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Smlouva
o zpětném výkupu kabelových bubnů
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2 občanského zákoníku
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:
[.]
se sídlem:
IČ :
DIČ:
Zápis v obch. rejstříku:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zákazník“)
KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.
se sídlem:
Františkov 88/10, Velké Meziříčí, PSČ 594 01
IČ:
469 69 691
DIČ:
CZ46969691, plátce DPH
Zápis v obch. rejstříku:
KS v Brně, spisová zn. C 7124
Zastoupena:
Jaroslav Vaněček, jednatel společnosti
(dále jen „KBB“)

PREAMBULE
A. KBB je společností s ručením omezeným zabývající se výrobou, distribucí
opravami a výkupem kabelových bubnů, a poskytuje prázdné kabelové bubny
kabelovnám.
B. Kabelovnou se rozumí společnost, které prodává třetím osobám kabely a vodiče
navinuté na kabelových bubnech.
C. Prodávající je zákazníkem kabelovny, kterému po spotřebování kabelu, který
zakoupil u kabelovny, zbyly prázdné kabelové bubny (dále jen „zákazník“).
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Článek I.
Předmět plnění a rozsah smlouvy
1. Předmětem této smlouvy jsou specifické podmínky zpětného odkupu prázdných
kovových kabelových bubnů (dále jen „bubny“), na nichž byly dodány kabely a
vodiče z kabeloven zákazníkům.
2. Tato smlouva se vztahuje na všechny bubny dodané z kabeloven zákazníkům od data
1. 2. 2016. Bubny jsou opatřeny černým, případně modrým nátěrem a na křížích jsou
identifikační znaky (3KBB-9KBB, evidenční číslo, čárový kód, případně hmotnost a
průměr bubnu), (dále jen „identifikační znaky“)
3. Kabelovny prodávají bubny KBB zákazníkům za ceny uvedené v Tab. č. 1:
Tabulka č. 1.
Øv
mm
1000
1200
1500
1800
2000
2200
2500

cena v Kč bez
DPH
3450,4400,7800,11200,13600,16500,27600,-

4. Strany se dohodly, že KBB je povinna odkoupit prázdné kabelové bubny od
zákazníka kabelovny ve lhůtě 12-ti měsíců, která počíná běžet ode dne prodeje
bubnu s navinutým kabelem kabelovnou zákazníkovi za podmínek uvedených v této
smlouvě.

Článek II.
Podmínky zpětného odkupu prázdných bubnů
1. KBB odkoupí od zákazníka pouze bubny, které mají identifikační znaky a ve
stavu, umožňujícím jejich další použití s přihlédnutím k možnostem případné
opravy. KBB tedy nemá povinnost odkoupit od zákazníka bubny, s nimiž nebylo
řádně zacházeno, které mají deformované části bubnů, anebo jsou bubny bez
řádných identifikačních znaků.

2. KBB odkoupí od zákazníka bubny za ceny uvedené v tab. č. 2:
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Tabulka č. 2.
Typ bubnu mm

Prodejní
cena (Kč)

1000
1200
1500
1800
2000
2200
2500

3 450
4 400
7 800
11 200
13 600
16 500
27 600

Odkupní cena (Kč)
do 3 měsíců 4-6 měsíců 7-12 měsíců
1-90 dnů
91-180 dnů 181-365 dnů
3 364
3 105
2 415
4 290
3 960
3 080
7 605
7 020
5 460
10 920
10 080
7 840
13 260
12 240
9 520
16 088
14 850
11 550
26 910
24 840
19 20

3. Zákazník je povinen při každém požadavku odkupu prázdných bubnů zaslat KBB
avízo o bubnech, které jsou určeny k odprodeji KBB. Avízo obsahuje tyto údaje:
-

počet bubnů

-

identifikační znaky (jsou uvedeny na kříži bubnu)

-

evidenční čísla bubnů,

-

adresu, kde jsou bubny připraveny k nakládce a následnému odvozu.

Avízo lze zaslat e-mailem na adresy:
-

svozbubny@kabelovebubny.cz

-

zrust@kabelovebubny.cz

-

info@kabelovebubny.cz

4. Kontakt na KBB v případě telefonické nebo faxové zprávy je: Tel. +420 566 523
681, mob.+420 777 717 931, fax. číslo +420 566 524 233.
5. Odvoz bubnů zajistí KBB, buď vlastním vozem nebo najatou spedicí, z celého
území České republiky a to z místa sídla zákazníka nebo z předem definovaného
místa distribučního skladu zákazníka. K zajištění odvozu bubnů musí být ze
strany zákazníka v místě nakládky bubnů vyhovující manipulační technika.
6. Pokud si KBB odveze bubny do 3 pracovních dnů od doručení avíza, stává se
datum fyzického odvozu zároveň datem DUZP. Pokud KBB v této lhůtě nestihne
zajistit odvoz prázdných bubnů, stává se datem DUZP datum avíza. KBB se
zavazuje zajistit odvoz všech avizovaných bubnů do 10 pracovních dnů od
doručení avíza.
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Článek III.
Reklamace
1. Smluvní strany dohodly, že při předání kabelových bubnů bude vyhotoven
předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán stav odkupovaných prázdných
bubnů
2. Pokud při přejímce bubnů KBB zjistí poškození přesahující rámec běžného
opotřebení, je oprávněn si odečíst od odkupní ceny částku nutnou na opravu
bubnu podle velikosti poškození, uvedené přímo v předávacím protokolu:
a) oprava malá - 8 % z prodejní ceny bubnu dle Tab. č. 1,
b) oprava střední - 25 % z prodejní ceny bubnu dle Tab. č. 1,
c) oprava malá - 35 % z prodejní ceny bubnu dle Tab. č. 1.
Bubny s větším poškozením, tzn. neopravitelné, nemá KBB povinnost od
zákazníka odkoupit. U takových bubnů bude zvolen individuální postup.
3. KBB je oprávněn odkoupit od zákazníka i bubny které nesplňují podmínky
uvedené v čl. II, odst. 1 této smlouvy, případně i bubny s větším poškozením,
ovšem na základě samostatné dohody a za individuálně dohodnuté ceny.

Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že odkup bubnů od 1.2. 2016, se bude řídit touto
smlouvou. Pro bubny expedované z kabeloven k zákazníkovi před 1.2.2016 se tato
smlouva nevztahuje a jejich odkup se řídí původní smlouvou.
2. Povinnost KBB odkupovat bubny od zákazníků zaniká dnem, kdy zanikne smluvní
vztah na dodávku bubnů mezi KBB a kabelovnou, která bubny dodala konečnému
zákazníkovi, případně zahájením insolvenčního řízení na kabelovnu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každý z nich má po podpisu
smluvními stranami platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
4. Tato smlouva je uzavřená dobu neurčitou, nabývá účinnosti a platnosti dnem
podpisu smluvními stranami, ruší a nahrazuje veškeré dřívější smlouvy řešící
hospodaření s bubny mezi smluvními stranami.
5. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran a to i bez uvedení
důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a
žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se
navzájem ujišťují, že ujednání v této smlouvě považují za učiněná v oboustranné
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dobré víře a v souladu s dobrými mravy.
7. Tato smlouva a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se
řídí českým právem. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy
mezi smluvními stranami zákonem.
8. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající
z této smlouvy nebo s touto smlouvou související a to včetně sporů ohledně
existence, platnosti nebo ukončení této smlouvy nebo ohledně jakéhokoli
mimosmluvního závazku vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebo
důsledků její nicotnosti.
9. Změnu nebo doplnění závazků vyplývajících ze smlouvy mohou dohodnout smluvní
strany formou písemného dodatku odsouhlaseného a podepsaného smluvními
stranami.
Smluvní strany po přečtení smlouvy výslovně prohlásily, že smlouvu neuzavřely v tísni, ani
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se na jejím obsahu dohodly úplně a tak, aby mezi
nimi nedocházelo k rozporům.
K tomu na důkaz vlastnoruční podpisy účastníků smlouvy.

Za kabelovnu :
…………………………………

Za KBB:
.......................................
Jaroslav Vaněček, jednatel

V ……………

Ve Velkém Meziříčí

