
                 Nákupní podmínky 

      společnosti METALIKO s.r.o., 

 

se sídlem Masarykova 12, 67801 Blansko, 

IČO : 60734795 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně,          

vložka č. 76105, oddíl C.  

  
Veškeré kupní smlouvy, kde je na straně 

kupujícího a veškeré smlouvy o dílo, kde je na 

straně objednatele společnost METALIKO,s.r.o. 

(dále jen jako „Odběratel“), jsou uzavírány 

s osobami, které poskytují na základě těchto 

smluv Odběrateli plnění (dále jen jako 

„Dodavatel“), a to  jako prodávající u kupní 

smlouvy či jako zhotovitel                 u smlouvy o 

dílo v souladu s těmito  obchodními  podmínkami 

(dále jen „NP“), které jsou nedílnou součástí každé 

takové smlouvy.  

 

I. Všeobecná ustanovení 
1. Obě smluvní strany se zavazují tyto NP dodržovat 

a řídit se jimi a vylučují použití obchodních 

podmínek Dodavatele, či jiných obchodních 

podmínek. Odchylky od těchto NP mají platnost 

jen tehdy, jsou-li  ve smlouvě výslovně sjednány. 

2. Podle NP se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli 

movitou věc (dále jen jako „zboží“) určenou 

jednotlivě nebo co do množství a druhu, či 

zhotovit  dle pokynu Odběratele dílo a převést             

na Odběratel vlastnické právo k předmětu 

smlouvy, není-li již ve vlastnictví Odběratele, a 

Odběratel se zavazuje zaplatit kupní cenu či cenu 

za provedení díla.  

3. V těchto NP jsou použity odkazy na zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako 

„OZ“).  

 

 

II. Vznik a změny smlouvy 
1. Ke vzniku smlouvy dochází  písemným 

bezvýhradným potvrzením písemné objednávky 

Odběratele odpovědným zástupcem Dodavatele. 

Pokud za Dodavatele nepodepisuje                    

smlouvu osoba oprávněná za Dodavatele jednat 

dle výpisu z obchodního rejstříku, je tato osoba 

povinna předložit Odběrateli platnou plnou moc. 

Dodavatel se zavazuje doručit Odběrateli přijetí  

objednávky nejpozději  do dvou pracovních dnů 

ode dne doručení objednávky. Odběratel 

nepřipouští přijetí  objednávky s jakýmkoliv 

dodatkem nebo odchylkou. Smlouva vzniká 

dojednáním o celém jejím obsahu.  

2. Ústní či písemná ujednání učiněná před podpisem 

smlouvy jejími účastníky a týkající se uzavíraného 

obchodu se stávají neplatnými, nebudou-li 

zahrnuta do smluvních ujednání písemné smlouvy, 

nebo nejsou-li v souladu s těmito OP. Obchodní 

zvyklosti se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, 

nejsou-li v rozporu s OP.  

3. Obsah objednávky, obsah uzavřené smlouvy a 

obsah těchto OP je důvěrný a lze jej použít pouze 

pro vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem.  

4. Veškeré změny nebo doplnění smlouvy musí být 

provedeny dohodou smluvních stran písemně 

formou dodatku či dohodou o změně smlouvy, 

jinak jsou neplatné.  

 

III. Poptávka, nabídka, objednávka a 

potvrzení objednávky  
1. Poptávka je předběžná výzva Odběratele 

k předložení nabídky, ve které jsou stanovena 

základní kritéria pro dodání zboží či provedení 

díla.  

2. Nabídku vypracuje Dodavatel bezplatně. 

Odběratel není nabídkou vázán k odběru zboží. 

Jestliže nabídka reaguje na poptávku Odběratele, 

musí Dodavatel v nabídce dodržet množství, 

funkčnost, provedení a další požadavky stanovené 

poptávkou Odběratele. Na možné odchylky               

od poptávky je povinen Dodavatel Odběratele 

výslovně upozornit. Pokud Dodavatel neuvede 

jinak, je nabídkou vázán dva měsíce od jejího 

doručení Odběrateli. 

3. Objednávka je návrh Odběratele k uzavření 

smlouvy zpravidla vycházející z nabídky 

Dodavatele na předmět smlouvy, tj. jeho 

jednoznačnou specifikaci, termín a místo plnění, 

cenu, popř. způsob dodatečného určení ceny, 

platební podmínky apod.  

4. Projev vůle  Dodavatele obsahující dodatky, 

výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím   

objednávky Odběratele a  považuje se za novou 

nabídku Dodavatele.  

 

IV. Dodávka 



1. Místem plnění je sídlo Odběratele, nebude-li ve 

smlouvě dohodnuto jinak. Odběratel nabývá  

vlastnické právo k předmětu plnění jakmile mu 

bude předmět smlouvy předán, není-li předmět 

plnění  již dříve v jeho vlastnictví.  

2. Neshoda dodaného množství zboží od množství 
objednaného jsou možné pouze v případě dohody 
smluvních stran.  

3. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli 
bezplatně veškeré doklady, jež jsou nezbytné             
k převzetí a používání zboží či předmětu díla, 
doklady k schválení, údržbě a opravám (zkušební 
protokoly, osvědčení, atesty, výkresy, plány, 
pokyny k obsluze, případně další dokumenty dle 
požadavků Odběratele).  

4. Dodavatel se zavazuje předat Odběrateli spolu 
s předmětem smlouvy dodací list, který bude 
obsahovat  zejména tyto údaje:  

− číslo objednávky Odběratele, označení 
zakázky nebo projektu, 

− označení předmětu objednávky,  

− číslo výkresu a číslo části, bylo-li na 
objednávce Odběratele toto číslo uvedeno. 

5. Dodavatel se zavazuje použít pro dodávku zboží 
náležitý způsob konzervace a balení. Dodavatel 
zodpovídá za škodu vzniklou nesprávným či 
nedostatečným balením či konzervací. Dodavatel 
se zavazuje odeslat předmět smlouvy v takovém 
obalu, který zaručí dostatečnou ochranu                 
před poškozením po dobu přepravy a při 
případném uskladnění v odpovídajících 
prostorách. Přepravní dispozice se zavazuje  
Odběratel sdělit Dodavateli nejpozději 5 dnů             
před termínem splnění smlouvy.  

6. Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy                           
v dohodnutém termínu plnění. Případný 
požadavek Odběratele na změnu předmětu 
smlouvy zakládá právo Dodavatele na odpovídající  
změnu termínu plnění.  

7. Dodavatel je oprávněn splnit objednávku 
předčasně pouze s předchozím souhlasem 
Odběratele.  

8. Každé nedodržení dohodnutého termínu plnění  je 
považováno za prodlení Dodavatele, na které je 
Dodavatel povinen Odběratele předem písemně 
upozornit a sdělit důvody a dobu 
předpokládaného prodlení. Současně je Dodavatel 
povinen navrhnout přiměřené prodloužení doby 
plnění. Odběratel není takovou lhůtou vázán a má 
právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou 
postihnuty jeho nároky na náhradu škody a ušlý 
zisk. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu 
způsobenou prodlením, bez ohledu na dodatečné 
prodloužení doby plnění.  

9. Je-li Dodavatel v prodlení se splněním dodávky, je 
povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 

1 % z ceny zpožděné dodávky bez DPH za každý i 
započatý týden prodlení. Za prodlení se považuje i 
splnění závazku Dodavatele v dodatečně 
prodloužené době plnění dle čl. IV. odst. 8 OP. 
Uhrazená smluvní pokuta se nezapočítává na 
případnou náhradu škody, která Odběrateli            
v souvislosti s prodlením Dodavatele vznikne. 
Dodavatel je povinen uhradit tuto škodu 
Odběrateli v její plné výši dle ust. § 2952 OZ. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele 
povinnosti dodávku splnit.  

10. Prodlení Dodavatele se splněním dodávky se 
považuje za závažné porušení smlouvy a zakládá 
právo Odběratele na jednostranné odstoupení od 
smlouvy. Odběratel je oprávněn od smlouvy 
jednostranně odstoupit pro prodlení Dodavatele 
ještě před uplynutím doby ke splnění dodávky, 
bude-li zcela zřejmé, že Dodavatel nebude 
schopen dodávku splnit řádně a včas.  Dílčí 
dodávky jsou přípustné pouze s předchozím 
souhlasem Odběratele.  

11. Dodavatel je povinen si před začátkem prací 
vyžádat písemný souhlas Odběratele s možnými 
změnami použitého materiálu, konstrukčního 
provedení nebo technologického postupu 
k vzhledem dříve dohodnutému předmětu 
smlouvy.  

 
 

V. Záruka za jakost a odpovědnost za 

vady 

1. Předmět smlouvy musí mít kvalitu odpovídající 
požadavku Odběratele sjednanou smluvními 
stranami ve smlouvě nebo podle příslušné 
technické normy platné v době předání předmětu 
smlouvy nebo vlastnosti obvyklé pro dotyčný druh 
zboží či předmět díla. Musí odpovídat předpisům               
k ochraně a bezpečnosti zdraví při práci dle ČSN, 
eventuálně ISO. Předepsaná ochranná zařízení 
jsou již obsažena ve sjednané ceně a nezakládají 
nárok Dodavatele na její zvýšení.  

2. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost 
dle ust. § 2113 OZ v délce 24 měsíců ode dne 
dodání předmětu smlouvy. Stejná záruka za jakost 
platí i pro náhradní dodávky zboží poskytnuté 
Odběrateli  v   rámci odpovědnosti Dodavatele za 
vady a plyne nejdříve od odstranění reklamované 
vady. U reklamovaného zboží či předmětu díla se 
záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou 
nemohl být předmět díla  pro vady užíván.  

3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy 
není zatížen právy třetích osob.  

4. Dodavatel je povinen, dle svobodné volby 
Odběratele, uskutečnit bezúplatně náhradní 
plnění, poskytnout slevu za sníženou jakost, nebo 
vadu bezplatně bez prodlení odstranit. V nutných 



případech, tím se rozumí případy, kdy byl narušen 
montážní plán Odběratele, nebo Dodavatel 
nedodržuje své povinnosti dle smlouvy, je 
Odběratel oprávněn opatřit na jeho náklady 
náhradní plnění nebo dát provést třetí stranou 
opravu vadných částí plnění Dodavatele.  

5. Náklady, které nese Dodavatel při odstraňování 
vad, zahrnují také náklady přepravní, balící, 
náklady na demontáž a montáž a cestovní 
náklady.  

 

VI. Cena a platební podmínky 

1. Bez dohody o ceně nebo o způsobu určení ceny 
nenabude smlouva platnosti. Ke smluvené ceně se 
připočítává daň z přidané hodnoty v platné výši. 
Smluvená cena je cenou pevnou a 
nepřekročitelnou. Nebude-li dohodnuto jinak, 
hradí Dodavatel náklady na obaly, náklady 
nakládky a dopravy vč. pojištění dle požadavku 
Odběratele.  

2. Úhrada ceny se provádí po řádném splnění 
předmětu smlouvy, tj. po převzetí zboží 
odpovědným zástupcem Odběratele, popř.              
po předání díla dle čl. V odst. 2 OP, tj. po 
úspěšném provedení zkoušek. Právo vystavit 
fakturu vznikne dnem řádného splnění předmětu 
smlouvy. Dodavatel je povinen vystavit ve dvojím 
vyhotovení fakturu, která bude obsahovat mimo 
náležitostí daňového dokladu vyhotoveného dle 
platných právních předpisů, i tyto údaje :  

− číslo objednávky Odběratele,  
Faktura  musí být doložena dodacím listem 
včetně: 

− případného protokolu o převzetí či zápisu                 
o  provedených zkouškách, pokud předmět 
smlouvy zkouškám podléhá,  

− dokladů specifikovaných v bodě III. odst. 3 a 4 
OP  

3. Splatnost faktury je uvedena ve smlouvě a pokud 
v ní není uvedena,  je splatná faktura splatná          
nejpozději do 60 dnů  ode dne jejího doručení 
Odběrateli.  

4. Odběratel není povinen zaplatit cenu za zboží 
nebo  její část, které je předmětem reklamace, tj. 
např. vykazuje vady či nedodělky uvedené v 
protokolu o přejímce, nebo v zápise o provedení 
zkoušek. Tato část ceny bude vyrovnána až po 
ukončení reklamačního řízení podle jeho výsledku 
nebo až po úplném odstranění vad či nedodělků. 
Do doby ukončení reklamačního řízení nebo 
odstranění vad či nedodělků není Odběratel             
v prodlení se zaplacením části ceny, a to i v 
případě, že jeho reklamace nebyla shledána jako 
důvodná.  

5. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky               
ze smlouvy s Odběratelem třetí osobě pouze  s 
předchozím písemným souhlasem Odběratele.  

       Dodavatel je povinen oznámit Odběrateli případné  
       postoupení své pohledávky nebo její části třetí         

osobě. 
6. Zjistí-li Odběratel, že u Dodavatele došlo k poklesu 

jeho majetkového stavu, zejména že Dodavatel 
neplní své závazky vůči třetím osobám, má právo 
jednostranně odstoupit od smlouvy uzavřené                 
s Dodavatelem, eventuálně přijmout jiná vhodná 
ochranná opatření.  

7. Odběratel je oprávněn požadovat po Dodavateli a 
Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli 
bankovní záruky nebo jim na roveň postavené 
zajištění v případech, kdy Odběratel poskytne 
Dodavateli finanční nebo hmotné plnění před 
splněním předmětu smlouvy ze strany 
Dodavatele.  

8. Odběratel je oprávněn započítat vyúčtovanou 
smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok ze 
smlouvy, na nezaplacenou fakturu.  

9. Jestliže je na základě smlouvy nebo jejích příloh 
smluven závazek Dodavatele hradit smluvní 
pokutu, není tím dotčeno právo Odběratele na 
náhradu škody a ušlý zisk.  

 

VII. Nabytí vlastnického práva a 

nebezpečí škody   

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží 
přechází na Odběratele  převzetím zboží.  

 
 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Odběratel a osoby jím pověřené jsou kdykoliv 
oprávněni informovat se o stavu realizace plnění 
smlouvy, účastnit se zkoušek a provádět zkoušky v 
závodě Dodavatele, či na místě určeném 
Odběratelem. Náklady na běžné zkoušky a 
přejímky jsou již zahrnuty ve sjednané ceně a 
nezakládají nárok Dodavatele na její zvýšení. 
Dodavatel umožní pracovníkům Odběratele vstup, 
případně vjezd do závodu Dodavatele za účelem 
přezkoumání plnění předmětu smlouvy a zajistí 
pro ně školení o bezpečnosti práce. 

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré informace 
sdělované Odběrateli a jím pověřeným osobám 
budou pravdivé. Případné porušení této 
povinnosti je považováno za závažné porušení 
smlouvy se všemi následky z toho plynoucími.  

3. Dodavatel nemůže bez předchozího písemného 
souhlasu Odběratele pověřit provedením díla 
nebo jeho části  třetí osobu.  



4. Zkoušky provedené za účasti Odběratele nezbavují 
Dodavatele jeho odpovědnosti za následně 
zjištěné vady dodávky.  

5. Dodavatel je povinen dodržovat obsah objednávky 
a všechny s ní související obchodní a technické 
detaily jako obchodní tajemství a zacházet s nimi 
jako s důvěrným materiálem. Své subdodavatele 
musí k témuž příslušně zavázat. Při reklamní 
činnosti smí Dodavatel poukázat na své obchodní 
spojení s Odběratelem pouze po předchozím 
písemně vyjádřeném souhlasu Odběratele.  

6. Dodávky materiálu všeho druhu poskytnuté 
Odběratelem Dodavateli pro účely smlouvy 
zůstávají ve vlastnictví Odběratele. Dodavatel je 
povinen je takto označit a skladovat je bezplatně a 
odděleně od svého majetku. Stejně tak výrobní 
prostředky jako modely, vzory, přípravky, nářadí, 
výkresy, normy a další, které poskytne Odběratel 
Dodavateli pro účely plnění smlouvy, nebo které 
Dodavatel zhotoví dle pokynů Odběratele, není 
Dodavatel oprávněn bez výslovného souhlasu 
Odběratele zatížit právy třetích osob, především je 
nesmí prodat, dát do zástavy, pronajmout či jinak 
zpřístupnit třetím osobám.  

7. Dodavatel odpovídá v celém rozsahu za 
bezpečnost všech prací provedených za účelem 
plnění předmětu smlouvy a to jak jeho vlastními 
pracovníky, tak jeho případnými subdodavateli. 
Dodavatel je odpovědný za likvidaci odpadů a za 
ostatní případné nároky, náhrady a výdaje 
související s ochranou životního prostředí vzniklé a 
způsobené při plnění předmětu smlouvy.  

 

IX. Vyšší moc, pozastavení, storno 

1. Vyšší moc pro účely OP znamená událost, která je 
mimo kontrolu smluvních stran a ke které došlo 
bez zavinění smluvních stran. Smluvní strana 
postižená vyšší mocí je povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu o rozsahu a 
předpokládaném trvání překážek a doložit, že tyto 
překážky mají podstatný vliv na plnění smluvních 
povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá 
déle než 90 dnů, zavazují se smluvní  strany  
jednat o změně smlouvy.  

2. Pozastavení pro účely OP znamená povinnost 
Dodavatele na písemnou žádost Odběratele 
pozastavit postup prací na předmětu smlouvy 
nebo jeho části na takovou dobu (nejdéle však na 
dobu 6 měsíců) a takovým způsobem, jaký 
považuje Odběratel za nezbytný a současně bude 
Dodavatel během takového pozastavení řádně 
chránit a zajišťovat předmět smlouvy. Odběratel 
uhradí Dodavateli v této souvislosti skutečné, 
prokazatelné a účetně řádně doložené náklady 
vzniklé mu z pozastavení, jako jsou náklady na 
skladování, konzervaci a přesun kapacit. 

Odběratel musí písemně oznámit Dodavateli, že 
má pokračovat v plnění závazku.  

3. Storno pro účely OP znamená právo Odběratele 

mimo zákonem stanovených důvodů kdykoliv 

jednostranně odstoupit od smlouvy a to 

doporučeným dopisem adresovaným Dodavateli. 

Účinky odstoupení nastávají doručením storna 

Dodavateli. V pochybnostech se má za to, že 

dnem doručení je 3. den od odeslání storna  

Odběratelem doporučenou poštou. Dodavatel je 

oprávněn v případě odstoupení od smlouvy 

účtovat Odběrateli a Odběratel, který odstoupil 

od smlouvy, má povinnost uhradit Dodavateli 

pouze účelně vynaložené náklady, které vznikly 

Dodavateli s přípravou a rozpracovaností 

předmětu smlouvy ke dni doručení storna, a které 

Dodavatel i s vynaložením veškerého úsilí, které 

lze na něm požadovat, nemůže upotřebit jinde 

nebo jinak. Dodavatel má povinnost nejpozději do 

1 měsíce ode dne doručení storna vyúčtovat a 

doložit Odběrateli tyto náklady. Dodavatel není 

oprávněn z titulu storna uplatněného 

Odběratelem podle tohoto ustanovení uplatňovat 

a vymáhat vůči Odběrateli jiná práva, než jsou            

pro tento případ výše dohodnuta.  

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Eventuální neplatností některého ustanovení OP 
není postihnuta platnost jejich ostatních 
ustanovení a platnost kupní smlouvy či smlouvy            
o dílo.  

2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost   
před zněním OP. 

3. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České 
republiky. V ostatních vztazích ze smluv OP 
výslovně neupravenými platí příslušná ustanovení 
OZ v platném znění.  

4. Má se za to, že Dodavatel byl seznámen se všemi  
podmínkami, právními požadavky, nezbytnými 
harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní 
odpovědnost všechny doplňující informace a 
detaily, které potřebuje pro řádné splnění 
smlouvy. Odběratel nenese odpovědnost                   
za náklady spojené s chybami nebo za ztráty 
zapříčiněné tím, že si Dodavatel tyto informace 
nezjistil.  

5. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 
1.7.2015. 

 
 
Ve Blansku dne 1.7.2015 

 

 

 



Metaliko,s.r.o. 
Kamil Šmerda jednatel 

 

 

 

 

 


