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1. Všeobecná ustanovení 

1. T�mito obchodními podmínkami se �ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o.  Smlouva 
mezi SV metal spol. s r.o.  a obchodním partnerem je uzav�ena dnem podpisu smlouvy nebo dnem 
potvrzení objednávky. 

2. Uzav�ením kupní smlouvy akceptací nabídky firmy SV metal spol. s r.o. , dochází k p�ijetí t�chto 
obchodních podmínek v celém rozsahu, nejsou-li písemn� p�ijaty specifické obchodní  podmínky, 
vztahující se k danému konkrétnímu obchodnímu vztahu a výslovn� modifikující tyto Všeobecné 
obchodní podmínky v jednotlivých ustanoveních.  

2. Poptávka a nabídka 

1. Firma SV metal zpracovává a zasílá nabídky zdarma. Zpracování a zaslání nabídky nelze žádným 
zp�sobem vymáhat.  

2. Poptávka musí být zaslána písemn� nebo elektronickou poštou a musí obsahovat veškeré 
technické požadavky, úplnou výkresovou dokumentaci na poptávaný p�edm�t smlouvy, není-li 
sou�ástí poptávky jeho konstrukce a vývoj.  

3. Údaje uvedené v nabídce jsou závazné, p�ípadné požadavky na zm�ny musí být provedeny 
písemn� po dohod� s  SV metal spol. s r.o.   

3. Objednávka 

1. Potvrzování objednávek: 

a) Objednávka musí obsahovat technické a obchodní podmínky a nebo odkaz na tyto podmínky 
uvedené p�i nabídce. P�ípadné pozd�jší zm�ny t�chto nabídek musí být projednány a oboustrann� 
písemn� odsouhlaseny. Veškeré náklady spojené se zm�nou technických podmínek jdou k tíži 
navrhovatele zm�ny. 

b) Až do okamžiku potvrzení objednávky mohou smluvní strany odstoupit od zamýšleného 
kontraktu bez jakýchkoli majetkových nárok� a závazk�. 

2. Storno objednávek 

a) V p�ípad� stornování objednávky m�že SV metal spol. s r.o.  uplatnit nárok na náhradu škody ve 
výši prokázaných náklad� spojených se zahájením realizace kontraktu ( objednávky ). Smluvní 
strana, která objednávku stornovala, musí tyto náklady uhradit zp�sobem uvedeným v následujícím 
odstavci. 

b) Uplatn�ní nároku ad a) musí být provedeno písemn� bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji však do 
deseti pracovních dn� ode dne stornování objednávky a uhrazeno do 14 dn� od vyú�tování. 

c) Nárok nem�že být uplat�ován v p�ípad�, že SV metal spol. s r.o. , není schopen plnit závazek 
vyplývající ze smlouvy nebo potvrzené objednávky z d�vod� technologických, které nebyly známy 
p�i sjednávání kontraktu. 
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3. Dodate�né zm�ny objednávky 

a) Jakékoliv dodate�né zm�ny m�že SV metal spol. s r.o.  akceptovat jen v p�ípad� že doposud 
nebylo zapo�ato s p�ípravou výroby nebo výrobou objednaného výrobku. U rozpracované výroby je 
firma SV metal spol. s r.o.  oprávn�na vyú�tovat vynaložené náklady a kupující je povinen tyto 
náklady uhradit. 

4. Balení 

1. Firma SV metal spol. s r.o.  provádí standardní balení na europalety s použitím smrš�ovací fólie a 
proložením dílc�, tak aby se zabránilo poškození b�hem p�epravy.  

2. V p�ípad� zvláštního požadavku na balení je nutno toto sjednat p�i uzavírání smlouvy.  

3. Ve sjednaný  den vyskladn�ní zboží jsou vyhotoveny všechny následující dokumenty k danému 
zboží: faktura (da�ový doklad), dodací list, balící list a v p�ípad� požadavku m��ící protokol.  

5. Povinnosti p�i p�evzetí zásilky 

1. P�i p�ebírání zásilky od firmy SV metal spol. s r.o.  vzniká p�íjemci oznamovací povinnost o 
doru�ení zásilky. Tato povinnost je spln�na podpisem oprávn�né osoby na dodacím listu, který musí 
být doru�en firm� SV metal spol. s r.o.  

2. V p�ípad� zjišt�ní poškození zboží je p�íjemce povinen: 

a) Je-li poškození zjevné na první pohled je p�íjemce zboží povinen informovat firmu SV metal spol. 
s r.o.  ihned p�i p�evzetí zásilky a to zápisem do nákladového listu �i CMR. Dále je p�íjemce povinen 
vyhotovit zápis o škod� a tento zápis musí potvrdit svým podpisem i osoba která zásilku doru�ila.  

b) Odb�ratel je povinen p�i p�íjmu pln�ní dle smlouvy toto pln�ní zkontrolovat a bez zbyte�ného 
odkladu oznámit dodavateli veškeré zjevné vady. Dále je povinen tam, kde to p�ichází v úvahu, 
prov��it kvalitu a funk�nost dodávky a oznámit bez zbyte�ného odkladu i vady, které p�i prvotní 
p�ejímce nebyly zjišt�ny vizuální kontrolou. Zjišt�né vady musí být oznámeny písemn�.   

3. Smluvní partner odpovídá firm� SV metal spol. s r.o.  za škodu vzniklou nedodržením povinnosti 
p�i p�evzetí zásilky.   

6. Platební podmínky 

1. Firma SV metal spol. s r.o. poskytuje služby a zboží v pevn� stanovených cenách dohodnutých p�i 
cenové nabídce nebo p�i potvrzení objednávky. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s 
výrobou, manipulací a balením. Je-li uvedeno v cenové nabídce je v cen� zahrnuta doprava a 
manipulace spojená s ní.  

2. Platba kupujícího bude provedena na základ� vystaveného da�ového dokladu – faktury, jejíž 
splatnost pro tuzemské subjekty je 14  dní, pro zahrani�ní subjekty je 30 dní, není-li dohodnuto jinak. 
V p�ípad� nezaplacení faktury v termínu splatnosti postupuje firma SV metal spol. s r.o.  v souladu 
s obecn� platnou právní úpravou.  
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3. Jestliže díl�í faktura nebo faktura ( dále jen faktura ) nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je 
objednatel oprávn�n tyto doklady doporu�en� poštou �i kurýrem proti potvrzení vrátit zhotoviteli. 
Toto se však musí stát do data splatnosti uvedených dokument�. Po vrácení faktury je zhotovitel 
povinen vystavit nový doklad se všemi náležitostmi. Lh�ta splatnosti je shodná jako u vrácené 
faktury a po�íná sv�j b�h dnem odeslání. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lh�tou 
splatnosti není objednatel v prodlení s placením.   

4. Jestliže dojde prokazateln� z d�vod� na stran� banky k prodlení s proveditelnou platbou není 
objednatel po tuto dobu v prodlení, je však povinen tuto skute�nost prokázat.   

5. P�ípadná zm�na sjednané ceny je možná pouze písemnou dohodou a SV metal spol. s r.o. , si 
vyhrazuje právo vyvolat nové jednání o cen� v p�ípad�, že vstupní ceny materiálu který není dodán 
objednatelem nebo služeb ( kooperací, subdodávek ), vzrostou v pr�b�hu pln�ní kontraktu o více než 
5 %. 

6. Vlastnictví k p�edm�tu díla p�echází ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení 
sjednané ceny díla a  p�ípadných dalších náležitostí dle smlouvy. 

7. Smluvní sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v t�chto p�ípadech: 

a) v p�ípad� prodlení s dokon�ením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den  z dohodnuté 
ceny díla, 

b) 0,05% sjednané ceny reklamované �ásti díla za každý den prodlení se zahájením  odstra�ování 
vady nebo nedod�lku reklamovaného p�i p�evzetí díla nebo v záru�ní dob�, k níž se zhotovitel 
zavázal v ur�itém termínu, a to za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denn� z ú�tované �ástky 
za prodlení se zaplacením zálohy, díl�í faktury nebo faktury. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo v��itele na náhradu škody. 

8. Ukon�ení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukon�it dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazk� musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v p�ípad� podstatného porušení 
smluvní povinnosti zakotvené v této smlouv�.   

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je ú�inné od jeho doru�ení druhé smluvní stran�. 
V p�ípad� pochybností se má za to, že je odstoupení doru�eno uplynutím patnáctidenní úložní doby 
pošty.   

4.  Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany krom� situace p�edpokládané již  v bodu 
5 Ostatních podmínek, porušení t�chto smluvních závazk� : 

a)  prodlení objednatele s p�edáním podklad� pro zhotovení díla nebo materiál� pro zhotovení díla, 
které se zavázal k tomuto p�edat zhotoviteli, 
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b)  prodlení zhotovitele s kone�ným, ev. dle této smlouvy korigovaným termínem pro dokon�ení 
díla, které bude delší než 30 kalendá�ních dn� 

c) prodlení objednatele se složením zálohy, byla-li sjednána, po dobu delší než 30 dn�. 

5. V p�ípad� odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyú�tování dosud 
provedených prací na díle. 

9. Ostatní podmínky 

1. Zjistí-li zhotovitel ( dodavatel ), po vzniku smlouvy, že p�edchozí pln�ní nebylo v�as odb�ratelem 
uhrazeno, je oprávn�n podle svých technologických a výrobních možností posunout odpovídajícím 
zp�sobem sjednaný termín pln�ní, p�i�emž tímto postupem nedochází k žádnému porušení smlouvy, 
nebo m�že od smlouvy odstoupit nebo podmínit termín spln�ní sjednaného závazku zaplacením 
všech dosud neuhrazených splatných pohledávek za odb�ratelem. 

2. Pro �ešení veškerých spor�, které vzejdou z uzav�eného kontraktu  se sjednává jejich �ešení podle 
právního �ádu �eské republiky a p�ed obecnými soudy �eské republiky. 

3. P�i zpožd�ní kontrahenta se zadáním parametr�, které jsou pot�ebné pro spln�ní závazku, si 
vyhrazuje SV metal spol. s r.o. , právo splnit závazek ve lh�t� prodloužené o �asový úsek zpožd�ní, 
nebude-li dohodnuto jinak. P�i zpožd�ní v zadání delším než 15 dn� si vyhrazuje SV metal spol. s 
r.o. , právo odstoupit od smlouvy a ú�tovat nezbytn� vynaložené náklady do odstoupení od smlouvy. 

4. V p�ípad� dopadu vyšší moci na možnosti pln�ní kontraktu nebudou si ú�astníci vzájemn� ú�tovat 
sankce. 

5. Odb�ratel je oprávn�n v pr�b�hu provád�ní díla provést kontrolu kvality prací a použitých 
materiál�. P�i kontrole je zhotovitel povinen p�edložit objednateli výsledky všech do té doby 
provedených zkoušek, d�kazy o jakosti použitých materiál�, certifikáty a atesty. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo 
požadovat, aby zhotovitel odstranil zjišt�né vady a dílo provád�l v souladu se smlouvou. 

6. Zhotovitel je oprávn�n v pr�b�hu provád�ní díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokyn� nebo p�edané dokumentace nebo materiálu, p�edloženého objednatelem ke zhotovení díla. 
Toto upozorn�ní musí mít písemnou formu. V takovém p�ípad� je povinen se k tomuto upozorn�ní 
objednatel bez zbyte�ného odkladu vyjád�it písemnou formou.  Jestliže nevhodné pokyny nebo vady 
ve výrobní dokumentaci nebo nevhodný materiál budou znamenat nemožnost provád�t dílo �ádn� a 
v�as,  je objednatel povinen u�init veškerá opat�ení, aby v provád�ní díla mohlo být pokra�ováno 
�ádn�. Po dobu odstra�ování závadného stavu v d�sledku upozorn�ní objednatele zhotovitelem až do 
p�edložení písemného stanoviska objednatele, není zhotovitel v prodlení.  Jestliže objednatel nadále 
písemným sd�lením trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu p�vodních pokyn� �i 
dokumentace nebo z jím p�edloženého materiálu, p�ípadn� v p�vodn� sjednaném �ase, nenese 
zhotovitel odpov�dnost za nemožnost dokon�it dílo nebo za vady díla po jeho dokon�ení. V p�ípad�, 
že setrvání objednatele na p�vodních pokynech má za následek prodloužení výrobních �as� a 
objednatel setrvá na p�vodním termínu zhotovení, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy a je 
oprávn�n objednateli ú�tovat náhradu škody, která mu tím vznikla. Pokud v takovém p�ípad� 
zhotovitel zjistí, že nelze dílo dokon�it, je oprávn�n p�erušit práce a v takovém p�ípad� není 
v prodlení se zhotovením díla.  Trvá-li p�erušení prací déle než t�i m�síce, je zhotovitel oprávn�n od 
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smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele a je oprávn�n 
objednateli ú�tovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

7. Nejsou-li dohodnuty jiné technické parametry, �ídí se kvalitativní ujednání podnikovými standardy 
zhotovitele. Odb�ratel prohlašuje, že se s uvedenými standardy seznámil a vzal je na v�domí. 

8. Technické parametry, které nebyly dohodnuty, nemohou být pozd�ji p�edm�tem reklamace. 
V p�ípad� sporu o nam��ené hodnoty n�kterého parametru, kdy výstupní kontrola zhotovitele 
vykazuje jiné hodnoty než vstupní kontrola odb�ratele, jsou rozhodující údaje zjišt�né subjektem na 
n�mž se ob� strany shodnou.  

10. Záv�re�ná ustanovení 

1. Veškeré zm�ny a dopl�ky této smlouvy lze �init pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou sou�ástí dokumentace konkrétního smluvního vztahu a 
v p�ípadech, které neupravují, platí obecn� závazná právní úprava právním �ádem �eské republiky.  
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