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Obchodní podmínky  

 
I. Všeobecná ustanovení : 

 
1. Veškeré dodávky a plnění pro společnost Metaldyne Oslavany spol. s.r.o., se sídlem 

Padochovská 1/1117, 664 12 Oslavany, IČO: 499 70 909, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 13543, („odběratel“) se řídí těmito obchodními 
podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé objednávky či smlouvy odběratele s jakoukoliv třetí 
osobou, která má na základě takové smlouvy či objednávky pro odběratele zhotovit, či odběrateli 
dodat, jakékoliv zboží nebo služby, popř. jiné hmotné, či nehmotné plnění („dodavatel“, „dodávka“). 

2. Tyto Obchodní podmínky, a veškeré smluvní vztahy, jejichž jsou součástí, se ve věcech výslovně  
neupravených řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník („Občanský zákoník“), v platném znění. Smluvní vztah mezi Smluvními stranami 
může být založen (i) písemnou smlouvou podepsanou oběma Smluvními stranami, nebo (ii) výslovnou 
či konkludentní akceptací písemné objednávky Odběratele Dodavatelem (uzavřená písemná smlouva 
a potvrzená objednávka dále společně „Smlouva“). Akceptace objednávky či návrhu na uzavření 
Smlouvy Dodavatelem s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou Odběratele nezavazuje, pokud 
Odběratel Dodavateli písemně neoznámí, že takovýto dodatek nebo odchylku akceptuje. 

3. Ve smyslu těchto obchodních podmínek se kupní cenou rozumí cena za dodání předmětu dodávky.   
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními těchto obchodních podmínek a zněním příslušné 

objednávky či smlouvy, mají přednost ustanovení objednávky či smlouvy.  
5. Odchylné obchodní podmínky dodavatele nejsou pro odběratele závazné a to ani potvrzením 

objednávky dodavatelem, ledaže se na závaznosti obchodních podmínek dodavatele smluvní strany 
ve smlouvě písemně dohodnou. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními obchodních 
podmínek dodavatele a odběratele mají přednost obchodní podmínky odběratele.  

6. Dodavatel uděluje odběrateli souhlas s nakládáním se svými osobními údaji k účelům realizace 
a vymáhání nároků ze smlouvy či objednávky a těchto obchodních podmínek.  

7. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem může být založen (i) písemnou smlouvou 
podepsanou oběma smluvními stranami, nebo (i) výslovnou či konkludentní akceptací písemné 
objednávky odběratele. Akceptace objednávky či návrhu na uzavření smlouvy dodavatelem 
s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou odběratele nezavazuje, pokud dodavateli objednateli písemně 
neoznámí, že takovýto dodatek nebo odchylku akceptuje. 

8.  Odběratel si vyhrazuje veškerá práva k podkladům poskytnutým dodavateli, a to včetně jejich 
elektronické podoby, přičemž tyto nesmějí být poskytnuty třetím osobám.  

9. Definice uvedené v těchto obchodních podmínkách v závorkách mají význam uvedený bezprostředně 
před nimi a jsou závazné pro výklad  těchto obchodních podmínek.  

         
II. Cena za dodávku:       

 
1.  Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu dodávky dle smlouvy či 

objednávky kupní cenu, a to za podmínek bodu IV. těchto obchodních podmínek. Kupní cena je 
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stanovena  českých korunách a nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou dle platných a účinných 
předpisů České republiky. Kupní cena bude dodavatelem účtována dle platných a účinných právních 
předpisů České republiky. 

2.     Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nemůže být žádným způsobem navýšena. 
Uzavřením smlouvy či akceptací objednávky dodavatel zaručuje úplnost rozpočtu v případě, že je 
dodávka zhotovována dodavatelem na základě rozpočtu. Všechny daně, cla a další poplatky placené 
dodavatelem během realizace díla s výjimkou DPH platné v České republice jsou do kupní ceny 
zahrnuty.  

3. V případě neplnění smluvních povinností dodavatele si odběratel vyhrazuje právo zadržet platby kupní 
ceny po dobu, kdy toto porušení smlouvy trvá. Odběratel si vyhrazuje právo zadržené platby kupní 
ceny započítat vůči svým splatným nárokům ze smlouvy či smluvního vztahu vzniklého na základě 
objednávky. 
  

III. Dodací termíny  
 
1. Dodavatel se zavazuje dodat předmět dodávky v souladu s podmínkami smlouvy či objednávky 

a dodržovat sjednané termíny plnění. Dodací lhůty jsou stanoveny objednávkou či smlouvou.  
2. Přesná specifikace časového průběhu realizace dodávky, včetně termínu jejího řádného dodání, je 

obsažena ve smlouvě či objednávce nebo jako jejich příloha.  
Dílčí dodávky dodavatele odběrateli jsou přípustné pouze v případech, kdy se tak strany výslovně 
dohodly. 

3. V případě prodlení dodavatele s dodržením dodací lhůty má odběratel právo na náhradu škody  
( viz. bod V. 2)  

 
IV. Dodací  podmínky: 
 
1. Dodávka je řádně dodána instalací/dodáním předmětu dodávky v místě určeném smlouvou či 

objednávkou, jeho zprovozněním a podrobným zaškolením obsluhy - odběratele. Podrobným 
zaškolením se rozumí stav, kdy jsou určeným osobám odběratele poskytnuty informace v rozsahu, 
který jim umožňuje okamžité zahájení obsluhy předmětu dodávky za využití všech jeho funkcionalit. 
Nestanoví-li smlouva či objednávka jinak, rozumí se místem dodání dodávky provozovna odběratele 
na adrese: Padochovská 1117/1, 664 12 Oslavany, Česká republika. 

2. Podmínky dodání dodávky se určí podle pravidla DDP INCOTERMS 2010.  
 

V. Platba, platební podmínky 
 
1. Veškeré platby budou provedeny v CZK nebo v měně EURO, není-li ve Smlouvě ( objednávce) 

sjednáno jinak.  V případech, kdy se strany dohodnou na dílčích dodávkách, budou platby 
poskytovány jako dílčí, vždy za příslušnou, řádně dodanou část dodávky. V ostatních případech bude 
cena uhrazena až po úplném řádném dodání dodávky ze strany dodavatele. 

2. Platba ceny bude odběratelem učiněna na základě faktury, popř. dílčí faktury dodavatele, obsahující 
písemnou identifikaci dodaného plnění, ke kterému se příslušná faktura vztahuje, včetně příslušného 
předávacího protokolu dokládajícího řádné předání dodávky či její části, a dalších dokladů v souladu 
se smlouvou či objednávkou. V příslušných fakturách musí být dodavatelem použity stejné definice 
jako v platebním kalendáři. Faktury musí být prokazatelně doručeny odběrateli na jeho adresu. 
Prokazatelným datem doručení je příjmové razítko podatelny odběratele.  
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3. Harmonogram dílčích plateb určí strany v objednávce či ve smlouvě 
 
4.  Splatnost faktur je 75dní od vystavení faktury (upřesnění splatnosti je v objednávce či ve smlouvě).  

Faktury zasílejte elektronicky na emailovou adresu:  efaktura642@aam.com 
Veškeré faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy České republiky, 
zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura obsahuje chyby, či neobsahuje některou ze zákonných náležitostí, 
vyhrazuje si odběratel právo vrátit fakturu dodavateli. V takovém případě počíná běžet doba splatnosti 
faktury až doručením její opravené verze dle bodu V. 3. těchto obchodních podmínek. 

 
5. Odběratel je povinen zaplatit cenu dle příslušné faktury formou bankovního převodu na účet 

dodavatele uvedený na faktuře.  
6. Jakákoliv platba se považuje za provedenou dnem jejího odepsání z účtu odběratele ve prospěch účtu 

dodavatele.  
7. V případě prodlení se zaplacením faktury zaplatí odběratel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
 
VI.   Smluvní pokuta: 
 

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním dodávky má odběratel nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá 
práva, včetně práva na náhradu škody, požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty a 
dodavatel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit. za každý započatý den prodlení Dodavatele 
oproti dodacímu termínu dle Smlouvy je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Kupní ceny Dodávky. Celková výše smluvní pokuty je omezena 
částkou odpovídající 6 % z celkové ceny dodávky  bez DPH. Odběratel je oprávněn smluvní 
pokutu započíst oproti platbě či doplatku kupní ceny. Pro vyloučení pochybností se prodlením 
dodavatele rozumí i případ, kdy dodávka má vady. Bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu je 
Dodavatel povinen Odběrateli nahradit újmu způsobenou pozdním nebo vadným dodáním 
předmětu Dodávky, nebo vadným plněním předmětu Dodávky, včetně náhrady ušlého zisku. 
Odkazy na „újmu“ v rámci Obchodních podmínek a Smlouvy znamenají vždy odkazy na újmu na 
jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále odkazy na nemajetkovou 
újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o 
povinnosti Dodavatele odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle Smlouvy a 
těchto Obchodních podmínek.  

 2.    Pokud není ve smlouvě či objednávce ujednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem jej                                                                                                                                                                        
nezbavuje splnění povinnosti stanovené  smlouvou.  
 

3. V případě prodlení dodavatele s poskytnutím servisní služby záruční opravy, tj. nebude-li  na 
předmětu dodávky zahájeno odstraňování do 48 hodin po jejím nahlášení ze strany odběratele, jak je 
dále popsáno v bodě XIII.4 těchto obchodních podmínek, zaplatí dodavatel odběrateli smluvní pokutu 
ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení.  
 

4. Za standardní pracovní dobu pro nahlášení je považována doba od 08:00 do 17:00 v pracovní dny.  
 
 
VII. Odstoupení od smlouvy: 

mailto:efaktura642@aam.com
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1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či objednávky pouze v případě, že odběratel neuhradí 

kteroukoliv z dohodnutých plateb dle smlouvy či objednávky. Odběratel je oprávněn od smlouvy či 
objednávky v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

2. Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na dodavatele před řádným dodáním předmětu 
dodávky opravňuje odběratele odstoupit od smlouvy či objednávky a požadovat okamžité vrácení  
provedených plateb, vyjma již zakoupených a dodaných zařízení. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení do sféry 
dispozice druhé smluvní strany.  
Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty 
má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího, se na Smlouvy nepoužije. 

 
  
VIII.  Odpovědnost za vady , garance – záruční podmínky, náhrada škody : 
 
1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět dodávky v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody 
na předmětu dodávky z dodavatele na odběratele. Tímto okamžikem se rozumí řádné předání 
dodávky. Dodavatel odpovídá dále za vady, které vzniknou na předmětu dodávky v záruční době.  

2. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku, že celý předmět dodávky a každá jeho část bude prosta 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. Předmět dodávky nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě či objednávce, účelu jeho použití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou či objednávkou nebo vlastnosti obvyklé.  

3. Záruční doba na funkci, provedení je 24 měsíců, vybavení včetně pohyblivých komponent, 
elektroinstalačních komponent je 12 měsíců od řádného předání předmětu dodávky odběrateli, o 
kterém strany sepíší předávací protokol. Záruční doba se automaticky prodlužuje o časové období 
počínající vznikem vady a končící datem opětovného uvedení předmětu dodávky do bezvadného 
stavu. Na veškeré vyměněné náhradní díly, které v souvislosti s odstraněním vady byly dodavatelem 
použity, se vztahuje záruční doba 12 měsíců  - nejdéle však do uplynutí záruční lhůty na celý předmět 
dodávky. Záruční doba na záruční díl začíná běžet ode dne předání předmětu dodávky po instalaci 
tohoto dílu odběrateli.  Dodavatel je povinen zajistit, aby běžné náhradní díly byly k dispozici 
nejpozději do 48 hodin, a to po dobu nejméně 10 let od vzniku smluvního vztahu týkajícího se 
příslušného předmětu Dodávky. 

 
4. Dodavatel neodpovídá za vady, prokáže-li, že vada vznikla nakládáním odběratele s předmětem 

dodávky způsobem, který nebyl v souladu s požadavky provozních předpisů a technických podmínek 
stanovených smlouvou či objednávkou. V případě, že dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, 
zavazuje se odběratel nahradit dodavateli náklady vynaložené na odstranění vady.  

5. Užije-li dodavatel k dodání dodávky subdodavatelů, odpovídá za škodu jimi způsobenou, jako kdyby 
jednal sám.   

6. Odběratel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí celého předmětu dodávky nebo dle své volby pouze 
nezpůsobilé části předmětu dodávky, pokud: 

 
- dodavatel nedodrží předem domluvené termíny dodání popř. zhotovení předmětu dodávky a 

současně překročí ze strany odběratele stanovené náhradní termíny plnění, přičemž odběratel na  



 

 
 

Sídlo/Reg.Office: 
Metaldyne Oslavany, spol.s r.o. 

Padochovská 1, 664 12 Oslavany 
Czech Republic 

       Telefon/Phone: 
       +420 546 418 111 

       Telefax/Fax: 
       +420 546 424 175 

                        IČ/Reg.No:499 70 909 
                        Obchodní rejstřík/Incorporated at: 

                        Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 13543 
                        Regional Court in Brno, section C, No. 13543 

           

www.metaldyne.com 

5 
 

možnost odmítnutí při stanovení náhradního termínu plnění upozornil. Náklady na demontáž a 
zpětnou dodávku reklamovaných dílů nese dodavatel.  

7. Dodavatel je povinen Odběrateli předat veškeré dokumenty vytvořené v rámci plnění povinností dle 
Smlouvy. Po zániku závazkového vztahu založeného Smlouvou je Dodavatel povinen vrátit Odběrateli 
všechny podklady, materiály a jiné prostředky potřebné pro plnění jeho povinností ze Smlouvy, které 
od Odběratele obdržel nebo pro Odběratele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace. 

 
8.  V ostatních případech se reklamační řízení provádí dle v České republice platných a účinných 

právních předpisů.  
 

IX.  Právní vady : 
 

1. Pokud by užívání předmětu dodávky vedlo k porušování průmyslových nebo autorských práv, zajistí 
dodavatel na své náklady právo k dalšímu užívání předmětu dodávky nebo upraví předmět dodávky 
pro odběratele přiměřeným způsobem tak, aby k porušování uvedených práv nedocházelo.  

 
2. Dodavatel je povinen objednavateli nahradit veškeré škody vzniklé v souvislosti s nároky třetích stran 

k předmětu dodávky; v takovém případě dodavatel odběrateli dále nahradí náklady soudního řízení, 
včetně nákladů právního zastupování, jakož i škodu vzniklou odběrateli v důsledku uložení případné 
povinnosti jakéhokoliv plnění. 

 
 
X. Vyšší moc  

 
1. Za vyšší moc se podle tohoto bodu považují okolnosti vylučující odpovědnost, které splňuji podmínky 

§ 2913 Občanského zákoníku .Za mimořádné okolnosti se nepovažuje změna majetkových poměrů a 
změna hospodářské nebo tržní situace dodavatele.  

2. V případě vyšší moci se smluvní strany zavazují provést taková opatření, aby bylo možno řádně 
pokračovat v plnění smluvních povinností bezprostředně po skončení následků vyšší moci. 

3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom bez zbytečného odkladu – nejpozději 
do čtyř kalendářních dnů po jejím vzniku a do čtyř kalendářních dnů po jejím ukončení písemně 
uvědomit druhou stranu. Nebude li tato lhůta dodržena, může se smluvní strana dovolávat vyšší moci, 
moci, pouze pokud prokáže, že zde stanovenou informační povinnost nemohla ve lhůtě splnit, a že ji 
splnila, bezprostředně poté, co se o vzniku vyšší moci dozvěděla, nebo dozvědět při své náležité péči 
mohla a poskytnutí informace druhé straně se stalo objektivně možným.  

  
 
XI. Předání / Převzetí: 

 
1. Převzetí řádně dodaného předmětu dodávky bude stranami potvrzeno v předávacím protokolu. 
2. Bude-li v okamžiku předání předmět dodávky obsahovat vady, bránící jeho převzetí, k převzetí 

nedojde a odběratel stanoví dodavateli náhradní termín převzetí. Proces převzetí se opakuje dle bodu 
XI. 
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XII. Ostatní ujednání: 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 

nepostoupí třetí straně smlouvu nebo jakoukoliv pohledávku, kterou mají vůči druhé smluvní straně. 
Smluvní strany jsou oprávněny použít informace, které byly smluvními stranami označeny jako 
důvěrné pouze pro svoji vlastní potřebu a nejsou oprávněny je zpřístupnit třetí straně, s výjimkou 
poskytnutí těchto informací v nezbytném rozsahu svým poradcům a spolupracujícím třetím stranám 
vázaným povinností mlčenlivosti. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí 
důvěrných informací třetím stranám v případech vyplývajících ze zákona nebo po předchozím 
písemném souhlasu druhé strany. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit utajení informací výslovně 
označených jako důvěrných  i ze strany svých zaměstnanců, kteří musí být o povinnosti mlčenlivosti 
dostatečně informováni, poradců a spolupracujících třetích stran. Smluvní strany mají právo 
požadovat doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Samotná existence smlouvy a 
informace o spolupráci se nepovažují za důvěrné informace. Samotná existence smlouvy a informace 
o spolupráci se nepovažují za důvěrné informace.  
V případě prokázaného porušení závazků mlčenlivosti vyplývajících z tohoto odstavce, může být 
postiženou smluvní stranou uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 000 CZK za každé jednotlivé 
porušení. Tímto není dotčeno právo smluvních  strany na náhradu škody v plné výši.  

2. Změny smluvních podmínek a změny technických parametrů předmětu dodávky jsou platné pouze 
v případě, že budou z obou smluvních stran písemně potvrzeny.  

3. Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka smlouvy či objednávky neplatnou nebo 
nevymahatelným, neovlivňuje tato skutečnost platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení 
smlouvy či objednávky, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné či vymahatelné ustanovení platným ujednáním blížícím se co nejvíce 
hospodářskému účelu, pro který bylo původní ustanovení sjednáno. 

4. V případě, že předmět dodávky během i mimo záruční dobu nebude provozuschopný nebo nebude 
dosahovat parametrů stanovených technickou dokumentací, bude servisní služba dodavatele během 
pracovních dní k dispozici k odstranění závad nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady 
odběratelem, s tím, že v případě nutné potřeby bude servisní služba poskytnuta bez zbytečného 
prodlení (maximální reakční doba 48 hodin tímto není dotčena).  

5. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci či spolupracující třetí osoby byly po dobu pobytu v prostorách 
odběratele pojištěni, aby bylo tímto zamezeno případným regresním nárokům ze strany těchto osob 
vůči odběrateli 

6. Dodavatel uzavřením smlouvy či akceptací objednávky odběratele na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

 
7. Seznam technických specifikací předmětu dodávky je nedílnou součástí dodávky.   
8. Veškeré spory vzniklé ze smluv či objednávek budou rozhodovány místně příslušným soudem 

odběratele. 
9. Dodavatel uzavřením smlouvy či akceptací objednávky prodloužení promlčecí doby  v souladu s § 630 

Občanského zákoníku na dobu 15 let . 
10. Smlouva či objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
11. Smlouvy i objednávky musí být vyhotoveny v českém jazyce. 
12. Pracovní dokumenty mohou být zpracovány v českém jazyce popř. anglickém jazyce   
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13. Dodavatel odpovídá odběrateli za újmu, kterou jeho zaměstnanci či spolupracující třetí osoby způsobí 
během pobytu v prostorách odběratele do výše 5.000.000 CZK  dle pojistné smlouvy dodavatele č. 
xxxxx, která je součásti SOD.  

14. Odběratel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek s tím, že návrh změny bezodkladně 
zašle Dodavateli písemně k odsouhlasení. Dodavatel se zavazuje souhlas se změněným zněním 
Obchodních podmínek Odběratele bezdůvodně neodepřít. Pokud Dodavatel nejpozději 3 dny od 
doručení písemného znění změněných Obchodních podmínek písemně nevyjádří s těmito změněnými 
Obchodními podmínkami svůj nesouhlas, platí, že souhlasí s novými změněnými Obchodními 
podmínkami a tyto jsou vůči němu účinné dnem nabytí jejich účinnosti.  Schválením ze strany 
Dodavatele nabývá nové znění Obchodních podmínek účinnosti, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. V případě, že Dodavatel odepře poskytnout souhlas se změněným zněním Obchodních 
podmínek, postupuje se podle původně schváleného znění Obchodních podmínek s tím, že Odběratel 
má v takovém případě právo Smlouvy uzavřené s Dodavatelem vypovědět s výpovědní dobou 
jednoho měsíce. 

15. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy dle manuálu – „Manuál pro smluvní 
partnery“, který stvrdí svým podpisem, který je součástí Smlouvy.  

 
          
 
 
 
 
Místo:  
 
Datum:  
 
……………..…………………………… 
Jméno:  
 
Funkce:            
 


