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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že dodávky, které bude poskytovat prodávající kupujícímu a vztahy 
vyplývající z této činnosti se budou řídit ustanovení občanského zákoníku a ustanoveními této 
smlouvy, nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
 

II. Předmět plnění 
 

1. Předmětem kupní smlouvy jsou podmínky prodeje kabelů, vodičů a ostatních výrobků (dále jen 
zboží).  

2. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo na předmět rámcové kupní smlouvy a 
kupující se zavazuje převzít předmět rámcové kupní smlouvy a uhradit vzájemně dohodnutou kupní 
cenu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že předmět rámcové kupní smlouvy bude realizován formou dílčích 
dodávek na základě potvrzených objednávek nebo na základě dílčích kupních smluv, které blíže 
specifikují předmět, dobu a cenu plnění. 

 
III.  Cena zboží 

 
1.  Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku prodávajícího, popř. jednotlivých nabídek prodávajícího. 

Dodací podmínky jsou v režimu EXW Dačice dle INCOTERMS 2010 (pokud není dohodnuto jinak).  
2.  Cena nezahrnuje DPH. 
3.  Nevratné obaly jsou účtovány samostatnou položkou ve fixních cenách. 

 
IV. Druh ceny 

 
1.  Dodávaný sortiment je prodáván v přímých cenách nebo v bázových cenách s následným dopočtem 

mědi.   
2.  Aktuálnost ceny je závislá na dopočtu mědi, která je odvozena od ceny kovů na Londýnské 

surovinové burze. 
3.  Platnost dopočtu mědi je 7 dnů, pokud není smluvně uvedeno jinak.   
4.  Aktualizovaný dopočet mědi je hodnota „Cu-Price“ vyjádřená v €/100kg. 

 
Příklad stanovení ceny kabelu: 

 
Báze 130€/100kg 

 
Konstanta obsahu Cu je 10 / nikoliv 9,8 jako u CZ nebo 9,6 pro DEL / 

 

Aktuální dopočet je např:  500€/100Kg  

 

Obsah kovu u kabelu H05VV-F 3G1,5 je 3 x 1,5 x 10 = 45 Kg/km 

Bázová cena je 271€/km báze 130€/100kg 

Kurz 25 Kč/€   

   

cena kabelu = 271 + 45 x  
500 

= 496 €/km = 12 400Kč/km 
100 
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V. Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu kupujícího na účet prodávajícího. 

Platby se budou uskutečňovat v korunách českých na základě faktury se splatností ….dní, pro platbu 
do …. pracovních dnů prodávající poskytne skonto …. %. V případě úhrady v měně EUR bude v 
daňovém dokladu samostatně vyčíslena částka v EUR a DPH v CZK. Povinnost kupujícího zaplatit, je 
splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího.  

 
    

VI. Kvalita a zboží  
 

1. Kvalita zboží bude vyhovovat platným technickým specifikacím, výkresům, technickým  
podmínkám nebo obvyklé jakosti a provedení 

 
VII. Přechod vlastnictví 

 
1. Vlastnictví přechází na kupujícího okamžikem zaplacení příslušné faktury. Zboží je zaplaceno  

v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího. 
 

VIII. Přechod rizika za škody 
         

 1.  Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí v obalech vratných a nevratných: 
  
- nevratných / bez označení datem zpětného vrácení /, 
- vratných / s označením VRATNÝ OBAL na DL /, zapůjčených kupujícímu. 
- platí „Podmínky hospodaření s obaly“, které jsou přílohou č.1 této rámcové kupní smlouvy. 
 
2. Kabely a vodiče jsou dodávány v základních obalových provedeních: kruhy, cívky, kabelové    

 bubny, papírové sudy, DEMOPACK (NPS cívky). Malé kruhy nebo cívky jsou podle potřeby   
 uloženy do kartonu, při větším expedovaném množství výrobků jsou tyto uloženy na přepravní   
 paletu. 
 

      Na každém expedičním obalovém provedení musí být uveden délka jako jednotka množství.    
      Tato štítková /jmenovitá/ hodnota délky náplně v kruhu, cívce nebo kabelovém bubnu je  
      zjišťována pomocí měřícího zařízení s co nejmenší chybou měření. Relativní chyba délky na     
      jednotlivých provedeních je menší než ± 2 %. 
      Kupující hradí součet štítkových délek dodávky, kupující nebude reklamovat výše vedenou  
      toleranci spojenou s přesností měření. 
  
      Tolerance dodávaného množství pro běžné vyráběné vodiče a kabely je v rozmezí do ± 5 %.  
      Tolerance dodávaného množství pro speciální vodiče a kabely vyráběné dle požadavku     
      odběratele je v rozmezí od 5% do 10%.  
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3. Specifikovaný vratný obal v dodacím listu nebo faktuře jako samostatná položka dodávky je       
zapůjčen na dobu uvedenou v „Podmínkách hospodaření s obaly“, které jsou přílohou č.1 této      
rámcové kupní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. 
 
 
 

IX. Záruka, reklamace, náhrada škody  
 

1.    Na zboží, které je předmětem této rámcové kupní smlouvy poskytuje prodávající standardní    
       záruku po dobu 12 měsíců ode dne zdanitelného plnění.   
 
2.   Kupující je povinen neprodleně po převzetí dodaného zboží toto prohlédnout a o zjištěných       
      vadách neprodleně písemně informovat prodávajícího.   

 
 

X. Nakládání s obaly a kabelovým odpadem 
 

1. Zbytky zboží, které kupující svým rozhodnutím odloží do odpadu, jsou dle zákona č. 185/2001 Sb.,     
     O odpadech, v platném znění, a příslušného katalogu odpadů (prováděcí vyhláška č. 381/2001 Sb.)   
     zařazeny pod katalogovým číslem 170411 jako odpad bez nebezpečných vlastností. Na likvidaci se   
     předávají oprávněné osobě k recyklaci. Naše číslo u EKO-KOM: EK-F00150664. 
 

XI. Obaly a balení 
 

1.  Zboží bude baleno na specifikovaných vratných obalech v dodacím listu nebo faktuře jako 
samostatná položka dodávky je zapůjčen na dobu uvedenou v „Podmínkách hospodaření s obaly“. 

 
              Relativní chyba délky na jednotlivých provedeních je menší než ± 2 %. Kupující hradí součet     
              štítkových délek dodávky, kupující nebude reklamovat výše uvedenou toleranci spojenou   
              s přesností měření. 
 

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

1.  Při nedodržení platebních podmínek ze strany kupujícího, zaplatí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0.03% z ceny nezaplaceného zboží za každý započatý den prodlení (bez DPH a 
obalu).  
 

2.  Při nedodržení sjednaných dodacích termínů prodávajícím u jednotlivých dodávek zaplatí 
prodávající smluvní pokutu ve výši 0.03% ceny nedodaného zboží za každý započatý den zpoždění. 

 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy nebo dílčí dodávky, jestliže: 
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− druhá smluvní strana neplní podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost písemně upozorněna a 
nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě 

− druhá smluvní strana je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení (bankrotu apod.), nebo ztratila 
oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat 
informaci neprodleně) 

− na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení insolvenčního 
řízení. O této skutečnosti je povinnost podat kupující informaci neprodleně. 

  
XIV. Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany nenesou žádnou odpovědnost za nesplnění smluvních povinností, pokud je toto 

nesplnění výsledkem okolností způsobených vyšší mocí. 
 

2.  Pokud případ vyšší moci brání v plnění smlouvy, mohou se obě strany dohodnout o prodloužení 
dodacích termínů, případně ukončení smlouvy. 

 
 

XV. Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva má platnost na dobu do …..   
 

  
XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Podpisem těchto VOP pozbývají platnosti veškerá dřívější písemná ujednání.   

Jednotlivé články těchto VOP smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny pouze, 
vzájemně dohodnutými, písemnými a číslovanými dodatky podepsanými zástupci smluvních stran. 

2. Přílohy tvoří nedělitelnou součást těchto VOP a budou parafovány zvlášť. 
3. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu doporučeným dopisem při dodržení 

tříměsíční výpovědní doby. Výpověď vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 

4. Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
5. Případné spory, které by vzešly ze smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen u soudu podle místní příslušnosti. 
6. Účastníci tuto smlouvu podepsali bez tísně, nátlaku a nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Smluvní strany se shodly na celém jejím obsahu. 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  
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