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Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRECON s.r.o. 
I. Platnost a závaznost obchodních podmínek 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji 
zboží (dále jen kupní smlouvy) uzavřených mezi společností PRECON s.r.o., se sídlem společnosti 
Radotínská 41/14, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze spisová značka C 262430, IČ: 25940821, DIČ: CZ25940821, jako 
prodávajícím (dále jen prodávající) a kupujícím (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy, v nichž smluvní 
strany účinnost VOP výslovně vyloučí. Změny VOP, které jsou součástí již uzavřené smlouvy, nebo 
změny smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran. Za uzavřenou 
kupní smlouvu se považuje rovněž písemná objednávka kupujícího potvrzená prodávajícím.  
 

II. Prodejní cena zboží 
1. Veškeré ceny uvedené v ceníku nebo v jiných materiálech prodávajícího jsou brány jako orientační.  
Prodávající bude prodávat zboží za ceny uvedené v aktuálním ceníku, pokud nedojde k situaci, za 
které je prodávající oprávněn cenu měnit (zejména když dojde ke změně cen mědi). Prodávající je 
oprávněn ceny dodávaného zboží kdykoli jednostranně změnit. Pak je prodávající oprávněn 
postupovat v souladu s čl. II. odst. (5) těchto podmínek. Pro účely kupní smlouvy jsou relevantní ty 
ceny, na kterých se prodávající a kupující dohodli, a které jsou uvedeny v písemném potvrzení 
konkrétního obchodu, vyhotoveném prodávajícím na základě písemné objednávky kupujícího (dále jen 
„Akceptace objednávky“). Akceptace objednávky bude obsahovat konkrétní údaje o dílčím obchodu, 
zejména označení výrobku, technickou specifikaci, jeho množství, kupní cenu a termín dodání. 
Kupující je povinen ceny uvedené v akceptaci objednávky prozkoumat bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 3 dnů) poté, kdy ji obdržel. Pokud má kupující k cenám výhrady, je povinen bezodkladně 
od obdržení akceptace objednávky vstoupit do jednání s prodávajícím. Nedojde-li k oznámení výhrad 
kupujícím, má se za to, že kupující nemá proti cenám výhrady. 
2. Strany souhlasí, že akceptace objednávky představuje dostatečný důkaz o obsahu a podmínkách 
konkrétní kupní smlouvy, přičemž však veškeré otázky v akceptaci objednávky neupravené, se řídí 
těmito podmínkami a kupní smlouvou. 
3. U objednaného zboží jsou užívány buď tzv. plné ceny (tzn. nebázové ceny, včetně hodnoty kovu v 
kabelech a vodičích) nebo tzv. bázové ceny. Bázové ceny jsou stanoveny na základě bázové ceny 
mědi. Ceny ostatních výrobků jsou smluvní. Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH. 
4. Bázové nebo plné ceny nabízených výrobků uvádí prodávající jako ceny orientační ve vlastním 
ceníku. S ceníkovými cenami se může kupující seznámit v ceníku, který je možné u prodávajícího 
vyžádat. Prodávající může kupujícímu poskytnout rabaty a slevy. Kupující má nárok na uplatnění 
rabatů či slev, pouze jsou-li v jiném dokumentu písemně dohodnuty a kupující plní podmínky, dle 
kterých byly rabaty a slevy stanoveny. 
5. Smluvní strany se dohodly na následující cenové doložce týkající se zboží, které je dodáváno za 
tzv. bázovou cenu. V případě zvýšení ceny mědi a jiných surovin nutných pro výrobu objednaného 
zboží (komponent objednaného zboží), bude prodávajícím dodatečně upravena kupní cena dle 
zvýšených cen těchto surovin, a to zejména podle notace kovů kabelářského průmyslu, plynoucí z 
cen LME (London Metal Exchange) a dalších souvisejících nákladů. Notace kovů a její platnost jsou 
pravidelně uváděny na internetových stránkách prodávajícího (www.precon.cz). Kupující se zavazuje 
s těmito cenami pravidelně seznamovat. 
6. Kupní cena nezahrnuje cenu transportních obalů, kterou se odběratel zavazuje uhradit v 
kupní ceně dle čl. III. těchto podmínek. Ceny transportních obalů jsou uvedeny v článku VIII. těchto 
podmínek. 
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III. Platební podmínky, přechod vlastnického práva 
1. Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit prodejní cenu včetně přepravních obalů a DPH (dále jen 
konečná cena) na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Prodávajícímu vzniká 
nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.  
2. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně písemně dohodnuto jinak, je kupní cena splatná do 1 
kalendářního dne od vystavení faktury prodávajícím. 
3. Závazek kupujícího k zaplacení konečné kupní ceny je splněn dnem připsání peněžních prostředků 
na účet prodávajícího uvedeného na vystaveném daňovém dokladu dodavatele ve výši odpovídající 
konečné ceně. 
4. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení 
nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen umožnit 
prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět  
podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy a nejsou jim dotčena ostatní ustanovení 
těchto podmínek. Kupující má právo od smlouvy odstoupit.  
5. Kupující není oprávněn zadržovat kupní cenu nebo reklamované zboží určené k vrácení pro jakékoliv 
protinároky nebo tyto nároky jednostranně započítávat. Ztráta, nebo poškození zboží, ke kterému došlo 
po přechodu nebezpečí škody na zboží ani uplatněná reklamace nezbavuje kupujícího zaplatit celou 
kupní cenu.  
6. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením konečné ceny, její části nebo se splněním  
jakéhokoliv jiného peněžního plnění vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat  
po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. 
7. Úplným zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího. 
 

IV. Dodací podmínky 
1. Prodávající dodá dohodnuté zboží v režimu doložky EXW INCOTERMS 2020, nedohodnou-li se 
strany písemně jinak. Prodávající je oprávněn provést ve sjednané lhůtě k dodání i částečné dodání, 
ovšem bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro kupujícího. Místo a lhůta k dodání budou uvedeny 
v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky a prodávající je oprávněn dodat objednané zboží, popř. 
jeho část, kdykoliv během této lhůty. 
2. Dnem dodání zboží je den jeho předání kupujícímu, nebo jeho smluvnímu dopravci, nebo smluvnímu 
dopravci prodávajícího, nebo dodání zboží do konsignačního skladu kupujícího. Okamžikem přechodu 
nebezpečí škody na věci je však vždy den předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a 
to i v případě, kdy přepravu zboží zajišťuje prodávající. 
3. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání a bez zbytečného odkladu jej prohlédnout a 
přesvědčit se o jeho množství, neporušenosti obalů, hrubé váhy dodávky, případně jednotlivých částí 
při prodeji v hmotnostních jednotkách.  
4. Porušením povinností prodávajícího není, jestliže množství dodaného zboží se odchyluje nejvýše o 
± 5% oproti původně dohodnutému množství, pokud se jedná o zboží prodávané v metráži a 2 ks pokud 
se bude jednat o dodávku do 100 kusů, 2%, pokud se bude jednat o dodávku do 1000 kusů, 0,5% pokud 
se bude jednat o dodávku nad 1000 kusů. Kupující zaplatí vždy konečnou cenu upravenou a 
vyúčtovanou prodávajícím v závislosti na skutečně dodaném množství zboží. 
5. V případě, že nemůže být ze strany prodávajícího splněna dodávka v plném rozsahu a sjednaném 
čase, je prodávající povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Smluvní strany si následně 
poskytnou součinnost k sjednání náhradní dodávky nebo náhradního termínu dodání zboží.  
6. Jestliže budou z podnětu kupujícího podány další požadavky na provedení změn nebo doplnění 
zboží, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn automaticky prodlouží, nebude-li 
stranami ujednáno jinak.  
7. Jeden stejnopis dodacího listu obdrží prodávající, dva stejnopisy dodacího listu obdrží přepravce a v 
okamžiku předání objednaného zboží kupujícímu předá přepravce kupujícímu spolu se zbožím jeden 
stejnopis dodacího listu, který bude součástí dokumentace k dodávané zásilce zboží. V okamžiku 
převzetí zboží je kupující povinen potvrdit převzetí zboží a takto potvrzený dodací list zaslat, předat 
prodávajícímu přímo nebo prostřednictvím dopravce. 
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8. V případě, že prodívající není schopen dodržet termín dodání dle předchozí domluvy v důsledku 
zásahu vyšší moci, bezodkladně o tom informuje kupujícího. Termín dodání zboží bude posunut o dobu 
trvání události vyšší moci. Jakmile tato událost pomine obě smluvní strany se dohodnou na novém 
termínu dodání zboží.  
9. Kupující je oprávněn zajistit si vlastní přepravu zboží a převzít tak zboží v místě podnikání 
prodávajícího. Kupující je povinen si předem domluvit datum nakládky s prodávajícím.  
10. V případě, že zajišťuje přepravu zboží prodávající jsou k tomuto účelu využívány služby třetích osob, 
např.: doprava Českou poštou nebo přepravní společností. Cena dopravy je vyúčtována na daňovém 
dokladu společně se zbožím. 
 
 

V. Odstoupení od smlouvy 
1. V případě, že kupující, odstoupí od uzavřené smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu 
veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zrušenou smlouvou, a to včetně souvisejících 
nákladů.  
2.  V případě, že prodávající, odstoupí od uzavřené smlouvy, je kupující oprávněn požadovat o náhradu 
veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zrušenou smlouvou, a to včetně souvisejících 
nákladů 
 

VI. Záruka za jakost 
1. Zárukou za jakost přebírá prodávající odpovědnost, že dodané zboží bude po stanovenou záruční 
dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu a bude mít dohodnuté vlastnosti. 
2. Záruční doba je 12 měsíců ode dne dodání zboží, ovšem pouze za podmínky, že kupující dodržuje 
po celou dobu trvání záruky podmínky a kritéria stanovená v technické dokumentaci ke zboží. 
V opačném případě dodavatel žádnou záruku neposkytne.  
3. Záruční doba začíná běžet datem převzetí zboží, potvrzením dodacího listu odběratelem, nebo 
převzetím přepravní společností, která zajišťuje přepravu. 
 

VII. Nároky z vad zboží 
1. Kupující je povinen neprodleně po přijetí zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a 
množství. Převzetí poté potvrdí na přepravním listu dopravce, nebo dodacím listě. O zjištěných vadách 
je kupující povinen písemně informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu. 
2. Veškeré reklamace musí být u prodávajícího uplatněny písemně a musí obsahovat tyto údaje: 

a) číslo dodacího listu nebo faktury 
b) datum expedice nebo dodání 
c) název reklamovaného zboží 
d) specifikace reklamované vady zboží 
e) reklamované množství 
f) důkazy, kterými se vada prokazuje, např. vzorky, nebo fotografie zboží 
g) spojení na oprávněnou osobu, která je oprávněna za odběratele reklamaci projednat 
h) návrh na způsob vyřízení reklamace 

 - odstranění vady 
 - poskytnutí slevy 
 - náhradní plnění 
 - vystavení dobropisu 

i) připojení identifikačního štítku k reklamačnímu protokolu 
3. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li 
kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody zboží na kupujícího nebo v záruční 
době vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, 
neodborným zacházením nebo jiným nepřiměřeným užitím v rozporu s doporučením prodávajícího. 
Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního 
technického přezkoušení.  
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4. Jsou-li splněny předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena 
smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:  
a) dodat chybějící množství zboží,  
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu,  
5. Právo na dodání náhradního zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu 
podle předchozí dohody.  
6. Je-li smlouva porušena nepodstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně: 
a) dodat chybějící množství zboží,  
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu.  
 

VIII. Obaly, metrování a rozřezávky 
1. Zboží, dohodnuté jako předmět plnění smlouvy, bude prodávající kupujícímu odesílat na vratných, 
nebo nevratných obalech. Prodávající je oprávněn vyfakturovat ceny obalů současně s výrobky, které 
na nich/v nich budou kupujícímu dodány.  
2. Vratné obaly lze vrátit prodávajícímu do šesti měsíců od odeslání zboží. Kupující je povinen vrátit 
obaly do místa, ze kterého bylo zboží s těmito obaly odesláno. Při vrácení nepoškozených obalů 
přefakturuje prodávající kupujícímu výkupní cenu obalů dle přiloženého ceníku. Druh a počet obalů 
bude uveden na faktuře.  

 
Obal Prodejní 

cena (Kč) 
Výkupní cena (Kč) 

Paleta (EUR – 120x80cm) 350  
 

Informujte se, prosím, u 
našeho zákaznického servisu. 

Buben dřevěný (⌀ 1000 mm) Informujte se, 
prosím, u 
našeho 

zákaznického 
servisu. 

Překližkový buben 
Překližková cívka (⌀ 400 mm, š. 400 mm) 
Překližková cívka (⌀ 500 mm, š. 400 mm) 
Překližková cívka (⌀ 600 mm, š. 400 mm) 
Překližková cívka (⌀ 760 mm, š. 400 mm) 

 
3. Za provedené rozřezávky kabelů, tj. délky od 10 m do 100, jsou na daňovém dokladu účtovány 
poplatky společně se zbožím: 

• rozřezávka kabelu – 400 Kč/řez 
Rozřezávky kabelů pod 10 m se neprovádí. 
4. Rozřezávky ostatního metrového zboží se neprovádí.  
5. Prodávající označuje zboží svou ochrannou známkou a jinými označeními dle vlastní koncepce. 
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího upravovat, měnit nebo zakrývat tato označení. Užit 
obchodní firmu prodávajícího, jeho ochrannou známku, označení výrobků a jejich vyobrazení 
v katalozích nebo na webových stránkách prodávajícího je kupující oprávněn pouze na základě 
písemného souhlasu prodávajícího. 
6. Metrování pryžových kabelů má pouze informativní charakter.  
  
 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré spory z těchto podmínek z jejich porušení, zrušení nebo neplatnosti budou řešeny jednáním 
na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešit městský soud 
v Praze, nestanoví-li zákon jinak.  
2. Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku a konstatují, že výrazům užitých v kupní 
smlouvě nelze přiřadit různý výklad. 
3. Odpověď kupujícího s dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, není 
přijetím nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky.   
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4. Je vyloučeno, aby nad rámec výslovných ustanovení kupní smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně 
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je v kupní smlouvě či podmínkách 
výslovně sjednáno jinak.  
5. Žádné z práv nebo povinností kupujícího z kupní smlouvy anebo potvrzení objednávky nesmí být 
postoupeno nebo převedeno bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Tím není dotčena 
možnost kupujícího a prodávajícího používat k přepravě zboží a/nebo transportních obalů třetích osob.  
6. Odchylky od podmínek vyžadují písemnou formu (např. uzavření kupní smlouvy).  
7. Prodávající a kupující se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo 
vzniku škod a aby případně vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.  
8. Prodávající je oprávněn pořizovat si kopie předložených dokladů kupujícím v případech, že kupující 
není povinen tyto doklady prodávajícímu předat.  
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021. 
 


