VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
NTS Prometal Machining, s.r.o.
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 222, PSČ 76321
IČ 25325973
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi
objednatelem a společností NTS Prometal Machining, s.r.o., se sídlem Slavičín, Hrádek na
Vlárské dráze 222, PSČ 76321, IČ 25325973 (dále jen „zhotovitel“). Tyto VOP jsou
nedílnou přílohou smlouvy uzavírané mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen
„smlouva“), kdy předmětem smlouvy je provedení díla zhotovitelem pro objednatele
dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku.
1.2. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními
smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.
2. Vznik smlouvy
2.1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné objednávky
objednatele sestavené na základě platné nabídky zhotovitele. Objednávka, která se
považuje za návrh smlouvy, je závazná, je-li potvrzena zhotovitelem.
2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele s uvedením jejich obchodní firmy/jména
a příjmení, sídla/místa podnikání, identifikačního čísla;
b) popis díla;
c) požadované množství díla včetně jeho technické specifikace;
d) smluvní cenu;
d) místo a termín dodání díla, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím
sídlo zhotovitele;
e) podpis osoby oprávněné za objednatele v této věci jednat; razítko objednatele, pokud se
nejedná o elektronicky zaslanou objednávku.
2.3. Písemná objednávka může být doručena zhotoviteli poštou, faxem či prostředky
elektronické komunikace. Objednatel je svou objednávkou - návrhem na uzavření
smlouvy vázán po dobu třiceti dnů od jeho doručení zhotoviteli.
2.4. Po doručení objednávky objednatele zhotovitel zašle objednateli potvrzení
objednávky nebo nový návrh smlouvy. Potvrzení objednávky musí mít náležitosti
dle čl. 2.2 těchto VOP. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky zhotoviteli odesláno
potvrzení zhotovitele či nový návrh, objednávka zaniká. Potvrzení objednávky je možno
učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace.
2.5. Doručením potvrzení objednávky objednateli je mezi stranami uzavřena smlouva.
Pokud dojde k potvrzení objednávky zhotovitelem pouze ohledně části díla, vzniká mezi
stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud dojde v potvrzení
objednávky k jiné změně než pouhého snížení množství díla, kterého se má jednotlivá
smlouva týkat, jde o nový návrh jednotlivé smlouvy. Tento návrh je objednatel oprávněn
přijmout ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako zhotovitel objednávku objednatele.
2.6. Jakákoli změna obsahu smlouvy je možná výhradně písemně na základě dodatku
ke smlouvě podepsaném oběma stranami. Před podpisem dodatku ke smlouvě bude
vyčíslena a oboustranně odsouhlasena výše vícenákladů vzniklých v souvislosti
s uzavřením dodatku, přičemž tato částka odpovídající odsouhlaseným vícenákladům bude
v dodatku ke smlouvě výslovně uvedena. Podpisem dodatku se objednatel zavazuje tyto
vícenáklady zhotoviteli uhradit.
2.7. Zhotovitel obchoduje pouze na základě těchto VOP. Jakákoli jejich změna musí být
písemná a objednatel i zhotovitel s nimi musí výslovně souhlasit. Přijetí návrhu s
odchylkami od obsahu návrhu či k němu přiložených podmínek zakládá protinávrh, neníli v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak.
3. Splnění dodávky díla
3.1. Objednatel plně odpovídá za převzetí díla podle uzavřené smlouvy. V případě, že
objednatel zmocní k převzetí díla podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce
(dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby,
kterou k převzetí zmocnil. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli takto
pověřenou osobou.
3.2. V případě, že zhotovitel předá dílo podle smlouvy v místě dodání určeném smlouvou
osobě, která vystupuje jako osoba pověřená objednatelem, platí, že zhotovitel byl v dobré
víře ohledně totožnosti této osoby. Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv následky vzniklé
ve vztahu k objednateli pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti
objednatelem pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.
4. Kvalita díla
4.1. Dílo bude provedeno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného
díla, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.
4.2. Na dodané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku, pokud tak stanoví obecně
závazný právní předpis a v délce stanovené tímto právním předpisem, nebude-li mezi
stranami sjednáno jinak.
5. Cena
5.1. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena
za předpokladu, že realizace díla proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů
na straně objednatele. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně objednatele,
zavazuje se objednatel v plné výši tyto vícenáklady zhotoviteli uhradit.
5.2. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli zálohu, není
zhotovitel povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha objednatelem zhotoviteli
zaplacena. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení
s plněním ocitnout zhotovitel a o dobu, po kterou je objednatel v prodlení, se prodlužuje
doba pro provedení plnění zhotovitelem.
6. Platební podmínky
6.1. Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno
bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet zhotovitele.
Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno v hotovosti, se
považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu zhotovitelem.

6.2. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je objednatel
povinen provést na základě faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem. Úhradu
je objednatel povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.
6.3. Neprovede-li objednatel úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne
se objednatel od následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se objednatel v prodlení
se zaplacením ceny či kterékoliv části ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není
dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
7. Odpovědnost za vady, reklamace
7.1. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku v platném znění.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody
na díle ze zhotovitele na objednatele. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady, které vzniknou
ve stanovené záruční době po přechodu nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele,
jestliže objednatel prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na případy úmyslného poškození díla ani
na poškození zásahem vyšší moci.
7.3. U veškerých odstranitelných vad díla přísluší objednateli výlučně nárok na odstranění
těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby zhotovitele. Podmínkou
vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel u zhotovitele vady písemně bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, uplatnil. Ukáže-li se, že vady díla jsou sice
odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší
objednateli u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 7.4. těchto VOP. Posouzení, zda se
jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení
o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně zhotoviteli.
O výsledku takového posouzení je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.
7.4. U neodstranitelných vad díla vzniká objednateli výlučně právo na dodání nového
bezvadného díla náhradou za dílo vadné, nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to
dle volby zhotovitele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel
zhotoviteli oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dopravou (pokud ji zajišťuje objednatel),
nesprávným užíváním či skladováním díla, neodborným zásahem nebo zanedbáním
nezbytné údržby díla ani za mechanické nebo chemické poškození. Zhotovitel také nenese
odpovědnost za škody na díle způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých
způsobů užívání. Podmínkou trvání záruky, pokud byla poskytnuta, je skutečnost, že
veškerou údržbu a opravy díla během záruční doby bude provádět výhradně zhotovitel.
U díla, jehož montáž u objednatele neprovedl zhotovitel, se záruka vztahuje v rozsahu
určeném v těchto VOP a v potvrzení o záruce a v souladu s omezeními v nich uvedenými
pouze na dílo samotné, přičemž zhotovitel zároveň neodpovídá za vady díla způsobené
montáží.
7.6. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace
ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotoviteli v plné výši nahradit.
7.7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle smlouvy pozbývá objednatel bez
dalšího a nevratně nárok na jakoukoliv záruku za jakost dle těchto VOP a potvrzení
o záruce (záručního listu). Záruka se v takovém případě neposkytuje.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vyskytnou-li se na straně zhotovitele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící
splnění jeho závazků vůči objednateli, má zhotovitel právo od smlouvy jednostranně
písemně odstoupit a objednateli je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku sníženou
o dosud vynaložené náklady, z nichž má objednatel prospěch. Zhotovitel neodpovídá
objednateli za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou
takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných
a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Zhotovitel neodpovídá
objednateli za škody vzniklé na základě objednatelem uzavřených smluv s jinými
osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
8.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení
předpokládané ceny za dílo. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji
pohledávku za zhotovitelem na třetí subjekt. Objednatel není oprávněn jednostranně
započíst jakýkoliv svůj závazek vůči zhotoviteli s jakoukoliv svojí pohledávkou
za zhotovitelem.
8.3. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu, v jakém je zhotoviteli poskytl. Objednatel souhlasí s tím, že jeho údaje budou
po dobu, po kterou bude zhotovitel podnikat, uchovány v databázi zhotovitele při dodržení
podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb. Údaje objednatele budou použity pouze
k účelu informování objednatele a k podávání nabídek objednateli za dodržení všech
zákonných podmínek.
8.4. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich
uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném
znění.
8.5. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění
(internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každá smlouva. Odesláním
objednávky potvrzuje objednatel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním
aktuálních VOP.
8.6. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které
určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění
na internetu. Obsahuje-li smlouva, úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou
od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
8.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2009

