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Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 
Havlíčkova 605, 280 02  Kolín 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 

Obchodní a dodací podmínky 
(dále jen „Podmínky“) 

 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv (dále 
jen „Smlouva“) na prodej zboží (dále jen „Produkt “) obchodní 
společností Lučební závody Draslovka a. s. Kolín, se sídlem Kolín, 
Havlíčkova 605, PSČ: 280 02, IČ: 46357351, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 
(dále jen „Prodávající“) třetím osobám (dále jen „Kupující “), dále 
také jen společně „Smluvní strany“. Pokud v těchto Podmínkách 
není výslovně stanoveno jinak, rozumí se Kupujícím podnikatel, který 
při uzavření Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Za 
smlouvu je považována i písemná objednávka Kupujícího, potvrzená 
Prodávajícím. Objednávku je možné učinit i emailem, faxem či 
telefonicky (dále jen „jiný přípustný způsob“). 

1.2. Tyto Podmínky se použijí přiměřeně i pro jiné smlouvy (zejména 
smlouvy o dílo či smlouvy o poskytování služeb) či pouze objednávky 
kupujícího, budou-li k takovým smlouvám přiloženy či budou-li 
k nim připojeny při dodání zboží na základě objednávky. 

1.3. Odchylná ujednání od Podmínek ve Smlouvě mají přednost před 
těmito Podmínkami. 

1.4 Smluvní strany odpovídají za správnost a přesnost údajů, jež o 
sobě poskytly druhé smluvní straně a zavazují se včas písemně 
informovat druhou smluvní stranu o všech změnách, které se týkají 
jejich osoby a jsou důležité pro plnění smluv uzavřených s druhou 
smluvní stranou, včetně schopnosti plnit své závazky. 

2.  Splatnost kupní ceny a dalších závazků ze Smlouvy, prodlení 
se zaplacením 

2.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu stanovenou ve 
Smlouvě nebo v  potvrzené objednávce. Splatnost kupní ceny za 
Produkt a dalších závazků ze Smlouvy (zejména dopravného, obalů 
atd.) je 14 dnů od okamžiku vystavení faktury s tím, že tuto fakturu je 
Prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den dodání Produktu. 
V případě, že si Kupující nepřevezme Produkt nejpozději do 5 dnů od 
sjednané doby dodání, považuje se poslední den této lhůty za den 
dodání Produktu. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, cena obalů, 
speciálních úprav Produktu, dopravy atd. není součástí ceny. 

2.2. Okamžikem zaplacení dlužné částky se rozumí okamžik, kdy byla 
dlužná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího uvedený na 
faktuře, nebo, nebyla-li vystavena faktura, jiný Kupujícímu oznámený 
bankovní účet. 

2.3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny za Produkt, nebo 
dalších závazků ze Smlouvy (zejména dopravného, obalů atd.) je 
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; vedle toho je 
Prodávající  

a) oprávněn odepřít plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy a ze 
všech jiných uzavřených smluv a dohod mezi Prodávajícím a 
Kupujícím, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužných částek ze 
Smlouvy, nebo do okamžiku, kdy bude Prodávajícímu poskytnuto 
nebo dostatečně zajištěno plnění závazků Kupujícího vyplývajících ze 
Smlouvy, 
b) oprávněn odstoupit od Smlouvy; čl. 5.3. zde platí obdobně. 

 
2.4.  Prodávající je též oprávněn vedle oprávnění vyplývajících z čl. 
2.3. odepřít plnění závazků vyplývajících ze všech jiných uzavřených 
smluv a dohod mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to až do okamžiku 
úplného zaplacení všech dlužných částek, nebo řádného splnění všech 
závazků Kupujícího ze všech těchto jiných uzavřených smluv a 
dohod. 

2.5 Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním Produktu 
uhrazení zálohové faktury. 

 

3. Další ujednání o Produktu, vlastnické právo,nebezpečí škody, 
obaly 

3.1. Vyplývá-li ze Smlouvy, že množství Produktu je určeno pouze 
přibližně (zejména je uvozeno slovy „cca“, „přibližně“, „odhadem“ 
atd.), je Prodávající oprávněn určit přesné množství Produktu s tím, že 
odchylka nesmí přesáhnout 10 % množství Produktu stanoveného ve 
Smlouvě. Kupující je povinen tento Produkt odebrat a zaplatit za něj 
kupní cenu. 

3.2. Prodávající splní svou povinnost předat Produkt Kupujícímu 
předáním ve lhůtě a místě plnění stanoveném ve Smlouvě (potvrzené 
objednávce). Pokud není sjednáno jinak, je místem plnění sídlo 
Prodávajícího. V případě odesílání Produktu se za okamžik dodání 
Produktu  považuje  převzetí Produktu prvním dopravcem k přepravě 
pro Kupujícího včetně předání poště nebo převzetí osobou vyslanou 
Kupujícím v sídle Prodávajícího. 

3.3 Nebezpečí škody na Produktu přechází na Kupujícího okamžikem 
započetí s vyskladňováním Produktu a v případě, kdy je povinnost 
Prodávajícího splněna okamžikem umožnění nakládat se zbožím 
v určitém místě (§2088 občanského zákoníku), pak tímto okamžikem. 

3.4. Vlastnické právo k Produktu přechází na Kupujícího okamžikem 
úplného zaplacení kupní ceny za Produkt. 

3.5. Zboží může být dodáno ve vratných opakovaně použitelných 
obalech, přičemž nakládání s těmito obaly se řídí dle § 7 zákona č. 
477/2001 Sb. o obalech, v platném znění.  Prodávající se zavazuje 
vratný obal od Kupujícího koupit za dohodnutou cenu za podmínky, 
že se jedná o vratný obal Prodávajícího, obal není poškozený, je čistý 
a nebyl naplněn ničím jiným než výrobkem Prodávajícího.  V případě, 
že výše uvedené podmínky nebyly splněny, je Prodávající oprávněn 
koupi obalů odmítnout. V případě dohody je možná i vzájemná 
výměna, přičemž pro Kupujícího a Prodávajícího platí stejné 
podmínky pro vrácení obalu jako v případě zpětného nákupu.   

 

4. Vady Produktu 

4.1. Kupující je povinen prohlédnout Produkt nejpozději ve lhůtě 3 
dnů od okamžiku přechodu nebezpečí škody na Produktu na 
Kupujícího. 

4.2. Právo Kupujícího z vad Produktu zaniká a nemůže být přiznáno 
v soudním řízení, jestliže Kupující nepodá zprávu (nereklamuje) 
Prodávajícímu o vadách Produktu 

a) do 3 dnů od okamžiku přechodu nebezpečí škody na Produktu na 
Kupujícího v případě  

• vad zjevných,  
• vad nikoliv zjevných, pokud tyto vady mohl Kupující při 

vynaložení odborné péče zjistit již v okamžiku přechodu 
nebezpečí škody na Produktu, 

b) do 3 měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí škody na Produktu 
na Kupujícího v případě vad, které nebyly a ani nemohly být při 
vynaložení odborné péče zjištěny při přechodu nebezpečí škody na 
Produktu na Kupujícího.  
4.3. V případě dodání Produktu s vadami má Kupující právo 

a) požadovat dodání chybějícího Produktu, 
b) požadovat odstranění vad Produktu, 
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za Produkt. 
4.4. Volba mezi nároky dle čl. 4.3. náleží Kupujícímu pouze 
v případě, že tuto volbu provede spolu s podáním zprávy o vadách dle 
čl. 4.2; neprovede-li takovou volbu v této zprávě, náleží volba mezi 
nároky Prodávajícímu. 

4.5 V případě, že Kupujícím  není podnikatel,  který při uzavření 
Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, použije se pro 
úpravu nároků z odpovědnosti za vady ustanovení § 2158 a násl. 
občanského zákoníku. 
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Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 
Havlíčkova 605, 280 02  Kolín 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 

5. Odstoupení od Smlouvy a smluvní pokuta 

5.1. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě těchto 
podstatných porušení smlouvy: 

a) prodlení Kupujícího s převzetím Produktu o více než 7 dnů, 
b) odepření  plnění Prodávajícím dle čl. 2.3. písm. a), nebo dle čl. 2.4, 
přičemž tato porušení jsou považována za podstatné porušení 
smlouvy. 
5.2. Smluvní strany jsou dále oprávněny od Smlouvy odstoupit 
v případě, kdy 

a)  je na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 
 
Právo smluvních stran odstoupit od Smlouvy v případech stanovených  
zákonem  tímto není dotčeno. 
5.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení projevu 
vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně. 

5.4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z kupní ceny za Produkt za každý den prodlení s převzetím 
Produktu. Tímto ujednáním není dotčeno právo Prodávajícího 
domáhat se náhrady škody, a to ani ve výši kryté smluvní pokutou. 
Pro splatnost této smluvní pokuty se použije čl. 2.1. a 2.2. přiměřeně. 

5.5. V případě porušení povinnosti uložené Kupujícímu v čl. 6.1., tedy 
vyprázdnit cisterny bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 48 
hodin) a předat je zpět dopravci, je Kupující povinen zaplatit 
Prodávajícímu smluvní pokutu (stojné) ve výši Kč 1.000,-- za 
každých i jen započatých 24 hodin takového prodlení; tímto 
ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího 
domáhat se náhrady škody, a to ani ve výši kryté smluvní pokutou. 
Pro splatnost této smluvní pokuty se použije čl. 2.1. a 2.2. přiměřeně. 

6. Ujednání pro případ dodání Produktu železničními cisternami 

6.1. Kupující je povinen vyprázdnit cisterny a předat prázdné cisterny 
zpět dopravci, a to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 48 
hodin) po dodání Produktu. Povinnost předat prázdné cisterny zpět 
dopravci je splněna předáním prázdných cisteren do železniční 
stanice, do které byl Produkt dodán a vyznačením tohoto předání a 
převzetí dopravcem na nákladním listu. 

6.2. Kupující je povinen oznámit dodání Produktu Prodávajícímu s 
tím, že neprokáže-li Kupující s vyloučením všech pochybností jinak, 
má se za to, že Produkt v cisternách obdržel ve lhůtě  

a) dle § 9 nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou 
drážní nákladní dopravu v případě vnitrostátní přepravy, 
b) dle čl. 16Přípojku B  Protokolu o Změně Úmluvy o mezinárodní 
železniční přepravě (COTIF) vyhlášeného sdělením Ministerstva 
zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s. v případě mezinárodní přepravy; 
mezinárodní přepravou se pro účely Podmínek se rozumí taková 
přeprava, kdy místo odeslání a místo určení je ve dvou různých 
státech. 
6.3. Nebude-li možno cisterny pro technické vady cisteren vyprázdnit, 
je Kupující povinen o tom ihned po zjištění této technické vady 
Prodávajícího informovat a sepsat s příslušnými drahami komerční 
zápis, který je Kupující povinen zaslat bez zbytečného odkladu po 
jeho sepsání Prodávajícímu. Kupující není oprávněn odeslat 
nevyprázdněnou cisternu zpět Prodávajícímu. 

6.4. Zjistí-li Kupující při vyprazdňování cisteren vadu Produktu, je o 
tom ihned povinen Prodávajícího informovat, zastavit vyprazdňování 
cisteren a vyzvat Prodávajícího ke společnému sepsání protokolu o 
vadách. Takto reklamovaný Produkt musí být do sepsání protokolu 
ponechán v cisterně. Případná reklamace množství Produktu musí být 
doložena komerčním zápisem příslušné dráhy a vážním lístkem 
z kolejové váhy vlečkaře s platností železničního vážení. 

6.5. Kupující je povinen na cisterně odstranit všechny původní 
plomby a před jejím zpětným předáním dopravci ji opatřit svými 
novými plombami. 

7. Ostatní ujednání 

7.1. Kupující souhlasí, že v případě, kdy se ocitne v prodlení se 
zaplacením kupní ceny za Produkt, příp. jiných závazků vyplývajících 
ze Smlouvy, je Prodávající oprávněn zveřejnit informaci o tom, že je 
Kupující v prodlení, příp. i výši dlužné částky, dobu prodlení a 
předpokládaný důvod prodlení. 

7.2. Kupující podpisem Smlouvy potvrzuje dohodu, že veškeré jeho 
závazky vyplývající ze Smlouvy se promlčí uplynutím 10 let od 
okamžiku, kdy promlčecí doba začala běžet.                                     

7.3. Kupující není oprávněn postoupit jakékoli právo vyplývající ze 
Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Prodávajícího. 

7.4 Veškeré písemné projevy smluvních stran se  považují za 
doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na 
adrese sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku se 
adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí 
zásilky neoprávněně odmítnuto. Úkon učiněný jiným přípustným 
způsobem je nutno následně písemně potvrdit. Za den úkonu 
učiněného jiným přípustným  způsobem je považován den, kdy byl 
úkon jiným přípustným způsobem učiněn, nikoli až den, kdy bylo 
druhému účastníkovi doručeno písemné potvrzení o tomto úkonu.  

8. Utajení informací 

8.1. Informace tvořící obchodní tajemství Prodávajícího jsou zejména 
veškeré poznatky, skutečnosti, informace a údaje, které Kupující 
získal a v budoucnu získá při plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné 
údaje“). 

8.2. Kupující je povinen tajit Důvěrné údaje po dobu 10 let od 
okamžiku uzavření Smlouvy, nebo ode dne, kdy se o takovém údaji 
dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane později. Tajením se 
rozumí zejména neumožnění přístupu k Důvěrným údajům třetím 
osobám, nezveřejnění Důvěrných údajů, neumožnění třetím osobám 
získat Důvěrné údaje, a to přímo i nepřímo. 

8.3. Důvěrnými údaji nejsou informace, které jsou v příslušných 
obchodních kruzích běžně dostupné. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě 
rozporů mezi ujednáními Smluvních stran a dispozitivními právními 
předpisy platí ujednání Smluvních stran. 

9.2. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

9.3 Tyto Podmínky jsou pro Kupujícího a Prodávajícího závazné jako 
součást uzavřené Smlouvy. Odesláním objednávky Kupující 
přistupuje k těmto Podmínkám.  

9.4 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou platné  od 
1.1.2014. 

 


