
     Dodací obchodní podmínky  
      společnosti METALIKO, s.r.o., 

 

se sídlem Masarykova 12, 678 01 Blansko,  

IČO : 60734795 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku  

vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 76105  
 

 

II. 
 

Cena a platební podmínky 

  Veškeré kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, kde je na straně 
prodávajícího nebo zhotovitele společnost METALIKO, s.r.o. 
(dále jen jako “Dodavatel“), jsou uzavírány s  odběrateli  jako 
kupujícími nebo objednateli (dále jen jako “Odběratel“)  v souladu 
s těmito  dodacími  obchodními  podmínkami (dále jen „DOP“), 
které jsou nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy nebo 
smlouvy o dílo.  

V těchto DOP znamená „Smlouva“ písemnou smlouvu 
uzavřenou mezi s m l u v n í m i  stranami nebo písemnou 
objednávku Objednatele, a to za podmínek a v rozsahu, v 
jakém byla písemně potvrzena Dodavatelem, včetně jejich 
písemných příloh a dodatků. 

 
 

I.  Všeobecná ustanovení 
 

1. Dohodnou-li se Dodavatel a Odběratel na jiných 
podmínkách spolupráce než je uvedeno v těchto D O P , 
je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto DOP. 

 

2. Pro rozsah dodávek a plnění dle příslušné Smlouvy (dále 
jen „dodávky“ nebo „zboží“) jsou rozhodující oboustranná 
písemná ujednání smluvních stran. T y t o  D O P  platí jen 
v případě, že s nimi O d b ě r a t e l  výslovil písemně 
souhlas. 

1. Cenou se rozumí c e n a  ze závodu Dodavatele (EXW 
dle INCOTERMS 2010), a to bez daně z přidané 
hodnoty dle platných právních předpisů, není-li v 
nabídce uvedeno jinak. 

 

2. Zajišťuje-li Dodavatel instalaci nebo montáž dodávky, 
případně jiné služby související s předmětem dodávky a 
není-li ujednáno jinak, nese Odběratel kromě sjednané 
ceny   i   veškeré   nezbytné   vedlejší   náklady   spojené 
s předmětem dodávky, jako např. cestovné zaměstnanců 
Dodavatele a náklady na přepravu ručního nářadí či 
osobních zavazadel zaměstnanců Dodavatele. 

 
3. Platby se hradí způsobem a na účet dle určení 

Dodavatele, pokud není mezi smluvními stranami  
dohodnuto jinak. 

 
4. Odběratel je oprávněn vůči Dodavateli započítat pouze 

takové pohledávky, které jsou mezi stranami nesporné, 
nebo byly Odběrateli  přiznány pravomocným a 
vykonatelným rozhodnutím soudu či arbitra. Dodavatel 
může vůči Odběratel započítat veškeré své splatné i 
nesplatné pohledávky. 

 

3. Dodavateli náleží vlastnické a autorské právo k cenovým 
kalkulacím, výkresům a jiným podkladům, zpracovaným    
v souvislosti s plněním j e h o  dodávek

 

III. 
 

Vlastnické právo 

(dále jen jako „podklady“). Podklady m o h o u  být 
zpřístupněny třetím osobám pouze s předchozím 
písemným souhlasem Dodavatele. V případě, že zakázka 
nebude Dodavateli zadána, musí být veškeré předané 
podklady na vyžádání neprodleně vráceny zpět 
Dodavateli. Odstavce 1 a 2 se odpovídajícím způsobem 
vztahují i na podklady Objednatele; tyto podklady však 
smějí  být  zpřístupněny těm třetím osobám, které 
Dodavatel přípustným způsobem pověřil dodávkami dle 
Smlouvy. 

 
 

 

1. Předmět dodávky (zboží s výhradou vlastnického 
práva) zůstávají majetkem Dodavatele až do úplného 
splnění veškerých finančních nároků, které uplatňuje 
Dodavatel vůči Odběrateli na základě Smlouvy, pokud 
se smluvní strany  nedohodnou jinak. 

 
2. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není 

Odběratel oprávněn dát zboží s výhradou vlastnického 
práva do zástavy, nebo se zbožím jakkoli disponovat 
ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.), pokud 
nebude v konkrétním případě m e z i  s m l u v n í m i  
s t r a n a m i  dohodnut nebo Dodavatelem 
odsouhlasen jiný postup. 

 

3. Při zastavení zboží, jeho zabavení nebo jiném 
disponování či zásahu třetích osob, je Odběratel povinen 
neprodleně vyrozumět Dodavatele. 

 

4. Při porušení povinností ze strany O d b ě r a t e l e , 
zvláště při prodlení s úhradou jeho peněžitých 
závazků, je Dodavatel po marném uplynutí přiměřené 
lhůty dodatečně stanovené Odběrateli, oprávněn 
odstoupit  od  Smlouvy a vzít si zboží s výhradou 
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vlastnického práva zpět  a Odběratel  je  v takovém  
případě povinen  zboží Dodavateli ihned vydat. 

VI. Instalace a montáž 

 

IV. 

 

Dodací lhůty, prodlení 

Pro  instalaci  a  montáž  platí,  pokud  nebylo  písemně 
ujednáno jinak, následující ustanovení: 

 

1. Odběratel je povinen převzít a na vlastní náklady včas 
zajistit: 

1. Předpokladem dodržení dodacích lhůt Dodavatelem je 
včasné obdržení veškerých potřebných povolení a 
podkladů od Odběratel, zvláště pak plánů, a dodržení 
sjednaných platebních podmínek a jiných závazků ze 
strany Odběratele. Nebudou-li tyto předpoklady včas a 
řádně splněny, prodlouží se úměrně i sjednané dodací 
lhůty; to neplatí v případě, že za prodlení nese 
odpovědnost Dodavatel. 

 
2. Bylo-li nedodržení lhůt způsobeno zásahem vyšší moci, 

prodlužují se tyto lhůty o úměrnou dobu. V případě, že 
zásah vyšší moci znemožňuje splnění uzavřené smlouvy 
je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy 
a jakékoliv nedodržení (celkové nebo částečné) nebo 
prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého 
smlouvou kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno 
a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, 
pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým 
nebo nepřímým důsledkem některé z vyšších mocí. 
Přitom  není  rozhodné,  zda  taková  příčina  existovala 
k době uzavření Smlouvy nebo nastala později, bez 
ohledu na to, zda mohla být při podpisu Smlouvy 
některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána. 

 

3. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za zboží  
dle Smlouvy, je o p r á v n ě n  Dodavatel 
p o ž a d o v a t  p o  O d b ě r e t a l i  smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení, přičemž takto stanovená smluvní pokuta           
za porušení povinností Odběratele se nedotýká nároku 
Dodavatele na náhradu škody. 

 

 

V.  Přechod rizik 
 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází i u dodávek               
bez dovozu na Odběratele následujícím způsobem: 

 
a) u dodávek bez instalace nebo montáže v okamžiku, 

kdy byly předány dopravci k přepravě nebo 
vyzvednuty Odběratelem či osobou jím pověřenou. 
Na žádos t  a náklady Odběŕatele může Dodavatel 
dodávky pojistit proti obvyklým rizikům přepravy; 

 
b) u dodávek s instalací nebo montáží ke dni převzetí 

v  místě určení Odběratele, nebo pokud to tak bude 
písemně ujednáno, po bezchybném zkušebním 
provozu. 

 
2. Pokud se zpozd í  v ý ro ba ,  montáž nebo d o p r a v a  

předmětu Smlouvy z důvodů na straně Odběratele nebo 
by mělo dojít  k posunutí výše sjednaného okamžiku 
přechodu nebezpečí š k o d y  na zboží na Odběratele 
z jiných důvodů na straně Odběratele, přechází 
okamžikem vzniku takovéhoto důvodu   či   případně   
okamžikem   vzniku   zpoždění s dodáním zboží, 
nebezpečí škody na zboží na Odběratele. 

 
a) všechny zemní, stavební a ostatní vedlejší práce 

včetně potřebných odborných a pomocných 
pracovních sil, stavebních materiálů a nářadí, 

 
b) předměty a materiály potřebné k montáži a pro 

uvedení do provozu, jako jsou lešení, zvedací 
prostředky a jiná zařízení, dále pak paliva a maziva, 

 
c) energii a vodu na místě použití včetně přípojek, 

topení a osvětlení, 
 

d) dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné 
místnosti u místa montáže k úschově strojních 
součástí, aparatur, materiálu, nářadí atd. a 
přiměřené pracovní a pobytové prostory pro 
montážní personál včetně odpovídajícího sociálního 
zařízení; v ostatních případech má Odběratel  
povinnost učinit na staveništi nejméně taková 
opatření k ochraně majetku Dodavatele a 
montážního personálu, jaká by zavedl k ochraně 
majetku vlastního, 

 

e) ochranné oděvy, prostředky a ochranná zařízení, 
které jsou nezbytné v důsledku zvláštních okolností 
na místě montáže. 

 

2. Odběratel je dále povinen poskytnout Dodavateli         
před započetím montážních prací bez vyzvání            
k dispozici nezbytné údaje o poloze skrytě vedených 
elektrických, plynových, vodovodních vedení a   
potřebné statické údaje. 

 
3. Před začátkem instalace nebo montáže je Odběratel  

povinen zajistit, aby se na místě instalace nebo montáže 
nacházely  všechny   dodávky   a   předměty   potřebné 
k zahájení prací. Odběratel je povinen zajistit, aby 
všechny přípravné práce byly před zahájením stavby  
v natolik pokročilém stádiu, aby mohla být zahájena 
instalace nebo montáž v souladu se Smlouvou a montáž 
mohla probíhat bez přerušení. Odběratel musí dále 
zajistit, aby příjezdové cesty a místo instalace nebo 
montáže byly zarovnané a vyklizené. 

 

4. Zpozdí-li se instalace, montáž nebo uvedení do provozu 
v důsledku okolností, za něž nenese odpovědnost 
Dodavatel, ponese Odběratel v odpovídajícím rozsahu 
náklady Dodavatele vzniklé v souvislosti s čekáním či 
potřebnými dodatečnými cestami Dodavatele nebo 
montážního personálu. 

 
5. Odběratel je povinen jednou týdně potvrdit Dodavateli 

délku pracovní doby montážního personálu a neprodleně 
oznámit Dodavateli termín ukončení instalace, montáže 
nebo uvádění do provozu. 
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VII. 

 
Převzetí 

je Odběratel povinen Dodavateli uhradit veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s jejím uplatněním, včetně 
cestovních nákladů. 

Objednatel je povinen převzít dodávku po splnění 
smluvních podmínek dle smlouvy s Dodavatelem. 

 
6. Dodavateli   musí   být   nejprve   poskytnuta   příležitost 

k dodatečnému plnění v přiměřené lhůtě. 
 

VIII. Vady zboží 7. V souvislosti se svou odpovědností za vady a 
odpovědnosti   ze   záruky   není   Dodavatel   povinen 

Za věcné vady dodávek odpovídá Dodavatel 
v následujícím rozsahu: 

 

1. Dodavatel uzavřením Smlouvy přejímá záruku za jakost 
dodávky, délka záruční doby se stanovuje na 12 měsíců 
ode dne j e j í h o  převzetí Odběratelem. Záruční doba v 
případě nepřevzetí zboží Odběratelem z důvodů na 
j e h o  straně ve sjednaném termínu běží od tohoto 
termínu. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se 
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Obdobné platí i v případě zadržení 
dodávky z titulu prodlení Odběratel s úhradou jeho 
splatných závazků vůči Dodavateli. 

 

2. Všechny  části  dodávky  nebo  plnění,  které  vykazují 
v záruční době – bez ohledu na předpokládanou dobu 
provozu – věcnou vadu, musí být dle volby Dodavatele 
bezplatně opraveny, nově dodány nebo nově splněny, 
pokud se příčina věcné vady vyskytovala j iž  v okamžiku 
přechodu nebezpečí škody na  zboží.  Dodavatel 
odpovídá za dodávky dle Smlouvy v rozsahu technické 
specifikace, uvedené v odsouhlasené objednávce nebo 
Smlouvě, včetně použitých materiálů a případných 
povrchových úprav. 

 
3. Záruka se nevztahuje na vady dodávek způsobené 

neodborným zásahem Odběratele nebo třetí osoby, a 
vady, u kterých nebylo prokázáno, že vznikly použitím 
vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným 
zpracováním,    ani    na    vady    vzniklé    přirozeným 

odstraňovat bezplatně vady dodávky na jiném místě než 
ve své provozovně nebo v místě smluveném pro dodání 
dodávky. 

 

8. Nárok na reklamaci vad nevzniká při nevýznamných 
odchylkách od sjednaných vlastností, zanedbatelném 
omezení   upotřebitelnosti,   přirozeném   opotřebení   a 
u poškození, k nimž došlo po přechodu rizik v důsledku 
nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného 
zatížení, použití nevhodných provozních prostředků, 
vadných stavebních prací, nevhodného stavebního 
podkladu nebo kvůli zvláštním vnějším vlivům, které 
nebyly podle smlouvy předpokládány, a dále při 
nereprodukovatelných vadách softwaru. Nárok na 
reklamaci vad se nevztahuje ani na změny a údržbářské 
práce provedené neodborně Odběratelem nebo jím 
najatou třetí osobou, ani na z toho vyplývající důsledky. 

 
9. Nároky Odběratele vyplývající z nezbytných nákladů 

kvůli dodatečnému plnění, zvláště pak z přepravních, 
cestovních, pracovních a materiálových nákladů, jsou 
vyloučeny, pokud se tyto náklady zvýšily proto, že byl 
předmět dodávky dodatečně přemístěn na  jiné  místo, 
než je zastoupení Odběratele, ledaže by toto přemístění 
odpovídalo   použití    předmětu    dodávky    v souladu 
s určením. 

 
10. V ostatních případech se nároky na náhradu škody řídí 

článkem XI. těchto DOP. 

opotřebením, chybnou  údržbou,  nedodržením 
provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím 
nevhodných    provozních    prostředků    a    podmínek, 

IX. Průmyslová a autorská práva, 
právní vady 

chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými 
poruchami, nesprávným skladováním, stavebními a 
montážními pracemi jiných osob než Dodavatele a všemi 
dalšími příčinami bez zavinění Dodavatele. Záruka se 
nevztahuje na žádné materiály dodané Odběratelem a 
na konstrukční řešení použitá Odběratelem a z tohoto 
titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost dodávek. Za 
výrobky/zboží třetích osob dodané Dodavatelem 
odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu záručních 
podmínek těchto třetích osob. 

 

4. Zjistí-li Odběratel na dodávce vady, je povinen toto 
neprodleně písemně oznámit Dodavateli. Za písemné 
ohlášení vady – reklamaci, je považován fax, e-mail, 
doporučený dopis a zápis z jednání doručený 
Dodavateli. Ostatní formy vytknutí vady nemají účinky 
provedení reklamace. V reklamaci musí Odběratel uvést 
přesný popis vady a svoje stanovisko, zda vada brání 
užívání předmětu dodávky. Vhodné je i uvedení 
představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti. 

 

5. Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých 
zástupců přesvědčit na místě samém, zda je reklamace 
oprávněná či nikoliv a Odběratel je povinen mu to 
umožnit. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, 

1. Pokud nebylo ujednáno jinak, je Dodavatel povinen splnit 
dodávku prostou průmyslových ochranných práv a 
autorských práv třetích osob (dále jen jako “ochranná 
práva”) pouze v zemi místa dodání. V případě, že 
třetí osoba vznese vůči Odběrateli  oprávněné nároky 
kvůli porušení ochranných práv v důsledku dodávky 
poskytnuté Dodavatelem a Odběratel tuto dodávku 
užívá v souladu se smlouvou, odpovídá Dodavatel 
Odběrateli ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 1 
t ěch to  DO P následujícím způsobem: 

 

a) Dodavatel dle vlastní volby a na své náklady buď 
vymůže pro příslušné dodávky užívací právo, nebo 
změní dodávky tak, aby ochranné právo nebylo 
porušováno, nebo dodávky vymění. Nemůže-li tak 
Dodavatel učinit za přiměřených podmínek, je 
Odběratel oprávněn využít zákonného práva na 
odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, 

 

b) povinnost Dodavatele nahradit škodu se řídí 
článkem XI. těchto DOP, 

 

c) výše uvedené závazky Dodavatele platí pouze 
tehdy, jestliže Odběratel Dodavatele o 
uplatňovaných nárocích třetích osob neprodleně 
písemně vyrozumí, porušení neuznává a Dodavateli 
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zůstávají   vyhrazena   obranná   opatření   a  smírčí 
jednání.  Zastaví-li  Odběratel  užívání  dodávky  z 

XIII. Závaznost smlouvy 

důvodu snížení škody nebo jiných důležitých 
důvodů, je povinen upozornit třetí osobu na 
skutečnost, že zastavení užívání není spojeno s 
uznáním porušení ochranného práva. 

 
2. Nároky Odběratele jsou vyloučeny, pokud Dodavatel 

porušení ochranných práv nezavinil. 
 

3. Nároky Odběratele jsou vyloučeny t a k é  v případě, 
že příčinou porušení ochranných práv bylo speciální 
zadání Odběratele, způsob použití, které Dodavatel 
nemohl předvídat, nebo skutečnost, že Odběratel 
změnil dodávku nebo ji používal společně s produkty, 
které nebyly dodány Dodavatelem. 

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, 
odstavce, pododstavce nebo ustanovení Smlouvy nebo 
těchto DOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost 
ostatních ustanovení. V případě, že jakýkoliv takovýto 
článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z 
jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu 
rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a 
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části Smlouvy nebo těchto 
DOP, jež pozbyla platnosti. 

XIV. Závěrečná ustanoven
4. Při  výskytu  jiných  právních  vad  platí  odpovídajícím 

způsobem ustanovení článku VIII. těchto DOP. 
 
 

X.  Nemožnost, přizpůsobení smlouvy 

 
Tyto DOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2015 

 
 
 
  Ve Blansku dne 1.7.2015 
 
 
 
  METALIKO, s.r.o.  

Kamil Šmerda, jednatel  

1. Stane-li se plnění nemožným, povinnost Dodavatele plnit 
zanikne. Plnění není nemožné, zejména lze-li je 
uskutečnit i za ztížených podmínek, s většími náklady 
nebo až po sjednaném čase. Odběratel může odstoupit 
od Smlouvy ohledně části plnění, které se nestalo 
nemožným, jestliže tato část ztrácí pro věřitele vzhledem 
ke své povaze nebo s  přihlédnutím k účelu Smlouvy, 
který vyplývá z jejího obsahu nebo byl druhé  straně 
znám v době uzavření Smlouvy, hospodářský význam 
bez poskytnutí plnění, jež se stalo  nemožným.  Totéž 
platí ohledně dílčího plnění. 

 
2. Změní-li nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. IV, odst. 

2 významným způsobem hospodářský význam nebo 
obsah dodávky, nebo budou-li mít tyto události 
významný dopad na podnik Dodavatele, bude Smlouva 
přiměřeným způsobem součinností smluvních stran při 
zachování důvěry přizpůsobena. Pokud přizpůsobení 
není možné či z hospodářského hlediska pro Dodavatele 
akceptovatelné, má Dodavatel právo od Smlouvy 
odstoupit. Chce-li Dodavatel využít tohoto práva na 
odstoupení, je povinen to po rozeznání dosahu události 
neprodleně sdělit Odběrateli, a to i tehdy, pokud bylo 
nejdříve s Odběratelem sjednáno prodloužení termínu 
dodání. 

 

XI. Jiné nároky na náhradu škody 
 

V případě uplatňování nároků na náhradu škody 
n e u p r a v e n ý c h  Smlouvou nebo těmito t ě m i t o  
DOP,  se uplatní platná právní úprava České republiky. 

 
 

XII. Aplikované právo  a soudní 
příslušnost 

 

Veškeré otázky neupravené S m l o u v o u  n e b o  
t ě m i t o  D O P , jakož i případné spory plynoucí ze 
Smlouvy nebo z těchto DOP, se řídí právním řádem 
České republiky a budou rozhodovány obecnými soudy 
České republiky podle jejích procesních předpisů. 


