
Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č.: 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Metalart, s. r. o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, Běchovice, Městský soud Praha, odd. C, vložka 11611

1. 1. Všeobecné povinnosti smluvních stran: 
1.1 Podpisem smlouvy (nebo akceptováním potvrzení objednávky) uznává kupující tyto 

všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) prodávajícího – společnosti Metalart, 
s.  r. o. – jako závazné. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou sou-
částí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy (nebo akceptováním potvrzení objednávky) 
a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího je 
v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčují podpisy svých oprávněných 
zástupců na výše uvedené kupní smlouvě – potvrzení objednávky. Podmínky uvedené 
kupujícím na jeho objednacím formuláři či na jiném podobném dokumentu nejsou 
pro kupní vztah mezi kupujícím a společností Metalart, s. r. o., jako prodávajícím zá-
vazné a společnost Metalart, s. r. o., není jimi vázána.

1.2 Netrvá-li společnost Metalart, s. r. o., na exaktním dodržování jakéhokoli ustanovení 
z těchto VOP, nelze takového jednání vykládat jako zřeknutí se práva na jejich uplat-
nění později ani jako vzdání se práva uplatňovat takováto ustanovení později.

1.3 Společnost Metalart, s. r. o., si vyhrazuje právo tyto VOP změnit. Takto jednostranně 
změněné VOP se stávají závaznými pro obě strany 7 dní poté, co společnost Meta-
lart, s. r. o., oznámí tyto změny písemně kupujícímu, nebude-li společnosti Metalart, 
s. r. o., ve lhůtě 7 dní po doručeném oznámení změn doručeno oznámení druhé strany 
o nepřijetí těchto změn druhou smluvní stranou – kupujícím.

1.4 Kupující prohlašuje v souvislosti se stavem svého majetku, že:
a) je schopen plnit své závazky řádně a včas a že není v platební neschopnosti, dále že: 
c) není v likvidaci a není v situaci, kdy Insolvenční zákon v platném znění stanoví 

povinnost podat insolvenční návrh a to bez toho, zda byl podán či nikoliv, dále že:
d) na jeho majetek nebyla podána exekuce a nebyl zastaven či jinak postižen (výko-

nem rozhodnutí soudu či podobně.) 
1.5 Kupující dále prohlašuje, že je svéprávný, má právní osobnost a osoby jeho zastupující 

jsou ke své činnosti dle platných předpisů oprávněny.
1.6 Kupující se zavazuje o těchto zde výše uvedených okolnostech a skutečnostech spo-

lečnost Metalart, s. r. o., písemně v době trvání vztahu mezi kupujícím a společností 
Metalart, s. r. o., informovat, jinak odpovídá za škodu či jinou újmu, která by vznikla 
společnosti Metalart, s. r. o., z důvodu nepravdivosti či nepřesnosti těchto údajů. 

1.7 Kupující se zavazuje dále informovat společnost Metalart, s. r. o., o změně svých údajů (sídlo, 
...) jinak nese důsledky nepřesnosti či neaktuálnosti těchto údajů (nemožnost doručení...).

2. Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy a předmět dodávky:
2.1 Nabídky vydané společností Metalart, s. r. o., mají pouze informativní charakter, ne-

jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy a nezavazují společnost Metalart, s. r. o., 
k dodání zboží ani poskytnutí služeb obsažených v nabídce. Závazné jsou pouze údaje, 
uvedené v kupní smlouvě.

2.2 Smluvní vztah, zakládající povinnost plnění pro fi rmu Metalart, s. r. o., vzniká jedině 
a pouze uzavřením kupní smlouvy ve smyslu platných právních předpisů, přičemž 
podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou: 
• jednoznačné označení společnosti kupujícího (obchodní jméno), sídlo či trvalé by-

dliště kupujícího
• dohoda o předmětu plnění v plném, technicky defi novaném rozsahu, to je typ vý-

robku s uvedením jeho přesné specifi kace (provedení), délky, počty kusů či obdob-
ná zcela jednoznačná specifi kace

• dohoda o čase plnění,
• dohoda o ceně a o platebních podmínkách.
Až uzavřením kupní smlouvy také počíná běh smluvních dodacích lhůt, není-li 
v kupní smlouvě stanoveno jinak. Údaje uvedené v objednávce prodávajícího nejsou 
směrodatné, nebyly-li přímo potvrzeny v uzavřené kupní smlouvě.

2.3 Další možnosti vzniku smluvního vztahu jsou, nebude-li dohodnuto jinak:
• uskutečnění dodávky společností Metalart, s. r. o., na základě přijaté objednávky či 
Kupující uznává, že i smluvní vztah vzniklý dle bodu 2.3. se řídí těmito VOP.

2.4 Kupující je povinen řádně překontrolovat obsah kupní smlouvy (či potvrzené objed-
návky) ve všech položkách, především počty kusů, jejich délky, materiál předmětu do-
dávky, jeho protikorozní ochranu, dohodnutý povlak a umístění povlaku (strana A či 
B), jednotlivé ceny a příplatky či skonta k nim a bere na vědomí, že uzavřením kupní 
smlouvy údaje uvedené v kupní smlouvě odpovídají jeho potřebám a že s nimi souhlasí. 

2.5 Kladečské plány a projekty: Bod 2.4. výše platí i v případech, že kladečské plány pro 
předmětnou dodávku zpracovává či zprostředkovává společnost Metalart, s. r. o.,. Za 
soulad kladečského plánu a specifi kace objednávky se skutečností na stavbě a pro-
jektem stavby včetně technické zprávy, požární zprávy a statickým výpočtem objektu 
ručí vždy kupující. I v případě, že kladečský plán, délkovou specifi kaci či statický 
výpočet pro kupujícího dodávaných profi lů zhotovuje společnost Metalart, s. r. o., 
jako prodávající, je kupující zodpovědný za soulad a aktuálnost podkladů předaných 
společnosti Metalart, s. r. o., za účelem zpracování takových statických výpočtů či 
kladečského plánu, zejména za soulad projektu objektu se statickým výpočtem stavby, 
technickou zprávou, požární zprávou a za soulad předané části projektu s ostatními 
součástmi projektu. Riziko vzniklé z nesouladu projektové dokumentace se skuteč-
ností či s částmi projektové dokumentace navzájem mezi sebou nese v plném rozsahu 
kupující, není-li v dohodnuté KS dohodnuto jinak. Náklady na zjištění skutečného 
stavu dodržení projektové dokumentace na stavbě nese kupující. Kupující je v těch-
to případech zodpovědný za předání společnosti Metalart, s. r. o., všech potřebných 
podkladů pro zhotovování kladečských plánů (statických výpočtů či prováděcích plá-
nů), detailů, řezů a dalších podkladů nutných pro bezchybné vyhotovení kladečských 
plánů (statických výpočtů či prováděcích plánů) ve shodě s platnými normami a pro 
stavbu písemně dohodnutými zásadami. Nesoulad kladečských plánů s požadavky 
stavby (kupujícího) je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
společnosti Metalart, s. r. o. V případě neoznámení nesouladů kladečských plánů 
(statických výpočtů či prováděcích plánů) bez zbytečného odkladu, tj. maximálně do 
2 dní po zjištění nesouladu, s požadavky kupujícího (stavby), nezodpovídá společnost 
Metalart, s. r. o., za vady či z důvodu tohoto nesoulady plynoucích škod. 

2.6 Společnost Metalart, s. r. o., se zavazuje poskytnout kupujícímu v přiměřeném rozsa-
hu konzultace nutné pro navržení vhodného typu předmětu dodávky dle požadavků 
projektu či požadavků investora. 

2.7 V případě, že kupující přesně nesdělí písemně společnosti Metalart, s. r. o., atmosféric-
ké podmínky znečištění ovzduší (zejména korozní agresivitu v prostředí předmětné 
dodávky a vlhkost v prostředí plánované předmětné dodávky) a způsob použití zboží 
tak, aby společnost Metalart, s. r. o., mohla přesně určit jaké provedení a protikorozní 
vlastnosti či jiné vlastnosti předmětu dodávky jsou pro tuto dodávku vhodné a zvolí 
předmět smlouvy, tj. zejména typ profi lu, jeho provedení a protikorozní ochranu či 
typ povlaku sama, nezodpovídá společnost Metalart, s. r. o., za vady předmětu plnění 
z tohoto důvodu vznikající či vyplývající.

2.8 Veškeré parametry a vlastnosti zboží uvedené v materiálech společnosti Metalart, 
s. r. o., jsou informativní, za závazné platí vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě.

3. Cena:
3.1 Zálohové faktury jsou splatné dle na nich vyznačeném termínu splatnosti. Při nedo-

držení tohoto termínu splatnosti je prodávající zproštěn povinnosti dodat zboží v pů-
vodním dohodnutém termínu, nedostává se tedy do prodlení s dodávkou a použije se 
ustanovení §2092 OZ, přičemž nový termín dodání je nutno znovu dohodnout tak, 
aby dodání předmětu smlouvy bylo možné po splnění povinnosti uhradit zálohovou 
fakturu či jiné povinnosti v kupní smlouvě uvedené.

3.2 Přislíbená skonta – slevy za platbu zálohou – se při nedodržení lhůty splatnosti nepo-
skytují ! Toto platí i v případě, že by kupující dlužil prodávajícímu v době objednávky 
či v době dodávky jiné faktury jsoucí k těmto datům po splatnosti) 

3.3 Kompenzace nebo zadržení úhrad za dodané zboží či poskytnuté služby z důvodů 
jakýchkoliv protinároků – zejména, ale ne jen – záručních, je nepřípustné.

3.4 Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži 
nebo prospěchu kupujícího. To platí také o pevných dohodnutých cenách v případě, 
že se termín dohodnuté dodávky, stanovený při uzavření smlouvy, změní z důvodů, 
které leží na straně kupujícího či jeho odběratelů.

3.5 Společnost Metalart, s. r. o., má právo ceny uvedené v nabídce či kupní smlouvě navý-
šit , tj. jednostranně změnit v případě, že:
• délka profi lů v předmětu plnění následně sdělená společnosti Metalart, s. r. o., jako 

prodávajícímu (byla-li kupní smlouva uzavřena napřed jako rámcová, tj. bez uvede-
ní délek s tím, že délky profi lů vyplynou z projektu, resp. kladečských plánů) bude 
delší než je ložná plocha kamionu běžné dálkové přepravy (obě strany stanovují 
13,5 m) a bude tak nutno pro dopravu zboží zajistit nadrozměrnou přepravu, nebu-
de-li v předmětné kupní smlouvě dohodnuto jinak,

• požadované délky profi lů budou menší než je dáno v nabídkách společnosti Meta-
lart, s. r. o., (zpravidla 2m u trapézových a vlnitých profi lů a sendvičových panelů 
a 3 m u tenkostěnných kazet). V tomto případě bude aplikován „příplatek za krátké 
střihy“ uvedený v nabídkách (či jiných materiálech) společnosti Metalart, s. r. o. 

• množství předmětu dodávky (či části předmětu dodávky) by se stalo menší než tzv. 
„Podlimitní množství pro výrobu určitého zboží“ a toto nebylo v průběhu zpraco-
vání nabídek, objednávky či kupní smlouvy společnosti Metalart, s. r. o., známo. 

4. Platby:
4.1 Pokud není v písemné Kupní smlouvě uvedeno jinak, platí pro plnění peněžitých zá-

vazků kupujícího vůči prodávajícímu níže uvedené platební podmínky:
4.1.1 Dnem zaplacení se rozumí hotová úhrada do pokladny společnosti Metalart, s. r. o., 

či den připsání platby na účet společnosti Metalart, s. r. o., není-li v kupní smlouvě 
uvedeno jinak.

4.1.2 Jakýkoliv jiný druh platby, než který je uveden v těchto VOP, je podmíněn písemným 
souhlasem prodávajícího.

4.1.3 Náklady platebního styku (poplatky za převody) jdou k tíži kupujícího, společnost 
Metalart, s. r. o., jako prodávající obdrží v kupní smlouvě dohodnutou částku bez 
jakýchkoli srážek a poplatků. 

4.2 Kupující a společnost Metalart, s. r. o., se dohodli, že kupující může započítat své 
pohledávky za společnosti Metalart, s. r. o., jen na základě oboustranně podepsané 
písemné dohody o této skutečnosti.

4.3 Zničení, poškození či ztráta předmětu plnění v době, kdy nebezpečí či odpovědnost za 
škody na předmětu dodávky přešlo z prodávajícího na kupujícího, nemá vliv na povinnost 
kupujícího řádně a včas uhradit cenu za předmět dodávky společnosti Metalart, s. r. o.

4.4 Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny, postupné splátky kupní ceny 
za předchozí dodávku nebo zálohy nebo budou-li či stanou-li se známy okolnosti, které 
snižují spolehlivost úhrad od kupujícího jako např. dojde-li k obstavení účtu kupující-
ho nebo nastanou-li okolnosti uvedené v bodě 1.4. zde nebo dluží-li v době předpoklá-
daného dodání zboží či výroby zboží společnosti Metalart, s. r. o., jako prodávajícímu 
fakturu po datu splatnosti, je společnosti Metalart, s. r. o., oprávněna nesplnit ještě 
nezaplacené dodávky až do té doby, dokud nebude kupní cena za dle kupní smlouvy 
předmětné nedodané zboží uhrazena a zaplaceny ostatní dosud neuhrazené faktury 
prodávajícího či do té doby, dokud nebudou tyto platby postačujícím spolehlivým způ-
sobem zajištěny. Nedodání zboží v takovém případě nebude považováno za porušení 
příslušné smlouvy či prodlení s dodávkou ze strany společnosti Metalart, s. r. o., a vůči 
společnosti Metalart, s. r. o., nebudou moci být uplatňovány jakékoliv sankce.

5. Odstoupení od smlouvy a vyšší moc:
5.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 24 hodin po uzavření Kupní smlouvy 

ve smyslu §1992 Občanského zákoníku zaplacením odstupného ve výši 90 % z ceny 
dohodnuté ve smlouvě. 

5.2 V případě, že kupující odstoupí od Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky ve 
lhůtě delší než 24 hodin po jejím uzavření nebo obdržení, je prodávající oprávněn 
vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 90 % z ceny zakázky bez DPH. Případ-
nou náhradu škody (vzniklou zejména marnou výrobou zboží či marnou výrobou 
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materiálu určeného pro výrobu předmětu dodávky (svitků.), je společnost Metalart, 
s. r. o., jako prodávající oprávněna požadovat na kupujícím vedle sjednané smluvní 
pokuty. Nárok na případnou náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě zde 
uvedeném vyloučen. 

5.3 V případě prodlení společnosti Metalart, s. r. o., s dodávkou dohodnutého zboží či 
služeb z důvodu „vyšší moci“, má právo kupující od smlouvy odstoupit bude-li zdržení 
dodávky delší než 2 měsíce, nemá však právo v tomto případě na náhradu škody.

5.4 Vyšší mocí uvedenou v bodě 5.3 zde, kde je vyloučeno uplatňování náhrady škody, 
se rozumí: válka, občanské nepokoje, přírodní katastrofy, obchodní restrikce ze stra-
ny státu nebo jiná dovozní opatření obdobného druhu, hromadné stávky, požár či 
krátkodobě neodstranitelná porucha výrobního zařízení nebo jiné důvody, které jsou 
zcela mimo vliv a kontrolu společnosti Metalart, s. r. o., i při vynaložení veškeré po-
třebné péče. 

5.5 Obě smluvní strany se dohodly, že kromě případů upravených v §2913 Obč. zákoníku 
č. 89/2013 Sb. zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředví-
datelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůd-
ce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku 
takovéto překážky a do doby její pominutí a přiměřené doby k splnění povinností po 
jejím pominutí. Obě strany jsou ve shodě v tom, že toto ustanovení se nemůže použít 
na případnou platební nevůli či platební neschopnost následného vyššího odběratele 
kupujícího, pro kterého hodlá či hodlal kupující předmět dodávky dle kupní smlouvy 
použít či jej jemu dodat. K tomuto i viz bod 9.7. těchto VOP.

6. Dodávka:
6.1 Dodávka se uskuteční na tahači s návěsem na dohodnuté místo dodání (nebude-li 

v kupní smlouvě dohodnuto jinak) zpravidla kupujícím označené staveniště nebo 
kupujícím určené skladiště. Pokud nebude při dodávce zajištěn příjezd na staveniště 
nebo skladiště přístupný pro tahač s návěsem, nese kupující veškeré z toho vzniklé ví-
cenáklady, bude-li čekání kamionu na vykládku předmětu dodávky delší než 6 hodin.

6.2 V případě, že by byl v kupní smlouvě dohodnut odběr předmětu zboží přímo ve vý-
robním závodě určeném společností Metalart, s. r. o., jako prodávajícím, je plněním 
smlouvy, tj. závazek prodávajícího k dodání zboží splněn řádně a včas odesláním hlá-
šení o připravenosti zboží k odběru společností Metalart, s. r. o., kupujícímu (dopisem 
či emailem), předáním zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému přepravci.

6.3 Vykládka v místě dodání se uskuteční na náklady a riziko kupujícího. Plněním smlou-
vy při dohodnuté dodávce na místo určení nastává nájezdem dopravního prostředku 
prodávajícího, na kterém je uložen předmět dodání na hranici kupujícím označeného 
staveniště nebo skladiště a tímto okamžikem též přechází riziko nebezpečí škody na 
zboží na kupujícího. Kupující ručí za škody a ztráty, vzniklé během vnistrostaveništní-
ho transportu, při skládání a skladování předmětu dodání v místě dodání.

6.4 Změna ve smlouvě dohodnutého dodacího termínu ze strany kupujícího musí být 
oznámena společnosti Metalart, s. r. o., kupujícím písemně nejpozději 2 týdny před 
smluvním dodacím termínem. Prodávající je tímto sdělením zproštěn bývalých ter-
mínových závazků. Stanovení nového dodacího termínu musí být řešeno písemnou 
dohodou, tak aby bylo dodání předmětu dodávky výrobně a za obdobných podmínek 
možné. V případě, že by z důvodu pozdějšího oznámení společnosti Metalart, s. r. o., 
jako prodávajícímu došlo ke škodě ve formě – ale ne jen – marně vyrobeného zboží, 
zavazuje se kupující společnosti Metalart, s. r. o., tuto škodu uhradit.

6.5 Předmět dodání, který je připraven ke plnění (dodání) v termínu dle kupní smlouvy, 
případně mezi stranami následně písemně upřesněném, kterou kupující svou nečin-
ností či odmítnutím dodávky znemožní dodat a převzít o více než 7 dní, je prodáva-
jící oprávněn uskladnit na náklady kupujícího po předchozím písemném oznámení 
(dopisem či emailem). V takovém případě se stane 1. dnem uskladnění zboží 8. den 
po zaslání avíza prodávajícím společností Metalart, s. r. o., kupujícímu o připravenosti 
předmětu dodávky k dodání. Tento den pak bude považován za splnění předmětu do-
dávky. Prodávající je oprávněn v tomto případě účtovat kupujícímu skladné za každý 
den skladování ve výši 1  % z hodnoty neodebraného předmětu dodávky bez DPH 
a dále náhradu ceny za dopravu zboží z místa výroby do nejbližšího vhodného skladu 
ve skutečné výši. Obdobně bude postupováno i pro případ, že kupující či jím pověřená 
osoba zboží na místě určené vykládky toto nepřevezme, a to ani ve lhůtě šesti hodin 
po najetí dopravního prostředku prodávajícího na místo dodání předmětu dodávky 
a  sice v případě, že dopravní prostředek zaslaný prodávajícím s předmětem plnění 
najel na místo stavby v den dohodnutý v kupní smlouvě resp. v den avizovaný kupu-
jícímu v Avízu o dodávce zboží. V takovýchto případech však bude skladné účtováno 
ode dne uskladnění zboží ihned po dodání zboží, resp. najetí dopravního prostředku 
s předmětem dodávky na místo určení.

7. Výhrada vlastnického práva a přechod vlastnického práva dle § 2132 a 2133 OZ:
7.1 Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.
7.2 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího teprve 

zaplacením kupní ceny včetně navazujících poplatků a případně uplatněných smluv-
ních pokut. 

7.3 Pro případ prodlení s placením a pro případ zrušení kupní smlouvy kupující již nyní 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dosud nezpracované a nezaplacené zboží, které se 
u něho bude nacházet, bylo společností Metalart, s. r. o., odebráno zpět. K provede-
ní těchto opatření je kupující povinen prodávajícímu či jiné prodávajícím pověřené 
osobně umožnit neprodleně přístup k předmětnému zboží, a to i u třetího subjektu.

7.4 Kupující prohlašuje, že své pohledávky za třetími osobami vzniklé z přenechání zboží 
těmto třetím osobám dodaného mu prodávajícím, postoupí v případě, že neuhradí 
kupní cenu a případně uplatněné sankce či náhradu škody řádně a včas prodávají-
címu, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek až do výše neuhrazených 
částek dle tohoto bodu.

8. Záruky za jakost a vadné plnění:
8.1 Společnost Metalart, s. r. o., odpovídá za vady, které má dodané zboží v době dodávky 

či které se projeví v záruční době, přičemž platí bod ustanovení bodu 8.2. těchto VOP.
8.2 Prodávající poskytuje záruku na nezávadnost materiálu za předpokladu, že zůstanou 

zachovány atmosférické podmínky (znečistění ovzduší a jeho korozní agresivita) exis-
tující při podpisu smlouvy (nebo potvrzení objednávky), resp. tyto se nezhorší oproti 
podmínkám v době dodávky. Změna těchto podmínek následně zbavuje prodávající-

ho jakékoliv záruční povinnosti. Záruka je dále platná za předpokladu, že kupujícím 
objednaný materiál vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití zboží 
a korozní agresivitě ovzduší v místě užití předmětu zboží, a za předpokladu správného 
zacházení se zbožím při skladování materiálů a jejich montáži, zejména pak při dodr-
žení „Doporučení pro použití a montáž materiálů dodávaných společností Metalart, 
s. r. o.“, které je zveřejněno na webových stránkách prodávajícího. Kupující podpisem 
těchto VOP výslovně stvrzuje, že se s těmito „Doporučeními“ seznámil. 

8.3 Záruka se nevztahuje na přirozené procesy stárnutí materiálu, nevýznamné barev-
né odchylky a je platná při neporušení dodaného materiálu při montáži a provozu, 
zejména pak při neporušení povlakové duroplastové vrstvy u tenkostěnných profi lů.

8.4 Záruka se poskytuje výlučně na: perforaci materiálů vzniklou z důvodu koroze, ztrátu 
celistvosti ochranného pohledového duroplastového povlaku a dále statické vlastnosti 
či jiné v kupní smlouvě dohodnuté vlastnosti předmětu smlouvy. Na „ochranný lak v tl. 
4–12 micronů“ na rubové straně dodávaných tenkostěnných profi lů se záruka nepo-
skytuje, tento je považován za výrobní ochranný lak a nemá žádnou estetickou funkci.

8.5 Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, platí pro dodávky kupujícího záruka 
za jakost po dobu 24 měsíců po dodání předmětu dodávky. Tato záruka neplatí pro 
tenkostěnné profi ly nepovlékané duroplastem.

8.6 Prodávající neručí za vady vzniklé neodborným skladování dodaného materiálu. 
8.7 Kupující je povinen zkontrolovat při přijetí dodávky její stav (zejména počet balíků 

a jejich viditelné poškození) a eventuelní zjištěnou vadu zjevnou ve lhůtě max. 48 ho-
din oznámit písemně či emailem společnosti Metalart, s. r. o.,. V oznámení je nutno 
přesně popsat typ vady a její rozsah. Kupující je dále povinen takovouto zjevnou vadu 
vepsat do dodacího listu či CMR a toto sdělení nechat připodepsat ze strany řidiče, 
v opačném případě je možné, že vadu nebude možno z důvodu nemožnosti podání 
důkazu o její existenci v době dodávky (před vykládkou) uznat. 

8.8 Skryté vady je nutno písemně či emailem ohlásit společnosti Metalart, s. r. o., maxi-
málně do 5ti dní po jejich zjištění.

8.9 Při nedodržení výše dohodnutých lhůt pro uplatnění reklamace (vyjma mimořádných 
událostí jsoucích mimo kontrolu kupujícího) sjednávají smluvní strany fi kci zániku 
veškerých nároků z titulu odpovědnosti za vady. 

8.10 Dodané profi ly mohou být z důvodu přepravy nevýznamně poškozeny poškrábá-
ním či odřením z dopravy. Na tyto drobné nepohledové vady se záruka nevztahuje. 
Společnost Metalart, s. r. o., dodá kupujícímu zdarma opravný lak na takto vzniklé 
nepodstatné odřeniny a kupující je na vlastní náklady odstraní – zapraví lakem co 
nejmenší vrstvou laku a jen v místě poškození duroplastové vrstvy do místa odřenin. 
Za vadu rovněž nejsou považovány mikroskopické vlasové rýhy na výrobku vzniklé 
při dopravě, skladování, montáži a provozu v rozsahu max. 1 vlasové rýhy v délce 
max. 20 mm/1 m2.

8.11 Společnost Metalart, s. r. o., zvolí po dohodě s kupujícím takovou metodu odstranění 
zjištěné vady, která odpovídá nejlépe její povaze a která nezapříčiní u žádné ze smluv-
ních stran nepřiměřenou majetkovou újmu. V případě, že bude dohodnuta fi nanční 
náhrada, musí být tato písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami.

8.12 V případě, že bude nutné pro rozhodnutí o reklamaci a posouzení vady zboží vstoupit 
na místo použití předmětu dodávky, zavazuje se kupující společnosti Metalart, s. r. o., 
a jejím zástupcům umožnit prohlídku dodaného předmětu dodávky a v nutném pří-
padě odběr vzorku reklamovaného zboží.

9. Závěrečná ustanovení: 
9.1 Obě strany stvrzují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluvních vztahů mezi 

nimi uzavřených, nebylo-li v jednotlivém případě dohodnuto písemně jinak a že jejich 
obsah je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčily svými podpisy.

9.2 Obratem „písemně“ dohodly obě smluvní strany nejen doručený písemný dokument, 
ale i vyměněnou a doručenou elektronickou poštu či doručenou zprávu zaslanou faxem. 

9.3 Obě smluvní strany zodpovídají za škody vzniklé druhé straně, které způsobí poru-
šením svých povinností.

9.4 Společnost Metalart, s. r. o., je povinna nahradit kupujícímu vzniklou újmu nejvíce do 
výše 100 % dohodnuté prodejní ceny zboží či služeb. Společnost Metalart, s. r. o., nezod-
povídá druhé smluvní straně za ušlý zisk a dále nezodpovídá za škody fi nanční, vzniklé 
u kupujícího z důvodu nedodržení povinností ze strany společnosti Metalart, s.  r. o., 
v případě, že by výše takovýchto možných škod nebyla společnosti Metalart, s. r. o., pro-
kazatelně písemně sdělena před uzavřením Kupní smlouvy. 

9.5 Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené závazky kupují-
cího vůči společnosti Metalart, s. r. o., bez ohledu na sjednanou splatnosti, se stávají 
splatnými i dnem podání insolvenčního návrhu na kupujícího nebo vstupem kupu-
jícího do likvidace. 

9.6 Tyto VOP a všechny smlouvy mezi kupujícím a společností Metalart, s. r. o., se řídí 
ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (v textu uvedeno 
jako: „OZ“)

9.7 Obě smluvní strany vylučují shodně aplikaci ustanovení dle §1799, §1800, §1805 odst. 
2. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

9.8 Nebezpečí změny okolností dle §1765 odst. 2 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
nese kupující.

9.9 Práva vyplývající ze smlouvy či její porušení se promlčují ve čtyřleté promlčecí lhůtě.
9.10 Pokud je některé z uvedených ustanovení neplatné, nebo se stane neplatným, ostatní 

smluvní ustanovení tím nejsou dotčena. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP či 
navázaných Kupních smluv jako nicotné či zdánlivé, posoudí se vliv takovéto vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně dle §576 Občanského zákoníku.

9.11 Kupující (druhá smluvní strana) tímto vyjadřuje souhlas, aby společnost Metalart, 
s. r. o., archivovala jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a násl. O ochra-
ně osobních údajů s tím, že získané osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně 
a s tím, že data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při vzájemné komuni-
kaci smluvních stran či s orgány státní moci.

9.12 Tyto VOP vstupují v účinnost ode dne 17. 4. 2014 a kupující svým podpisem kupní 
smlouvy tyto VOP výslovně uznává.

............................................................................
 podpis kupujícího
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