodáván na jiné místo určení než na výslovně 
výše uvedená místa, bubny a cívky se Prodávajícímu nevrací. Nebude-li dohodnuto jinak, 
žádný jiný druh obalu se Prodávajícímu nevrací.  

 
9.7 Dojde-li ke zvýšení nákladů Prodávajícího na plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících ze 

Smlouvy v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí Kupujícího nebo v důsledku toho, že 
po datu uzavření Smlouvy vstoupí v platnost jakýkoli zákon nebo předpis, který má kdekoli 
na světě sílu zákona, bude Cena upravena tak, aby pokryla takové dodatečné náklady. 

 
9.8 Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré ceny bez jakýchkoli slev. Veškeré ceny jsou uvedeny bez 

DPH, která, vyžadují-li to právní předpisy, bude připočtena v příslušné výši a uhrazena 
Kupujícím v souladu s článkem 10. 

 
10 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
10.1 Platba za Výrobky nebo Služby nebo poplatky za skladování (včetně nákladů na pojištění) 

podle článku 7.8 (je-li relevantní) bude provedena v českých korunách (Kč), nebo v jiné 
měně, na které se strany shodnou, do 45 dnů od konce měsíce, v němž byla faktura 
vystavena, nebo v jiném sjednaném termínu. 

 
10.2 Neprovede-li Kupující platbu včas, má Prodávající od data splatnosti nárok na zákonné úroky 

ve výši stanovené platnými právními předpisy o úroku z prodlení. Včasné provádění plateb je 
podstatnou náležitostí. 

 
10.3 Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, je Prodávající kdykoli oprávněn stanovit úvěrový limit 

a tím omezit celkovou peněžní částku, kterou může Kupující dlužit Prodávajícímu. Při 



stanovení úvěrového limitu provede Prodávající úvěrové hodnocení na základě zásad, 
postupů a metod dle svého výhradního uvážení. Prodávající je oprávněn kdykoli upravit (tj. 
zvýšit nebo snížit) úvěrový limit, který pro Kupujícího stanoví, poté, co informuje Kupujícího 
(zpravidla prostřednictvím zvláštního zástupce Prodávajícího příslušného pro Kupujícího). 
Bez ohledu na jakékoli přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn 
pozastavit výrobu a/nebo dodávky Výrobků nebo poskytování Služeb Kupujícímu, dokud 
celková částka splatná Kupujícím Prodávajícímu (včetně částky, již má Kupující uhradit za 
objednané, ale dosud nedodané Výrobky) nebude nižší, než je úvěrový limit stanovený 
Prodávajícím, a Prodávající je dále oprávněn omezit budoucí dodávky Výrobků nebo 
poskytování Služeb, pokud by v důsledku jakékoli požadované dodávky nebo poskytnutí 
Služeb celková částka splatná Kupujícím Prodávajícímu přesáhla úvěrový limit stanovený 
Prodávajícím. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakékoli pozastavení nebo omezení 
dodávek Výrobků nebo poskytování Služeb ze strany Prodávajícího, k nimž je oprávněn 
dle těchto Podmínek, nepředstavuje porušení povinností, k jejichž plnění se Prodávající 
zavázal Smlouvou. 

 
10.4 Jakákoli úplná nebo částečná dodávka Výrobků nebo poskytování Služeb bude, určí-li tak 

Prodávající, považována za předmět samostatné smlouvy, a bude tak i hrazena. 
 
10.5 Prodávající je oprávněn příležitostně od Kupujícího vyžadovat odpovídající úvěrové 

reference a zajištění úhrady prostřednictvím záruky od osoby, kterou bude Prodávající 
považovat za vhodnou. 

 
10.6 Kupující není z žádného důvodu oprávněn odečíst jakékoli částky, které mu dluží 

Prodávající, od částek plateb splatných Prodávajícímu nebo je vůči těmto platbám započíst. 
 
10.7 V případě prodlení s platbou ze strany Kupujícího, ať již na základě Smlouvy nebo na 

základě jakékoli jiné smlouvy/objednávky uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo 
kteroukoli Spřízněnou osobou Prodávajícího, nebo pokud má Prodávající důvod se 
domnívat, že Kupující není nebo nebude schopen příslušnou platbu/platby uhradit v 
okamžiku její/jejich splatnosti, je Prodávající oprávněn, aniž by mu tím vznikla jakákoli 
odpovědnost podle Smlouvy a/nebo ze zákona a/nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, 
pozastavit výrobu, zadržet a/nebo odložit veškeré dodávky podle Smlouvy či jakékoli jiné 
smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, dokud nebude uhrazena částka po 
splatnosti společně se vzniklými úroky nebo dokud Kupující neposkytne dostatečné zajištění 
svých platebních závazků ke spokojenosti Prodávajícího. Tímto článkem 10.7 a jakýmkoli 
uplatněním takového práva na pozastavení nejsou dotčena ustanovení článku 15. 

 
11 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
11.1 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, zaručuje Prodávající po dobu 24 měsíců od data dodání 

nebo v případě Výrobků uskladněných na žádost Kupujícího od data, kdy by byla dodávka 
provedena, pokud by Kupující nepožádal o uskladnění (dále jen „Záruční lhůta“), že Výrobky 
dodané Prodávajícím budou ve všech podstatných ohledech odpovídat sjednaným 
technickým specifikacím uvedeným ve Smlouvě a nebudou vykazovat vady plynoucí z 
vadného návrhu Prodávajícího, materiálu nebo řemeslného provedení. Nehledě na výše 
uvedené, Prodávající v žádném případě neodpovídá za vady způsobené běžným 
opotřebením, nedostatečnou údržbou, nesprávným užitím (tj. užitím, které není pro příslušný 
Výrobek schváleno v prodejní dokumentaci či cenové nabídce Prodávajícího nebo jinak 
písemně schváleno Prodávajícím), zneužitím, nesprávnou či nevhodnou instalací, vnějšími 
incidenty nebo jinou událostí, kterou Prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Dále v případě 
vadných položek nebo příslušenství, které Prodávající dodává ale nevyrábí, odpovědnost 
Prodávajícího podle tohoto článku nebude za žádných okolností vyšší než jakákoli 
odpovídající odpovědnost, kterou má vůči Prodávajícímu dodavatel takových položek nebo 
příslušenství. Podrobnosti o odpovědnosti dodavatele budou Kupujícímu poskytnuty na 



vyžádání. Během Záruční doby Prodávající dle svého výhradního uvážení a v přiměřené 
lhůtě opraví nebo vymění jakékoli Výrobky, u nichž se ukázalo, že byly postiženy vadami 
způsobenými vadným návrhem Prodávajícího, materiály nebo řemeslným provedením. 
Odpovědnost Prodávajícího je omezena pouze na opravu vadných Výrobků nebo, v případě 
výměny, bezplatné dodání nového Výrobku jako náhrada za Výrobek, který byl shledán 
vadným, za dodacích podmínek totožných s dodacími podmínkami Výrobků, které byly 
shledány vadnými (v případě kabelů se novým Výrobkem rozumí nový kabel o stejné délce) a 
v žádném případě nezahrnuje náklady na odstranění vadných Výrobků a/nebo opětovnou 
instalaci nových Výrobků. Namísto opravy nebo výměny vadných Výrobků výše je 
Prodávající oprávněn dle svého výhradního uvážení vrátit Kupujícímu cenu uhrazenou za 
vadné Výrobky. 

 
V případě, že Smlouva zahrnuje poskytování Služeb, Prodávající zaručuje, že tyto Služby 
budou poskytovány s přiměřenou odborností a péčí a k těmto Službám bude Záruční doba 
činit 24 měsíců od jejich poskytnutí. Bude-li v Záruční době zjištěno, že některá ze Služeb 
Prodávajícího není v souladu se zárukou uvedenou v tomto článku, je Prodávající povinen 
tyto Služby znovu poskytnout bez dodatečných poplatků. 

 
11.2 Výše uvedená záruka se uplatní s tím, že veškeré nároky týkající se vadných Výrobků nebo 

Služeb musí Kupující uplatnit u Prodávajícího (v případě vadných Výrobků za poskytnutí 
vhodných vzorků těchto reklamovaných vadných Výrobků a veškerých relevantních údajů o 
nich v množství, jaké si Prodávající vyžádá) v souladu s ustanoveními článku 8.3 výše. 

 
11.3 V případě jakéhokoli šetření ze strany Prodávajícího, z něhož vyplývá, že vady nespadají 

pod článek 11.1 výše, si Prodávající vyhrazuje právo fakturovat Kupujícímu přiměřené 
náklady na takové šetření a Kupující je povinen je neprodleně uhradit. 

 
11.4 Opravy nebo výměna budou provedeny dle výhradního uvážení Prodávajícího, a to buď v 

prostorách Prodávajícího, v prostorách Kupujícího, nebo na místě. V případě prací, které 
mají být provedeny na místě, je Kupující povinen na vlastní náklady poskytnout veškerou 
podporu (jak z hlediska personálu, tak i nástrojů), kterou Prodávající vyžaduje. Náklady na 
odstranění vadných Výrobků a/nebo opětovnou instalaci nových výrobků ponese výhradně 
Kupující. Vadné Výrobky, které Prodávající vyměnil, se od okamžiku výměny stávají 
vlastnictvím Prodávajícího (a v případě, že vlastnické právo dosud nepřešlo na Kupujícího 
podle článku 8.5, zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího) a Kupující je bezplatně vrátí 
Prodávajícímu. 

 
11.5 Prodávající poskytuje na Výrobky a Služby záruku pouze v rozsahu uvedeném v tomto 

článku 11. Záruky a právní prostředky uvedené v tomto článku 11 představují jediné záruky 
Prodávajícího a jediné právní prostředky Kupujícího v případě porušení těchto záruk ze 
strany společnosti Prysmian. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se upřesňuje, že výše 
uvedená záruka nahrazuje veškeré záruky (ať již písemné, ústní či konkludentní) stanovené 
platnými právními předpisy, zejména jakékoli záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel 
nebo specifických vlastností. Obdobně jsou výslovně vyloučeny veškeré právní prostředky, 
které má Kupující podle platných právních předpisů v případě vadných Výrobků nebo Služeb 
nebo absence podstatných vlastností pro zamýšlený účel Výrobků, jakož i jakákoli 
odpovědnost Prodávajícího za náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody (například 
ušlého zisku), která Kupujícímu v důsledku takových nedostatků vznikla. 

 
12 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
12.1 Aniž by tím byla dotčena omezení uvedená v článku 11.5 výše, Smluvní strany se rovněž 

dohodly, že celková odpovědnost Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, včetně v případě jejího ukončení Kupujícím, ať již z důvodu porušení smlouvy, 
občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), ve formě odškodnění či z jakéhokoliv jiného 



důvodu nebo v jakékoliv jiné formě, se v maximálním možném rozsahu přípustném podle 
zákona omezuje tak, že nepřesáhne 50 % Ceny skutečně uhrazené Kupujícím 
Prodávajícímu podle takové Smlouvy. 

 
12.2 Prodávající dále nenese odpovědnost, ať již z důvodu porušení smlouvy, občanskoprávního 

deliktu (včetně nedbalosti), ve formě odškodnění či z jakéhokoliv jiného důvodu nebo 
v jakékoliv jiné formě, za jakoukoli ztrátu obchodní příležitosti, ušlý zisk, ztrátu možnosti 
použití, ztrátu výroby, dodávky energií, údajů, smluv, očekávaných úspor, reputace, 
finančních výhod, pobídek či dotací nebo za navýšení provozních nákladů či nákladů na 
náhradu energií, za jakékoli náhrady škody a/nebo pokuty (včetně storno poplatků, smluvní 
pokuty či odměny a nákladů za právní služby), které uhradí Kupující jakékoli třetí osobě, ať již 
v důsledku nároku, odškodnění nebo z jiného důvodu, ztráty způsobené zvýšením nákladů 
na financování nebo nákladů na kapitál, ztrátu z přerušení provozu nebo za žádné zvláštní, 
nepřímé, sankční, náhodné nebo následné škody či ztráty jakéhokoli druhu, ať již vyplývající 
ze smlouvy či občanskoprávního deliktu, nehledě na to, zda byl o možnosti vzniku takových 
škod Prodávající informován, či nikoli. 

 
12.3 Po uplynutí Záruční doby nelze vůči Prodávajícímu uplatnit žádný nárok na základě Smlouvy 

nebo v souvislosti s ní (včetně jakéhokoli nároků ve vztahu k vadným Výrobkům nebo 
Službám). 

 
13 SLUŽBY 

 
13.1 Pokud se Prodávající zaváže poskytovat jakékoli Služby, provede Kupující na vlastní náklady 

a nebezpečí veškeré činnosti a práce, které jsou nezbytné k tomu, aby Prodávající mohl 
poskytovat Služby, a bezplatně poskytne Prodávajícímu prostory a zařízení, materiály (jako 
jsou energie, voda, nástroje atd.), personál a cokoliv jiného, co je přiměřeně nezbytné k 
tomu, aby Prodávající mohl poskytovat Služby. 

 
13.2 S ohledem na poskytování Služeb je odpovědnost smluvních stran následující: 

- Prodávající odpovídá za to, že pracovníkům Kupujícího budou poskytnuty správné 
pokyny ohledně postupu a manipulace s Výrobky během pokládky, 

- Kupující odpovídá za řádné plnění pokynů udělených zástupci Prodávajícího. 
 

Prodávající tudíž odpovídá za veškeré škody a/nebo vady na Výrobcích, k nimž dojde v 
důsledku nesprávných pokynů, které pracovníkům Kupujícího poskytl Prodávající. V 
takovém případě se použijí ustanovení článků 11 a 12.  

 
Pokud však dojde k jakékoli škodě a/nebo vadě na Výrobcích v důsledku nedbalosti nebo 
nesprávného a/nebo chybného provedení pokynů poskytnutých zástupci Prodávajícího ze 
strany pracovníků Kupujícího, neodpovídá Prodávající za žádnou škodu, která Kupujícímu 
vznikla v souvislosti s takovým jednáním. 

 
 

14 VYŠŠÍ MOC 
 
14.1 Bude-li z důvodu události Vyšší moci (ovlivňující Prodávajícího, jakoukoli jeho Spřízněnou 

osobu a/nebo třetí osobu náležející do jeho dodavatelského řetězce) Prodávajícímu 
znemožněno plnit jakoukoli z jeho povinností podle Smlouvy nebo bude-li takové plnění 
ztíženo nebo zpožděno takovou událostí, Prodávající Kupujícího písemně o této události a 
souvisejících okolnostech informuje bezodkladně poté, co taková událost nastane. 

 
14.2 Bude-li plnění Prodávajícímu znemožněno, ztíženo nebo zpožděno nepřetržitě po dobu delší 

než 4 týdny nebo po úhrnné období více než 10 týdnů z důvodu jedné či více událostí Vyšší 
moci během doby platnosti Smlouvy, je Prodávající oprávněn i) ukončit Smlouvu písemnou 



výpovědí doručenou Kupujícímu s výpovědní lhůtou 10 (deset) dnů nebo ii) ve světle 
aktuálních okolností sjednat novou cenu, dodací podmínky a jakékoli další re levantní 
ustanovení Smlouvy; pokud se v takovém případě smluvní strany nedohodnou na nových 
podmínkách Smlouvy, je Prodávající opět oprávněn Smlouvu ukončit. V případě ukončení 
Smlouvy Prodávajícím podle tohoto článku 14.2 se použije ustanovení článku 15.2. 

 
15 UKONČENÍ SMLOUVY 

 
15.1 Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné právní prostředky dostupné podle platných právních 

předpisů, je Prodávající v případě Porušení povinností oprávněn ukončit Smlouvu (a/nebo 
jakoukoli jinou smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím o dodávce výrobků a/nebo služeb, 
která nebyla zcela splněna) zasláním písemné výpovědi Kupujícímu. 

 
15.2 Po takovém ukončení, aniž by tím byla omezena jakákoli jeho případná další práva nebo 

právní prostředky, Prodávající: 
15.2.1 je oprávněn zadržet jakoukoli platbu, která již byla Kupujícím uhrazena, 
15.2.2 přestane být povinen dodávat jakékoli Výrobky nebo poskytovat Služby Kupujícímu 

podle Smlouvy a 
15.2.3 má nárok na náhradu veškerých nákladů, výdajů a ztrát vzniklých v důsledku 

ukončení Smlouvy (zejména nákladů na zajištění (hedging) kovů a ztrát vzniklých v 
důsledku zpětvzetí/zrušení (unwinding) jakékoli pozice na kovy). 

 
16 ZMĚNY 

 
16.1 Kupující není oprávněn provádět změny Objednávky bez písemného souhlasu Prodávajícího.  
 
16.2 Prodávající má právo na náhradu jakýchkoli ztrát v kovech, měnách nebo ve výrobě 

vzniklých v důsledku sjednané změny Objednávky nebo sjednaného zrušení Objednávky. 
 

17 JINÁ USTANOVENÍ 
 
17.1 Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit Smlouvu ani 

žádná práva či povinnosti z ní vyplývající, ani jejich část. Prodávající je oprávněn postoupit 
Smlouvu, jakož i jakákoli práva či povinnosti z ní vyplývající, ať již vcelku nebo částečně, na 
kteroukoli ze svých Spřízněných osob, nebo na jakoukoli třetí osobu v souvislosti s převodem 
podniku nebo obchodní činnosti, jíž se Smlouva týká. Jakékoli takové postoupení nabývá 
účinnosti doručením písemného oznámení Kupujícímu. 

 
17.2 Aniž by tím byla dotčena obecná platnost výše uvedeného, je Prodávající oprávněn bez 

souhlasu Kupujícího postoupit veškeré své pohledávky vyplývající z této Smlouvy nebo jejich 
část jakékoli třetí osobě. Takové postoupení pohledávek Prodávajícího nemá žádný vliv na 
jeho závazky, ani na žádné právo na započtení nebo žádné jiné právo či nárok, které 
Kupující případně má v souvislosti s plněním povinností Prodávajícího vyplývajících ze 
Smlouvy. Bez ohledu na jakákoli omezení sdělování informací je Prodávající oprávněn sdělit 
postupníkovi a jiným osobám v souvislosti s jakýmkoli takovým postoupením jakékoli 
přiměřeně požadované informace, včetně poskytnutí kopie jakékoli faktury, sdělení názvu a 
adresy Kupujícího a poskytnutí kopie této Smlouvy, avšak bez jakýchkoli technických či 
vyhrazených informací. Nehledě na jakékoli takové postoupení bude Kupující ve vztahu k 
této Smlouvě ve všech ohledech dále jednat s Prodávajícím jako by k žádnému takovému 
postoupení nedošlo, dokud postupník Kupujícímu neoznámí něco jiného nebo nedoloží-li 
postupitel opak. 

 
17.3 Prodávající je oprávněn zcela nebo zčásti zadat dodávky Výrobků nebo poskytování Služeb 

podle této Smlouvy jakékoli třetí osobě jako subdodavateli, zejména kterékoli ze svých 
Spřízněných osob. 



 
17.4 Jestliže Prodávající neuplatní některé ze svých práv vyplývající ze Smlouvy, tato skutečnost 

nepředstavuje ani ji nelze vykládat jako vzdání se jakýchkoli práv, která Prodávajícímu 
vyplývají ze Smlouvy a/nebo ze zákona. 

 
17.5 Kupující bude zachovávat důvěrnost informací a bez předchozího písemného souhlasu 

Prodávajícího nesdělí žádné třetí osobě žádné informace (ať již obchodní či technické 
povahy) získané od Prodávajícího v souvislosti s jeho nabídkou nebo Smlouvou, zejména 
jakékoli informace týkající se cen, za něž Prodávající prodává Výrobky nebo poskytuje 
Služby. 

 
17.6 Shledá-li jakýkoli soud nebo příslušný orgán jakékoli ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) 

neplatným, nezákonným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, není tím dotčena 
platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. 

 
17.7 Dodatky k této Smlouvě budou platné, pouze pokud budou vyhotoveny písemně a 

podepsány pověřenými zástupci Kupujícího a Prodávajícího. 
 
17.8 Žádné ustanovení Smlouvy nezakládá žádné třetí osobě žádné výhody ani právo vymáhat 

jakékoli ustanovení Smlouvy. 
 
17.9 Kupující nebude bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího používat žádnou jeho 

ochrannou známku (ať již zapsanou či nikoli), logo, název nebo úpravu v žádné ze svých 
reklamních, marketingových či propagačních kampaních, při propagaci produktů v 
obchodech nebo v exteriérech či obdobných kampaních, ani nebude naznačovat, že 
Prodávající podporuje jakoukoli reklamu, marketing či propagaci Výrobků ze strany 
Kupujícího. 

 
18 ETICKÝ KODEX 

 
18.1 Kupující a) prohlašuje, že je obeznámen s Etickým kodexem a Pravidly chování (společně 

dále jen „Etický kodex“), které schválil Prodávající a které tvoří přílohu těchto Podmínek 
nebo jsou dostupné na https://www.prysmiangroup.com/en/company/ethics-integrity a jsou 
nedílnou součástí těchto Podmínek, a přijímá jejich ustanovení a b) zavazuje se v souvislosti 
s plněním Smlouvy přesně dodržovat ustanovení Etického kodexu a zajistit, aby tato 
ustanovení dodržovaly všechny osoby, které jsou do plnění Smlouvy z jakéhokoli důvodu 
zapojeny. 

 
18.2 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn ukončit tuto Smlouvu z důvodu 

Porušení závazků Kupujícího písemnou výpovědí doručenou Kupujícímu také v případě, kdy 
Kupující (a/nebo jakákoli osoba, která je do plnění Smlouvy z jakéhokoli důvodu zapojena) 
poruší kterékoli ustanovení Etického kodexu. 

 
19 ROZHODNÉ PRÁVO – SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

 
19.1 Smlouva se řídí a vykládá podle právního řádu České republiky (s vyloučením kolizních 

norem). Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, budou veškeré spory, rozpory nebo 
nároky vzniklé ze Smlouvy a těchto Podmínek a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou 
platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci, přičemž každá ze stran jmenuje jednoho 
rozhodce a tito rozhodci jmenují předsedajícího rozhodce. Jazykem rozhodčího řízení bude 
český jazyk, ledaže by Smlouva byla v anglickém jazyce, v takovém případě bude rozhodčí 
řízení probíhat v anglickém jazyce. 

 


