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Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o. 

I. Účel Všeobecných obchodních podmínek, Kupní smlouva 

(1) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a 
povinnosti společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o., se sídlem: Českých bratří 509, 543 01 
Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 38265, IČO: 05593174, DIČ: CZ05593174 (dále jen „Dodavatel“), a 
zákazníka, který nakupuje zboží od Dodavatele (dále jen „Zákazník“); která vznikají při 
prodeji zboží Dodavatele a převzetí jednotlivých produktů Zákazníkem na základě 
příslušných (i) kupních smluv, (ii) přijetí objednávky Zákazníka Dodavatelem (dále jen 
„Přijetí objednávky“), (iii) rámcových smluv nebo (iv) podobných smluv, objednávek 
nebo návrhů, které však musí být vždy schváleny Dodavatelem (společně dále jen 
„Kupní smlouva“), a jejich nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Tyto Podmínky se 
rovněž použijí na všechny budoucí smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem.   

(2) Zboží, které bude předmětem Kupní smlouvy, je zboží obsažené v aktuální nabídce 
Dodavatele v rámci jeho výrobního programu, jakož i zboží jiných výrobců dodávané 
Dodavatelem jeho Zákazníkům (dále jen „Zboží“). 

(3) Veškeré obchodní podmínky Zákazníka jsou tímto z hlediska příslušné transakce a 
celého obchodního vztahu výslovně vyloučeny. Jakékoli obchodní podmínky 
Zákazníka, které jsou v rozporu s Podmínkami, se nepoužijí ani v případě, že proti nim 
Dodavatel výslovně nevznesl námitku, a ani tehdy, pokud je v nich platnost podmínek 
Zákazníka stanovena jako výslovná podmínka uzavření příslušné smlouvy. Nepoužijí 
se ani jakékoli obchodní praktiky ani zvyklosti, které jsou v rozporu s těmito 
Podmínkami. Podmínky Dodavatele se považují za schválené uzavřením Kupní 
smlouvy, případně převzetím Zboží. 

(4) V případě objednávek je Kupní smlouva uzavřena pouze tehdy, pokud Dodavatel 
doručí Zákazníkovi Přijetí objednávky. Pokud Dodavatel na objednávku Zákazníka 
nereaguje (bez ohledu na lhůtu v ní stanovenou), Kupní smlouva uzavřena není. 
Objednávky Zákazníka či jiné návrhy na uzavření Kupní smlouvy učiněné ústně 
(případně telefonicky) budou pro Dodavatele pouze tehdy závazné, pokud budou 
následně Dodavatelem potvrzeny písemně (emailová forma je dostačující). Uzavřená 
Kupní smlouva je pro Zákazníka závazná. 

II. Prodejní ceny a stanovení cen 

(1) Dodavatel vydá ceník, který je základem pro výpočet prodejní ceny Zboží (dále jen 
„Prodejní cena“). Ceník Dodavatele obsahuje tzv. základní ceny za jednotlivé druhy 
Zboží (dále jen „Základní cena“) a typ ceny vyjadřující metodu stanovení Prodejní 
ceny, tvořící společně základ pro výpočet Prodejní ceny podle čl. II odst. 2 Podmínek.   
Dodavatel bude Zboží prodávat za Prodejní cenu stanovenou v souladu s těmito 
Podmínkami, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Dodavatel je oprávněn 
kdykoli jednostranně změnit ceník a zejména Základní ceny dodávaného Zboží, typ 
ceny a způsob stanovení Prodejní ceny. Dodavatel má poté právo postupovat v 
souladu s čl. II odst. 2 Podmínek. Aktuální ceník bude k dispozici na internetových 
stránkách Dodavatele a jeho případné změny budou zveřejněny nejpozději 14 dnů před 
datem účinnosti takové změny. Zákazník buď (i) přijme změnu v ceníku zaplacením 
ceny nebo její příslušné části, nebo (ii) je oprávněn předložit připomínky k takové 
změně do 3 dnů od obdržení Přijetí objednávky (viz čl. II odst. 3).   

(2) Existují dva způsoby, jakými Dodavatel určuje Prodejní cenu Zboží: 
(a) Prodejní cena definovaná v ceníku Dodavatele za určité Zboží jako „typ ceny - P“ 

se rovná Základní ceně uvedené v aktuálním ceníku Dodavatele za takové Zboží 
snížené o slevu poskytnutou Dodavatelem. Prodejní cena tohoto typu je známa 
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již v době Přijetí objednávky. 
(b) Prodejní cena definovaná v ceníku Dodavatele za příslušné Zboží jako „typ ceny 

- B“ se rovná Základní ceně uvedené v aktuálním ceníku Dodavatele za takové 
Zboží snížené o slevu poskytnutou Dodavatelem a zvýšené o tzv. „Přepočet 
kovů“. Prodejní cena za tento druh Zboží je známa až při dodání Zboží 
Zákazníkovi. 
Základní cena je součástí Prodejní ceny podle tohoto bodu b); bude stanovena 
Dodavatelem v aktuálním ceníku, zpravidla bude vycházet z ceny mědi 50 Kč/kg 
a ceny hliníku 25 Kč/kg a bude známa již v době Přijetí objednávky. Základní 
cena je stanovena v Kč za jeden kilogram Zboží. 
Přepočet kovů je součástí Prodejní ceny ve smyslu tohoto bodu b) a je založen 
na nákladech na opětovné zpracování a přepravu kovů Zákazníkovi a na ceně 
kovu obsaženého ve Zboží v okamžiku dodání Zboží Zákazníkovi. 
Hodnoty Přepočtu kovů a jejich platnost se pravidelně zveřejňují na internetových 
stránkách Dodavatele www.kablovrchlabi.cz.  Zákazník se zavazuje se s 
hodnotami Přepočtu kovů seznámit. Pro výpočet Prodejní ceny podle tohoto bodu 
b) se hodnota Přepočtu kovů zapíše do ceníku Dodavatele. 

(3) Pro účely Kupní smlouvy jsou relevantní Prodejní ceny, jejichž metody výpočtu 
vycházejí z písemného potvrzení dílčí obchodní transakce Dodavatelem na základě 
písemné objednávky Zákazníka a z aktuálního ceníku Dodavatele. To platí, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Prodejní cena bude stanovena v Kč za 1 kg Zboží, 
pokud není dohodnuto jinak. Přijetí objednávky bude obsahovat konkrétní údaje o dílčí 
obchodní transakci, zejména: 
(a) označení Zboží podle specifikace Dodavatele; 
(b) identifikační číslo Zboží podle specifikace Dodavatele; 
(c) technickou normu určující vlastnosti Zboží podle specifikace Dodavatele; 
(d) množství Zboží; 
(e) Základní cenu uvedenou v aktuálním ceníku Dodavatele; 
(f) slevu poskytnutou Dodavatelem; 
(g) a datum dodání Zboží. 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými pod písmeny a) až g) výše a ceníkem 
Dodavatele mají přednost údaje a) až g) uvedené v Přijetí objednávky. Jiné obchodní 
podmínky uvedené v Přijetí objednávky nejsou pro Dodavatele závazné, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 3 dnů) po obdržení Přijetí objednávky zkontrolovat podmínky z Přijetí 
objednávky vyplývající. Pokud má Zákazník vůči údajům uvedeným v Přijetí 
objednávky námitky, je povinen zahájit s Dodavatelem jednání okamžitě po obdržení 
Přijetí objednávky. V případě, že Zákazník ve výše uvedené lhůtě nesdělí Dodavateli 
žádné výhrady, má se za to, že Zákazník nemá vůči Prodejním cenám z hlediska 
způsobu jejich stanovení žádné námitky a Prodejní cena se považuje za dohodnutou 
mezi stranami. 

(4) Strany se dohodly, že Přijetí objednávky představuje dostatečný důkaz o obsahu a 
podmínkách konkrétní Kupní smlouvy. Všechny otázky v Přijetí objednávky 
neupravené se řídí těmito Podmínkami a Kupní smlouvou. 

(5) Pokud je dohodnuto vypořádání Prodejní ceny v EUR, použije se ceník Zboží vyjádřený 
v EUR a zaslaný Dodavatelem Zákazníkovi. Prodejní cena uvedená v ceníku 
Dodavatele jako „typ ceny - B“ se stanoví podobným způsobem, jak je uvedeno v 
odstavci 2 pod bodem b) tohoto článku, s tou výjimkou, že Základní cena v EUR bude 
založena na ceně mědi odpovídající 2 EUR/kg a ceně hliníku odpovídající 1 EUR/kg. 

(6) Ceny ostatních produktů jsou smluvní. Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH. Zákazník 
hradí všechny bankovní poplatky. 

(7) Zákazník se seznámil s ceníkem dostupným na www.kablovrchlabi.cz.  Dodavatel 
může Zákazníkovi poskytovat slevy. Zákazník je oprávněn požadovat slevy pouze v 
případě jejich písemného odsouhlasení s Dodavatelem v jiném dokumentu, a pokud 
Zákazník splnil podmínky, na základě kterých byly slevy stanoveny. 

(8) Prodejní cena nezahrnuje cenu přepravních obalů, kterou se Zákazník zavazuje 
zaplatit spolu s Prodejní cenou podle článku III těchto Podmínek. Ceny přepravních 

http://www.kablovrchlabi.cz/
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obalů jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Podmínky správy přepravních 
obalů KV“. 

(9) Pokud dohodnutý termín doručení je více než 8 týdnů od Přijetí objednávky a cenové 
faktory u Dodavatele se zvýší, zejména jako důsledek zvýšení mzdových nákladů, cen 
za materiály apod. – zvýší se odpovídajícím způsobem i Prodejní cena a takové 
zvýšení se považuje za schválené Zákazníkem. Pokud se jedná o zvýšení o více než 
15 % z původní Prodejní ceny a Dodavatel neprohlásí, že Zboží doručí za původní 
Prodejní cenu, je Zákazník oprávněn od příslušné objednávky, ohledně níž Zboží 
nebylo ještě dodáno, odstoupit. 

III. Platební podmínky 

(1) Zákazník zaplatí dohodnutou Prodejní cenu včetně ceny přepravních obalů a DPH 
(dále jen „Konečná cena“) na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Dodavatelem, a to bankovním převodem finančních prostředků ve stejné měně, jak je 
uvedeno v daňovém dokladu - faktuře, na bankovní účet Dodavatele. Dodavatel 
nepřijímá platby prostřednictvím šeků, směnek nebo akreditivů, není-li se Zákazníkem 
písemně dohodnuto jinak. 

(2) Pokud se strany nedohodnou jinak, je Konečná cena splatná nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Dodavatelem; Dodavatel je 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy bylo Zboží předáno k přepravě na místo 
dodání, nebo kdy Zákazník Zboží převzal v místě podnikání Dodavatele. Fakturace 
musí být provedena v souladu s příslušnými právními předpisy. 

(3) Povinnost Zákazníka zaplatit Konečnou cenu se považuje za splněnou v den, kdy jsou 
finanční prostředky ve výši odpovídající Konečné ceně připsány na bankovní účet 
Dodavatele uvedený na faktuře vystavené Dodavatelem.  

(4) Zákazník se zavazuje faktury vystavené Dodavatelem kontrolovat. Jakákoli stížnost 
nebo nesouhlas s fakturovanou částkou nebo s povahou transakcí shrnutých ve 
fakturách musí být Dodavateli sdělen(a) nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení faktury 
Zákazníkem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury; jinak 
se považuje faktura za schválenou. Zákazník musí případné stížnosti nebo námitky 
týkající se faktur podložit písemnými doklady. 

(5) Strany se dohodly, že Zákazník není oprávněn jednostranně započíst kteroukoli ze 
svých pohledávek vůči pohledávkám Dodavatele (zejména zaplacení Konečné ceny 
nebo její části s příslušenstvím) bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. 
Dodavatel a Zákazník se výslovně dohodli, že Dodavatel je oprávněn jednostranně 
započíst veškeré pohledávky vůči Zákazníkovi včetně peněžitých pohledávek proti 
nepeněžitým pohledávkám a splatných pohledávek vůči nesplatným. Zákazník nemá 
právo bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele zadržet jakoukoli platbu nebo 
její část z důvodu protinároků vyplývajících z vad Zboží nebo z jiných důvodů. 

 
(6) Dodavatel je oprávněn požadovat přiměřenou zálohu na Konečnou cenu a Zákazník je 

povinen ji poskytnout nejpozději do 5 dnů od obdržení žádosti Dodavatele. Pokud 
záloha není Zákazníkem poskytnuta, Dodavatel není povinen uskutečnit objednávku 
Zákazníka a zároveň je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (Přijetí objednávky). 
Odstoupením od Kupní smlouvy (Přijetí objednávky) není dotčeno právo Dodavatele 
požadovat smluvní pokutu podle čl. III odst. 8 Podmínek.   

(7) Veškeré platby Zákazníka jsou prováděny na náklady a riziko Zákazníka. 
(8) V případě, že je Zákazník v prodlení se zaplacením Konečné ceny nebo její části nebo 

se zaplacením jakéhokoli jiného peněžního závazku Zákazníka vůči Dodavateli, je 
Dodavatel oprávněn požadovat od Zákazníka smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. Právo Dodavatele požadovat náhradu škody v plné výši 
není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. V případě prodlení Zákazníka podle tohoto 
odstavce je Dodavatel dále oprávněn podmínit veškeré budoucí dodávky Zboží 
úhradou Konečné ceny předem. 

(9) Zákazník souhlasí s tím, že pokud bude v prodlení s platbou neuhrazené faktury - 
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daňového dokladu po dobu delší než 60 dnů a/nebo pokud Dodavatel odstoupí od 
Kupní smlouvy (Přijetí objednávky) kvůli porušení povinností ze strany Zákazníka, 
může Dodavatel zapsat Zákazníka podle identifikačních údajů vyplývajících ze znění 
Kupní smlouvy nebo Přijetí objednávky do registru dlužníků nebo jiného obdobného 
registru; kromě toho je Dodavatel oprávněn takové informace o Zákazníkovi zveřejnit. 
Zákazník tím nebude zbaven povinnosti splnit všechny závazky vyplývající z Kupní 
smlouvy. Pokud má Zákazník vůči Dodavateli více dluhů, je Dodavatel oprávněn 
rozhodnout, které z těchto dluhů budou uhrazeny prostřednictvím jednotlivých plateb. 

IV. Obaly 

(1) Zboží je dodáváno v přepravních obalech (barely, palety, sudy, kotouče atd.). Zákazník 
nakupuje přepravní obaly společně se Zbožím do svého vlastnictví za ceny uvedené v 
ceníku Dodavatele. „Podmínky správy přepravních obalů KV“ a ceny obalů jsou 
součástí ceníku prodávaných produktů a Zboží a jsou veřejně dostupné na 
internetových stránkách Dodavatele (www.kablovrchlabi.cz). Zákazník prohlašuje, že 
je s těmito dokumenty obeznámen. 

V. Dodací podmínky 

(1) Dodavatel bude sjednané Zboží dodávat podle mezinárodní doložky INCOTERMS 
2010 FCA, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Dodavatel je oprávněn 
uskutečňovat i částečné dodávky v dohodnutém termínu dodání, pokud nebude 
Zákazníkovi účtovat žádné další dodatečné náklady. Místo a termín dodání se uvádí v 
Kupní smlouvě a Dodavatel je oprávněn dodat objednané Zboží nebo jeho část kdykoli 
v rámci dohodnutého termínu dodání, tj. předchozí dodání Zboží je povoleno. 

(2) Datem dodání Zboží je den předání Zboží Zákazníkovi nebo jeho smluvnímu dopravci 
(pokud Zákazník zajišťuje dopravu sám) nebo smluvnímu dopravci Dodavatele nebo 
den dodání Zboží do konsignačního skladu Zákazníka (dále společně jako „Dodání 
Zboží“). Okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci je však vždy den předání 
Zboží prvnímu dopravci k přepravě Zboží Zákazníkovi (i když přepravu Zboží zajišťuje 
Dodavatel). 

(3) Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení celé Konečné ceny 
podle článků II a III těchto Podmínek.  Zákazník se zavazuje na vlastní náklady chránit 
s náležitou péčí Zboží, k němuž má vlastnické právo Dodavatel, před poškozením, 
zničením, znehodnocením nebo ztrátou. Zákazník se zavazuje provádět včas 
potřebnou údržbu nebo kontrolu Zboží na vlastní náklady.  

(4) Zákazník je oprávněn zpracovávat a zpeněžovat Zboží, k němuž má vlastnické právo 
Dodavatel, v rámci pravidel řádné obchodní činnosti vlastním jménem a na vlastní účet; 
pokud tak činí, je Zákazník povinen v plném rozsahu informovat své zákazníky o 
vlastnickém právu Dodavatele ke Zboží. Zákazník není oprávněn zastavit nebo převést 
Zboží, k němuž má vlastnické právo Dodavatel, na třetí osobu za účelem poskytnutí 
zajištění. Zákazník tímto postupuje veškeré pohledávky Zákazníka týkající se Zboží, k 
němuž má vlastnické právo Dodavatel, které vzniknou Zákazníkovi z následného 
prodeje nebo jakéhokoli jiného právního nároku, Dodavateli pro účely poskytnutí 
zajištění, a to neprodleně, zdarma, v plném rozsahu a se vším příslušenstvím, a 
Dodavatel toto postoupení tímto přijímá. Dodavatel tímto opravňuje Zákazníka, aby na 
vlastní náklady vyinkasoval veškeré pohledávky Zákazníka také v době po postoupení 
těchto pohledávek. Dodavatel je oprávněn toto oprávnění kdykoli zrušit. Zákazník je 
povinen informovat zákazníky o postoupení pohledávek Dodavatele za těmito 
zákazníky. Na žádost Dodavatele je Zákazník povinen předat Dodavateli přesný 
seznam postoupených pohledávek, včetně uvedení názvů (jmen), adres a dalších 
identifikačních údajů svých zákazníků, výše jednotlivých pohledávek a datum příslušné 
faktury. Dále Zákazník poskytne Dodavateli veškeré informace, které mohou být 
požadovány za účelem uplatnění pohledávek. 

(5) Nemá se za to, že by došlo k porušení povinností Dodavatele, pokud se množství 
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dodávaného Zboží liší max. o ± 5 % oproti původně dohodnutému množství nebo 
pokud má Zboží pouze drobné vady. V takovém případě není Zákazník oprávněn 
odmítnout převzetí Zboží. Zákazník vždy zaplatí Konečnou cenu upravenou 
Dodavatelem podle skutečně dodaného množství Zboží. 

(6) Zákazník je povinen Zboží převzít v místě dodání a neprodleně provést jeho kontrolu 
(zejména technickou prohlídku). V případě, že Zákazník Zboží nepřevezme, je 
Dodavatel oprávněn účtovat vedle Konečné ceny Zboží také smluvní pokutu za 
porušení povinnosti Zákazníka (zejména na pokrytí paušálních nákladů na skladování 
Zboží) ve výši 5 % z Konečné ceny nepřevzatého Zboží za každý započatý týden, kdy 
je Zákazník s převzetím v prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
Dodavatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že nebezpečí škody na 
Zboží do té doby ještě na Zákazníka nepřešlo, přechází na Zákazníka okamžikem 
prodlení Zákazníka s převzetím Zboží. 

(7) Dodávka obsahuje příslušnou dokumentaci vztahující se ke Zboží: dodací list ve třech 
(3) kopiích a další dokumenty zvlášť sjednané v Kupní smlouvě. Dodací list bude 
vystaven v českém jazyce a bude obvykle obsahovat označení Dodavatele, Zákazníka 
a dopravce, datum vydání, datum a místo Dodání Zboží, číslo Kupní smlouvy, číslo 
objednávky, počet kusů Zboží uvedený v Přijetí objednávky, název Zboží, počet kusů 
Zboží Dodavatele, množství Zboží a informaci o obalech. 

(8) Na písemnou žádost Zákazníka je Dodavatel povinen informovat Zákazníka o předání 
Zboží prvnímu dopravci v den předání Zboží zasláním (např. e-mailem) kopie dodacího 
listu, v němž bude předání Zboží prvnímu dopravci uvedeno. 

(9) Dodavatel obdrží jednu kopii dodacího listu a dopravce si ponechá dvě podepsané 
kopie dodacího listu; při předání objednaného Zboží Zákazníkovi dopravce Zákazníkovi 
spolu se Zbožím předá jednu kopii dodacího listu. Tato kopie bude součástí 
dokumentace týkající se Dodání Zboží. Při převzetí dodávky Zboží je Zákazník povinen 
potvrdit převzetí Zboží v jednom dodacím listu a zaslat/předat takové potvrzení přímo 
nebo prostřednictvím dopravce Dodavateli. 

(10) Zákazník je oprávněn zajistit vlastní přepravu Zboží a převzít Zboží v místě podnikání 
Dodavatele bez nutnosti písemné dohody. Zákazník je povinen dohodnout si datum a 
čas nakládky Zboží na své vlastní vozidlo s expedičním oddělením Dodavatele. Není 
možné vyzvednout Zboží v expedičním oddělení Dodavatele, dokud Dodavatel datum 
a čas nakládky Zboží nepotvrdí. 

(11) Pokud Dodavatel není schopen dodržet termín Dodání Zboží prokazatelně v důsledku 
zásahu vyšší moci (státní intervence, válečná opatření, stávky apod.) a bez prodlení o 
tom informuje Zákazníka, termín Dodání Zboží bude o dobu trvání události vyšší moci 
posunut. Strany se dohodnou na novém termínu Dodání Zboží, jakmile překážka 
pomine. 

(12) Pokud Dodavatel není schopen dodržet termín Dodání Zboží z jiných důvodů, než 
v důsledku vyšší moci,  trvá-li prodlení déle než 15 dnů, a Zákazník prokáže, že mu 
vznikla v důsledku takového prodlení škoda, má Zákazník nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,03 % z ceny zpožděného Zboží za každý den prodlení; tím je nárok 
na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení s dodáním Zboží v maximálním rozsahu 
povoleném příslušnými právními předpisy vyloučen.  

(13) Dodavatel je oprávněn odmítnout nebo pozastavit dodávku Zboží Zákazníkovi, pokud 
je Zákazník v prodlení s plněním jakéhokoli závazku vůči Dodavateli, pokud je Zákazník 
v likvidaci, pokud bylo vůči Zákazníkovi zahájeno konkursní řízení, nebo pokud existují 
oprávněné obavy, že plnění povinností (a momentálně nesplacených závazků) ze 
strany Zákazníka je vážně ohroženo. Dodavatel má stejné právo v případě, že je 
Zákazník v prodlení s plněním závazku vůči podnikům, s nimiž je Dodavatel propojen 
kapitálem, nebo který se jinak vztahuje ke skupině společností Dodavatele.  

(14) Nejsou-li v Kupní smlouvě sjednány žádné zvláštní technické podmínky, je Zboží 
dodáváno v kvalitě a provedení specifikovaném v Kupní smlouvě, v katalogovém 
seznamu nebo v ceníku, jinak v kvalitě a provedení vhodném pro účel zřejmý z Kupní 
smlouvy, nebo jinak pro obvyklý účel. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že 
se seznámil s technickými vlastnostmi Zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo provést 
jakékoli změny ve specifikaci Zboží a to v rámci přípustných tolerancí a pokud je to 
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relevantní, tak za dodržení příslušných bezpečnostních či jiných zákonných 
požadavků. 

(15) Dodavateli náleží vlastnické právo a právo duševního vlastnictví (jako autorské právo) 
ke všem jeho nabídkám či odhadům, jakož i ke všem výkresům, vzorkům, součástem, 
modelům, nástrojům, výpočtům a dalším dokumentům poskytnutým Zákazníkovi. 
Zákazník nesmí tyto předměty zpřístupnit třetím osobám, zveřejnit je, používat je přímo 
nebo prostřednictvím třetích osob nebo je kopírovat bez předchozího výslovného 
souhlasu Dodavatele. Na žádost Dodavatele je Zákazník povinen vrátit tyto předměty 
a zničit veškeré vytvořené kopie.  
 

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy 

(1) Jakmile je uzavřena Kupní smlouva nebo je vydáno Přijetí objednávky, může Zákazník 
objednávku nebo celou/částečnou dodávku zrušit nebo změnit pouze s písemným 
souhlasem Dodavatele. V případě zrušení objednávky nebo celé/částečné dodávky je 
Zákazník povinen uhradit náklady skutečně vynaložené Dodavatelem; tyto náklady 
vyměří Dodavatel v písemném potvrzení. 

(2) Dodavatel a Zákazník považují pouze následující skutečnosti zakládající právo na 
odstoupení od Kupní smlouvy za podstatné porušení Kupní smlouvy (vzájemného 
vztahu): 
(a) Dodavatel je oprávněn odstoupit, pokud je Zákazník v prodlení: 

(i) se zaplacením Konečné ceny nebo její části o více než deset (10) 
kalendářních dnů od data splatnosti Konečné ceny; nebo 

(ii) s převzetím Zboží po doručení o více než tři (3) kalendářní dny po 
dohodnutém datu dodání. 

(b) Dodavatel je oprávněn odstoupit, pokud: 
(i) Zákazník nesplní některou z povinností vyplývajících z těchto Podmínek 

nebo Kupní smlouvy; 
(ii) Zákazník poruší svá prohlášení a/nebo potvrzení uvedená v těchto 

Podmínkách nebo v Kupní smlouvě; 
(iii) se ukáže, že jsou kterákoli prohlášení a/nebo potvrzení Zákazníka uvedená 

v těchto Podmínkách nebo v Kupní smlouvě nepravdivá; 
(iv) bude zahájeno insolvenční nebo jakékoli jiné soudní řízení proti 

Zákazníkovi, které má dopad na jeho majetek. 
 

(c) Zákazník je oprávněn odstoupit v případě, že je Dodavatel v prodlení s Dodáním 
Zboží podle Kupní smlouvy o více než šedesát (60) dnů, avšak pouze v případě, 
že zpoždění způsobil Dodavatel. 

(3) Odstoupení od Kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé straně. 

(4) Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto článku, není žádná ze stran oprávněna odstoupit 
od Kupní smlouvy nebo Přijetí objednávky nebo Kupní smlouvu či Přijetí objednávky 
ukončit z jakéhokoli důvodu, který není uveden v těchto Podmínkách. Strany se 
zavazují, že v tomto smyslu nepoužijí žádné zákonné předpisy, které jim dávají právo 
odstoupit od Kupní smlouvy (nebo Přijetí objednávky) nebo je ukončit. 

(5) V případě odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran je Zákazník povinen bez 
zbytečného odkladu vrátit Dodavateli veškeré Zboží a obaly, které nebyly v plné výši 
uhrazeny. V souladu s ustanoveními § 2005(2) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá odstoupení žádný 
dopad na povinnost uhradit smluvní pokutu a dále na povinnosti, které mají trvat i po 
zániku Kupní smlouvy, zejména právo na náhradu škody. Odstoupením není dotčeno 
zajištění pohledávek Dodavatele vůči Zákazníkovi ani zapsání údajů Zákazníka do 
registru dlužníků včetně (případného) souhlasu Zákazníka se zveřejněním jeho údajů. 
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VII. Záruka za jakost 

(1) Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost, tj. dodané Zboží bude po dohodnutou dobu 
způsobilé k určenému účelu a Zboží bude mít sjednané dlouhodobé vlastnosti a 
specifikace. Tím není dotčen článek V. odst. 14 těchto Podmínek. 

(2) Není-li dohodnuto jinak, je záruční doba 12 měsíců ode dne Dodání Zboží pod 
podmínkou, že Zákazník bude po celou záruční dobu dodržovat podmínky a kritéria 
uvedená v technických specifikacích vztahujících se ke Zboží. Pokud Zákazník tyto 
podmínky nedodrží, Dodavatel žádnou záruku neposkytuje. Záruka se poskytuje pouze 
vůči Zákazníkovi a není převoditelná či postupitelná. 

(3) Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím nevhodného příslušenství nebo 
nevhodných materiálů ve spojení se Zbožím, a to buď ze strany Zákazníka, nebo třetí 
strany. 

(4) Zjevná (okem viditelná) vada musí být reklamována bezprostředně poté, co měl 
Zákazník možnost Zboží zkontrolovat, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy 
nebezpečí škody na věci přešlo na Zákazníka; skryté vady budou reklamovány 
bezprostředně poté, co je Zákazník zjistí nebo je zjistit mohl a měl, kdyby postupoval s 
náležitou péčí; jinak se považuje Zboží za schválené a bez vad. Toto platí i v případě, 
že Zákazník převzetí neuskuteční zcela, částečně či včas. 

(5) Zboží, u něhož byly oznámeny vady nebo které je zjevně vadné, nesmí být Zákazníkem 
zpracováno ani jinak použito. Pokud Zákazník tuto povinnost poruší, není Dodavatel 
odpovědný za škody způsobené instalací nebo jiným použitím. V takovém případě dále 
Zákazník ponese (případně Dodavatele odškodní za) veškeré dodatečné náklady, 
které vzniknou v případě odstraňování závad v důsledku instalace nebo jiného použití 

(6) Zákazník se zavazuje také přijmout Zboží, u něhož došlo k oznámení vady, a toto Zboží 
pečlivě na své náklady skladovat. Zákazník je povinen naložit se Zbožím podle pokynů 
Dodavatele, např. vrátit vadné Zboží Dodavateli. Odmítnutí celé dodávky Zboží v 
případě vady ovlivňující pouze část dodávky je vyloučeno. Dodavatelem pověřená 
osoba musí mít vždy možnost zkontrolovat Zboží, u něhož byla oznámena vada. 

(7) Je-li dohodnuta určitá kvalita Zboží, představují odchylky od této kvality pouze 
nepatrnou vadu, pokud je Zboží použitelné pro účel zamýšlený dle Kupní smlouvy. V 
takovém případě jsou vyloučeny nároky na náhradu škody i odstoupení od Kupní 
smlouvy týkající se takové vady. 

(8) Pokud je Zboží vyrobeno v souladu s informacemi či výkresy dodanými Zákazníkem 
nebo podle jeho návrhu či specifikace nebo pokud se standardní Zboží Dodavatele 
pozmění v souladu s pokyny Zákazníka, neposkytuje Dodavatel Zákazníkovi žádnou 
záruku, pokud jde o praktičnost, výkonnost, bezpečnost nebo jiné vlastnosti Zboží. 
Navíc je Zákazník povinen odškodnit Dodavatele za jakékoli Zboží porušující jakékoli 
duševní vlastnictví, patenty, registrované vzory a autorská práva či ustanovení 
jakéhokoli příslušného právního předpisu. 

(9) Zboží je vyráběno Dodavatelem podle Kupní smlouvy. Zákazník nese odpovědnost za 
technické či jiné změny vyžadované Zákazníkem po uzavření Kupní smlouvy a je 
povinen nahradit z toho vyplývající veškerou škodu. 

(10) Záruka se nevztahuje na vady materiálu dodaného Zákazníkem ani na vady způsobené 
tímto materiálem. 

(11) Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené jednáním třetích osob. 
(12) Pokud přezkum oznámení o vadách prokáže, že nárok na záruku neexistuje, je 

Dodavatel oprávněn požadovat náhradu všech nákladů a výdajů jakéhokoli druhu, 
které mu v této souvislosti vznikly. 

(13) Dodavateli nevzniká žádná odpovědnost v případě vad, na něž se vztahuje záruka, 
pokud byly vady způsobeny: 
(a) běžným opotřebením, neodbornou instalací, změnou, úpravou nebo opravou, 

úpravou nebo opravou bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele, 
nesprávným nebo nedbalým zacházením, použitím po dodání, jakýmkoli 
použitím nebo manipulací se Zbožím v rozporu s příslušnými technickými 
normami, odbornými znalostmi a odvětvovými postupy nebo v rozporu s 
doporučeními Dodavatele, nebo nedodržením pokynů Dodavatele; 
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(b) vnějšími okolnostmi, jako je teplota, nebo chemickým či mechanickým 
poškozením, pokud k němu došlo po přechodu nebezpečí škody na věci/Zboží 
na Zákazníka; 

(c) zásahem vyšší moci nebo jakýmkoli nahodilým či abnormálním provozem Zboží; 
(d) Zákazníkem nebo třetí osobou po přechodu nebezpečí škody na věci na 

Zákazníka; 

(e) nesprávným nebo nevhodným skladováním, manipulací atd. Zákazníkem nebo 
jinou osobou s výjimkou Dodavatele. 

(14) Požaduje-li Zákazník provedení kontroly, inspekce, auditu nebo jiné obdobné prověrky 
v provozovně Dodavatele, je taková prověrka možná pouze na základě předchozí 
písemné dohody s Dodavatelem. Zákazník je povinen nahradit Dodavateli veškeré 
náklady, ztráty a újmy (včetně ušlého zisku) vzniklé v důsledku takové prověrky.  

VIII. Práva duševního vlastnictví  

(1) Pokud je součástí dodávky produkt chráněný právy duševního vlastnictví, strany se 
zavazují postupovat podle tohoto článku. 

(2) Dodavatel není povinen převést či postoupit na Zákazníka žádná práva duševního 
vlastnictví a tato práva náleží i nadále Dodavateli, nedohodnou-li se strany písemně 
jinak. 

(3) Dodavatel poskytne Zákazníkovi právo k užívání Zboží, poskytnutí podlicence, užívání 
zboží k jeho integraci do jiných produktů, nebo distribuci, a to dle určení Dodavatele a 
v rozsahu nezbytném k nerušenému užití Zboží v souladu s Kupní smlouvou.  

IX. Reklamace vyplývající z vad Zboží 

(4) Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí dodaného Zboží zkontrolovat Zboží a 
písemně informovat Dodavatele o všech případných vadách, které Zákazník během 
takové kontroly objevil. Pokud dodávka obsahuje vadné Zboží, je Zákazník oprávněn 
požadovat buď dodání náhradního Zboží namísto vadného Zboží, odstranění vad 
Zboží opravou nebo přiměřenou slevu. Zákazník nemá v případě dodávky vadného 
Zboží právo požádat o jiné možnosti nápravy než ty, které jsou uvedeny v tomto 
odstavci. Dodavatel má právo odmítnout možnost nápravy v případě a do doby, kdy je 
Zákazník v prodlení s úhradou svých závazků z jakéhokoli vztahu s Dodavatelem. 
Dodavateli náleží zadržovací právo u Zboží, které obdržel za účelem opravy, a to až 
do doby uhrazení Konečné ceny. Zákazník je povinen písemně oznámit Dodavateli 
veškeré vady do deseti (10) dnů od zjištění vady, jinak právo Zákazníka uplatnit u 
Dodavatele záruku vyprší. Není tím dotčen čl. VII odst. 4. 

(5) Pokud se strany nedohodnou jinak, je Zákazník povinen se bez zbytečného odkladu 
dostavit do místa podnikání Dodavatele k projednání vad. Zákazník nesmí manipulovat 
se Zbožím způsobem, který by znemožnil nebo ztížil kontrolu reklamovaných vad. 

 
(6) Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Kupní smlouvy se strany v maximálním rozsahu 

povoleném příslušnými právními předpisy dohodly, že pokud vůči Dodavateli vznikne 
odpovědnost (zejména odpovědnost za škody, újmy, ztráty, smluvní pokuty, náklady, 
poplatky nebo výdaje), celková kumulativní odpovědnost Dodavatele ze všech důvodů 
a všech případů odpovědnosti nesmí celkově překročit 10 % z Konečné ceny dodaného 
Zboží na základě příslušné dodávky. Dodavatel neodpovídá za ušlý výdělek Zákazníka 
nebo třetích stran, za ztrátu zisku ani za další související následné nebo nepřímé 
škody, ztráty, náklady, poplatky a výdaje či za nepředvídatelnou škodu. V rozsahu 
uvedeném v těchto Podmínkách (zejména v tomto odstavci) bude Dodavatel povinen 
uhradit pouze takové náklady, poplatky či výdaje, které byly rozumně vynaložené a 
jsou plně doložené. Vedle zákonem stanovených důvodů zbavení odpovědnosti s 
ohledem na náhradu škody, která má být poskytnuta Zákazníkovi, nebude Dodavatel 
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dále odpovědný za porušení svých povinností, pokud by toto porušení bylo způsobeno 
zpožděním nebo jiným porušením povinností jeho dodavatelů (nicméně Dodavatel je 
povinen volit své dodavatele s náležitou péčí). 

X. Nakládání s odpadem z kabelů a správa obalů 

(1) Odpady z kabelových produktů, použité produkty a produkty po skončení životnosti, 
které se Zákazník rozhodne vyřadit, jsou klasifikovány podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušného katalogu odpadů (prováděcí 
vyhláška č. 93/2016 Sb.) pod katalogovým číslem 170411 jako odpad bez 
nebezpečných vlastností. Odpad je předán oprávněné osobě k likvidaci. 

(2) Obaly poskytované Dodavatelem jsou podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve 
znění pozdějších předpisů, zajištěny smlouvou s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a.s. pod číslem odběratele EK-F00170028. 

XI. Vyšší moc 

(1) Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, které Dodavateli brání v plnění jeho 
závazků vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Přijetí objednávky a které nastaly mimo 
kontrolu Dodavatele a nemohly být Dodavatelem ani Zákazníkem odvráceny, a to 
včetně neplnění ze strany dopravce Dodavatele. V případě vzniku události vyšší moci, 
která znemožňuje plnění povinností Dodavatelem nebo jeho dopravcem, má Dodavatel 
kromě práva na přiměřené prodloužení dodací lhůty Zboží právo odstoupit od Kupní 
smlouvy (Přijetí objednávky), aniž by vůči Zákazníkovi v obou případech nesl jakoukoli 
odpovědnost za škody. Není možné, aby byl Zákazník odkazem na vyšší moc zbaven 
povinnosti plnit své finanční závazky. 

XII. Doručování písemností 

(1) Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, písemnosti budou druhé straně podle těchto 
Podmínek doručovány osobně nebo poštou na adresu místa podnikání druhé strany 
uvedenou v obchodním rejstříku. Zásilka se považuje za řádně doručenou: 
(a) po potvrzení přijetí zásilky příjemcem v případě osobního doručení; jestliže 

příjemce převzetí zásilky odmítne, zásilka se považuje za řádně doručenou 
okamžikem takového odmítnutí; 

(b) třetí pracovní den po datu odeslání zásilky provozovatelem poštovních služeb; 
(c) v den odeslání dokumentu do úřední datové schránky příjemce. 

 

XIII. Povinnost mlčenlivosti 

(1) Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost s ohledem na veškeré skutečnosti, které 
mu byly sděleny či předány nebo které jsou Zákazníkovi jinak známy jakýmkoli 
způsobem v souvislosti s Kupní smlouvou nebo smluvním vztahem založeným Kupní 
smlouvou, zejména pokud jde o veškeré skutečnosti týkající se Dodavatele, jeho 
zaměstnanců a zákazníků, technické a organizační údaje Dodavatele nebo jeho 
zákazníků, obchodní vztahy a bilanční situaci Dodavatele a jeho zákazníků a 
objednávky realizované Dodavatelem s ohledem na způsob, rozsah a obsah těchto 
objednávek, a Zákazník se zavazuje, že tyto skutečnosti a informace nepředá třetím 
stranám, ani tyto skutečnosti a informace nepoužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch 
třetích stran. Tyto povinnosti zůstávají platné i po vypršení platnosti Kupní smlouvy 
uzavřené mezi Zákazníkem a Dodavatelem. V případě porušení této povinnosti ze 
strany Zákazníka může Dodavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody. 

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce těchto Podmínek se 
vztahuje také na veškeré skutečnosti, které spadají do oblasti obchodního tajemství 
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podle § 504 občanského zákoníku, zejména na všechny skutečnosti týkající se 
obchodních transakcí, výroby a technických specifikací v hmotné i nehmotné podobě, 
vztahující se k Dodavateli a jeho zákazníkům, know-how, technická řešení, strategické 
plány, obchodní plány a rozvahy, návrhy a postupy a veškeré další skutečnosti spojené 
s Dodavatelem a/nebo jeho zákazníky, které mají pro Dodavatele a/nebo jeho 
zákazníky skutečnou nebo přinejmenším potenciální materiální nebo nemateriální 
hodnotu. 

(3) Zákazník se zavazuje zajistit, že povinnost mlčenlivosti stanovenou v tomto článku 
budou dodržovat i všichni jeho zaměstnanci a třetí osoby, kterým tyto informace poskytl 
(pokud má Zákazník takové poskytnutí povoleno). 

(4) Ledaže je mezi stranami dohodnuto něco jiného, platí, že informace poskytnuté 
Dodavateli nejsou důvěrné. 
 

XIV. Prodej zboží mimo území České republiky 
 
(1) Pokud je Zboží dodáváno do zahraničí a zaslání Zboží mimo území České republiky 

zajišťuje Zákazník nebo jeho smluvní dopravce, je Zákazník povinen předložit 
Dodavateli písemné potvrzení o skutečnosti, že Zboží skutečně opustilo území České 
republiky, a to nejpozději do 30 dnů po datu odeslání Zboží ze skladu Dodavatele. 
Písemným potvrzením se rozumí dodací list CMR, dodací list s potvrzením státu 
příjemce nebo písemné čestné prohlášení Zákazníka nebo jiné oprávněné osoby 
(dopravce), že Zboží bylo fyzicky přepraveno mimo území České republiky. Pokud 
Zákazník tuto povinnost nesplní, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
částky daně z přidané hodnoty podle příslušných právních předpisů z celkové ceny 
dotyčné dodávky Zboží podle Kupní smlouvy, která měla být dodána mimo území 
České republiky, plus administrativní náklady Dodavatele ve výši 10.000 Kč. V případě 
dodatečného vyměření daně z přidané hodnoty Dodavateli příslušným správcem daně 
je Zákazník kromě smluvní pokuty uvedené v předchozí větě povinen zaplatit 
Dodavateli veškeré úroky a penále dodatečně vyměřené Dodavateli správcem daně a 
veškeré další náklady a škody vzniklé Dodavateli. 

(2) Dodavatel může dále zpětně požadovat od Zákazníka potvrzení o tom, že dodávka 
opustila území České republiky, avšak nejpozději do 4 let od předání Zboží Zákazníkovi 
nebo dopravci. 

 

XV. Zpracování osobních údajů 

(1) Strany jako správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávají osobní údaje získané od druhé strany a 
jejích zástupců za účelem jednání o uzavření a plnění Kupní smlouvy v souladu s 
pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito Podmínkami. 

(2) Předmětem zpracování jsou osobní údaje druhé strany, jejích zástupců, zaměstnanců, 
spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů (dále jen „Subjekty údajů“), zejména: 
(i) identifikační údaje (zejména křestní jméno a příjmení, pracovní zařazení) a (ii) 
kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a telefonní číslo). 

(3) Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávají strany v rozsahu nezbytném pro plnění 
svých závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných 
povinností a pro účely souvisejících obchodních sdělení. 

(4) Zásady Dodavatele ohledně zpracování osobních údajů jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.kablovrchlabi.cz.  
 

XVI. Závěrečná ustanovení 

(1) Práva a výhody, které na základě těchto Podmínek a Kupní smlouvy poskytuje 

http://www.kablovrchlabi.cz/
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Dodavatel Zákazníkovi, se vztahují pouze na osobu Zákazníka, a nikoliv na další 
subjekty ze skupiny Zákazníka, náleží-li Zákazník k určité skupině. Takto poskytnutá 
práva či výhody nezakládají žádná práva, výhody, či nároky Zákazníka pro obdobné 
případy v budoucnu. Tyto Podmínky a Kupní smlouva se řídí právním řádem České 
republiky. Je-li Zákazník osobou podléhající zahraničnímu právu, strany tímto vylučují 
použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (přijaté zákonem č. 
160/1991 Sb.). 

(2) V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a Kupní smlouvou mají přednost 
ustanovení Kupní smlouvy. V případě rozporu mezi jinými dokumenty vztahujícími se 
na příslušný vztah a Kupní smlouvou mají přednost ustanovení Kupní smlouvy. 

(3) Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, budou všechny spory vyplývající z Kupní 
smlouvy nebo těchto Podmínek nebo se k nim vztahující nejprve řešeny vzájemným 
jednáním stran. Pokud strany v přiměřené lhůtě nenaleznou smírné řešení, spor bude 
předložen příslušnému soudu v místě sídla Dodavatele. 

(4) Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty, na které tyto Podmínky 
odkazují, a souhlasí s jejich zněním. 

(5) Strany souhlasí s vyloučením použití § 557 občanského zákoníku a prohlašují, že 
terminologii používané v Kupní smlouvě nesmí být přiřazen jiný výklad. Strany se 
rovněž dohodly na vyloučení použití § 1754 občanského zákoníku. 

(6) Odpověď Zákazníka, která obsahuje změnu nebo odchylku podle § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku, není přijetím nabídky Dodavatele na uzavření Kupní smlouvy, 
přestože to výrazně nemění podmínky nabídky. 

(7) Odvození jakýchkoli práv a povinností ze stávající nebo budoucí praxe zavedené mezi 
stranami nebo z obecného nebo odvětvového užívání vztahujícího se k předmětu 
plnění Kupní smlouvy nad rámec výslovných ustanovení Kupní smlouvy je vyloučeno, 
není-li v Kupní smlouvě nebo v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak. 

(8) Žádná práva nebo povinnosti Zákazníka vyplývající z Kupní smlouvy a/nebo těchto 
Podmínek nelze postoupit ani převést bez předchozího písemného souhlasu 
Dodavatele. Není tím dotčeno právo Zákazníka nebo Dodavatele využívat třetí strany 
pro přepravu Zboží a/nebo přepravních obalů. 

(9) Dodavatel má sjednáno standardní pojištění odpovědnosti v obvyklém rozsahu u 
renomovaného pojistitele. Je vyloučeno, aby se Zákazník stal dalším pojištěným vedle 
Dodavatele, a také je vyloučeno jakékoliv omezení subrogačních nároků pojistitele vůči 
Zákazníkovi.   

(10) Zákazník přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765(2) občanského zákoníku. 
(11) Jakékoli odchylky od těchto Podmínek musí být písemně odsouhlaseny (například 

uzavřením Kupní smlouvy). 
(12) Dodavatel může tyto Podmínky změnit podle svého uvážení. Dodavatel je však povinen 

Zákazníka se změnou Podmínek bez zbytečného odkladu seznámit tím, že zveřejní 
změny na svých internetových stránkách www.kablovrchlabi.cz nejméně 5 dnů před 
tím, než změny vstoupí v platnost. Jakákoli změna Podmínek je přijata po uplynutí 5 
dnů od jejího zveřejnění 
(a) písemným potvrzením Zákazníka, z něhož vyplývá jeho souhlas se změnou 

Podmínek; nebo 
(b) zaplacením dohodnuté Prodejní ceny nebo její části za dodané Zboží; a/nebo 
(c) zadáním objednávky na Zboží Zákazníkem; a/nebo 
(d) přijetím objednaného Zboží nebo přesněji uskutečněním Dodání Zboží podle čl. 

V odst. 2 těchto Podmínek.  
(13) Zákazník tímto souhlasí s tím, že v souladu s ustanoveními § 630 občanského zákoníku 

se prodlužuje zákonná promlčecí lhůta ohledně práv Dodavatele, která jsou mu k 
dispozici v souvislosti s Kupní smlouvou, včetně práva odstoupit od Kupní smlouvy, a 
to na dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí lhůtu začala běžet. 

(14) V případě změny složení orgánů společnosti Zákazníka nebo společníků Zákazníka je 
Zákazník povinen tuto skutečnost písemně oznámit Dodavateli do 10 dnů po provedení 
takové změny. Porušení této povinnosti ze strany Zákazníka se považuje za podstatné 
porušení Kupní smlouvy a Dodavatel může v takovém případě od Kupní smlouvy 
odstoupit. Bez ohledu na to, zda Dodavatel uplatní své právo na odstoupení, je 

http://www.kablovrchlabi.cz/
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Dodavatel oprávněn i opakovaně požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti podle tohoto odstavce. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody. 

(15) Pokud by některá z ustanovení těchto Podmínek byla neplatná, neúčinná nebo 
nevymahatelná, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto 
Podmínek nebude touto okolností dotčena. Strany jsou povinny vzájemně 
spolupracovat s cílem nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením v co největším možném rozsahu podle těchto Podmínek. Totéž se 
vztahuje i na veškeré případné mezery. 
 
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2020-03-01. 


