
   
 

 
 

Westfalia Metal s.r.o. 
Všeobecné nákupní podmínky 

 
1. Uzavření smlouvy 

Objednávky vystavujeme jen dle následujících objednacích podmínek, a to i když 
se v budoucnu výslovně na to neodvoláváme. Odlišné podmínky platí jenom, 
když jsme je písemně schválili. Jiné dodací podmínky uvedené v potvrzení 
zakázky neuznáváme, i když po obdržení potvrzení zakázky výslovně nic 
nenamítáme, nestávají se součástí smlouvy. Částečné platby a příjem částečných 
dodávek z naší strany neznamenají uznání obchodních podmínek odchylujících 
se od našich objednacích podmínek. 

Pro nás jsou závazné výlučně písemně podané nebo potvrzené objednávky 
našeho nákupního oddělení. Ústní nebo telefonické přísliby nejsou pro nás 
závazné. Písemné žádosti a objednávky můžeme stáhnout, nejsou-li potvrzeny 
do 14 dnů. 

2. Ceny, přirážky na náklady balení 

Není-li dohodnuto jinak, jsou ceny pevné a rozumí se včetně dodání příjemci dle 
ustanovení bodu 5. 

3. Platba / Postoupení pohledávek 

Platby se uskutečňují platebními prostředky dle naší volby a dle dohodnutých 
podmínek. Není-li dohodnuto jinak, platíme do 30 dnů po doručení faktury se 
skontem 3% nebo netto do 60 dnů. Obdržíme-li fakturu dřív než zboží, začínají 
platební lhůty běžet příjmem poslední části dodávky. Bez upomínky nejsme v 
prodlení. 

Obdržíme-li dodávky předčasně, je splatnost platby dle dohodnutého dne dodání. 

V případě vadného dodání jsme oprávněni zadržet platbu až do řádného plnění. 

Pro zaplacení je rozhodující, jaké počty kusů, míry a váhy byly zjištěny v našem 
závodu. 

Platíme-li ve výjimečných případech zálohy, jsme oprávněni požádat od 
dodavatele záruku. 

Postoupení pohledávek z dodávek a ze služeb nám poskytnutých je bez našeho 
písemného souhlasu neúčinné. Pří odeslání zboží se nám musí neprodleně 
odeslat i faktura v dvojím vyhotovení. 

4. Dodací lhůty 

Dodací datum, dodací lhůty a lhůty plnění jsou závazné. 



   
 

Je-li dodavatel s dodávkou nebo službou v prodlení, můžeme požádat náhradu 
škody vzniklé prodlením. Dále jsme oprávněni stanovit přiměřenou náhradní lhůtu 
a po jejím bezvýsledném vypršení bez dalšího upozornění požádat náhradu 
škody za nesplnění nebo odstoupit od smlouvy. Přijetí opožděných dodávek 
neznamená v žádném případě vzdání se jakýchkoliv nároků na náhradu škody. 

V případě, že dodavatel předpovídá potíže při nákupu materiálu nebo při výrobě 
nebo že vznikají okolnosti, které neovlivňuje a které by mu mohly zabránit ve 
včasném dodání v předepsané jakosti, musí dodavatel tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit našemu nákupnímu oddělení. Nečiní-li takto, ručí stejným 
způsobem jako při jím zaviněném prodlení dodávky. 

Při stávkách a přerušení provozu, jakož i v případě vyšší moci, jsme během trvání 
události osvobozeni od povinnosti odběru. 

V takových případech, jakož i při zastavení provozu nebo platební neschopnosti 
našich odběratelů, jsme oprávněni dle naší volby požadovat dodávku později než 
v dohodnutý den nebo odstoupit od smlouvy do té míry, v které ji dodavatel ještě 
nesplnil, aniž by tím vůči nám vznikly dodavateli jakékoli nároky na náhradu 
škody. 

5. Expedice, náklady, výlohy 

Expedice se uskutečňuje bez jakýchkoli výloh a na náklady a na nebezpečí 
dodavatele. Je-li cena dohodnuta od závodu dodavatele, zásilky se dopravují za 
nejnižší náklady, pokud nepředepisujeme výslovně určitý způsob dopravy. 

Vícenáklady, které si případně vyžaduje zrychlená doprava z důvodu dodržení 
dodací lhůty, nese dodavatel. 

Nebezpečí přechází na nás, jakmile dorazí zboží do našeho závodu a je řádně 
předáno na příslušném přijímacím místě. 

6. Záruka 

Dodavatel zaručuje, že je dodávka bez vad a že dodávka nebo služba je shodná 
s písemnými dohodami, specifikacemi a vzorky, na jejichž základě se 
uskutečňuje, jakož i s platnými normami a uznávanými nejnovějšími pravidly 
techniky a platnými zákonnými a úředními předpisy, zvláště s předpisy 
bezpečnosti práce, a to až do 30 měsíců po dodání, pokud se v jednotlivém 
případě nedohodne něco jiného. Písemná reklamace vady prodlužuje promlčení o 
šest měsíců. Lhůty promlčení odpovídají zákonným lhůtám plus 6 měsíců.  

Při věcných vadách se pro dobu 6 měsíců předpokládá, že vada už existovala při 
přechodu nebezpečí. Naše záruční nároky odpovídají zákonným pravidlům. 

Pro případ hrubých vad a neúplných dodávek dodavatel se zříká námitky 
opožděné reklamace.  

Pro náležitosti dle § 425, 427 obchodního zákoníku platí minimální lhůta dvou 
týdnů. 
Vrácení reklamovaného zboží jde na náklady a nebezpečí dodavatele. 



   
 

Jedná-li se dle našeho názoru o naléhavý případ nebo nesplní-li dodavatel své 
záruční povinnosti hned, jsme oprávněni na náklady dodavatele vadné části 
vyměnit nebo nahradit a vzniklé škody odstranit. 

V případě, že jsme museli kvůli vadě věci vynaložit zbytečně materiál a mzdy, je 
dodavatel povinen tyto výlohy nahradit. 

7. Nároky z povinného ručení 

Vzniknou-li nároky proti nám z důvodu vad věcí na základě skutečností, které ze 
zákona podléhají povinnému ručení (zvlášť z hlediska ručení dle zákona o ručení 
za výrobek), nebo z důvodu porušení bezpečnostních předpisů, je dodavatel 
povinen toto ručení převzít, pokud byla jeho dodávka nebo služba vadná a škodu 
způsobila. 

8. Poskytnutí materiálu 

Námi poskytnutý materiál jakéhokoli druhu zůstane naším vlastnictvím a smí se 
používat jenom dle určení. 

Veškeré opracování a zpracování se uskutečňuje pro nás, aniž by nás 
zavazovala. Výsledek práce zůstane v našem vlastnictví. V případě spojení 
s cizím materiálem získáme spoluvlastnictví v poměru odpovídajícím poměru 
poskytnutého materiálu k s ním spojenému cizímu materiálu. 

Poskytnutý materiál se skladuje přehledně a odděleně a označí se jako náš 
majetek. Dodavatel tento materiál pojistí na své náklady proti požáru, vodě, 
krádeži a katastrofám. Případné pokusy třetích osob zmocnit se materiálu se nám 
musí neprodleně ohlásit, náklady potřebného zásahu nese dodavatel.  

9. Ochranná práva, utajení 
Dodavatel ručí za to, aby svou dodávkou nebo svou službou nebo jejich 
zužitkováním nebyly porušeny žádné patenty ani jiná ochranná práva třetích osob 
v tuzemsku nebo v cizině, pokud se nejedná výlučně o náš vývoj.  

Dodavatel ručí zvláště za všechny škody, které vznikají nám, našim odběratelům 
a právním nástupcům z porušení takového ochranného práva, a to včetně 
případně vzniklých soudních a mimosoudních nákladů. 

S našimi objednávkami a všemi s nimi souvisejícími obchodními a technickými 
specifikacemi musí dodavatel nakládat jako s obchodním tajemstvím. Tento 
závazek musí uložit i svým případným subdodavatelům. 

Dodavatel smí odkázat na tento obchodní vztah pro reklamní účely jen po našem 
předchozím písemném souhlasu. 

10. Výrobní prostředky 

Náklady k výrobě výrobních prostředků potřebných k výrobě předmětu dodávky 
jakož i náklady k údržbě a obnově nese dodavatel, pokud nebylo písemně 
dohodnuto jinak.  

V případě, že neseme náklady pro výrobu výrobních prostředků, které vyrábí 
nebo pořídí dodavatel, přechází tyto výrobní prostředky po schválení vzorků do 



   
 

našeho vlastnictví. Dodavatel tyto výrobní prostředky nepředává, ale uchovává 
pro nás. Takové výrobní prostředky se smí používat jen pro dodávky určené nám. 
Tyto výrobní prostředky se nám musí kdykoli na vyžádání bezplatně zaslat, pokud 
neslouží k plnění aktuálních dodacích povinností. Nebezpečí zániku nebo 
poškození těchto výrobních prostředků nese dodavatel až do předání. 
 
Výrobní prostředky jakož i podklady, které dáme dodavateli k dispozici, vzorky, 
kresby, modely atd. se nám musí bezplatně poslat zpátky, pokud už nejsou 
potřebné k plnění dodávky. Výrobky, které se vyráběly dle našich podkladů či 
našich důvěrných údajů nebo našimi nástroji dodavatel nesmí sám užívat nebo 
nabídnout nebo dodat třetím osobám. To platí obdobně i pro naše tiskové 
zakázky. 

11. Práce v našich závodech 
Osoby, které v rámci plnění smlouvy vykonávají práce v areálu závodu, musí 
dodržovat pokyny pro vstup do závodu. Dále musí dodržovat příslušný provozní 
řád. Příslušné a pro náš závod platné předpisy o bezpečnosti práce jsou kdykoliv 
k nahlédnutí.  

Ručení za úrazy těchto osob v areálu závodu se vylučuje, pokud takový úraz 
nebyl způsoben úmyslem nebo hrubou nedbalostí vedení nebo vedoucích 
zaměstnanců. 

12. Místo plnění a soudní příslušnost 
Místo plnění pro dodávky a služby je námi udané místo přijetí. Příslušný soud je v 
Brně. Jsme oprávněni dle vlastní volby zažalovat dodavatele i u jeho obecně 
příslušného soudu. 

13. Salvátorská klausule – aplikované právo 

Stanou-li se jednotlivá ustanovení celkově nebo částečně neúčinnými, zůstanou 
ostatní v platnosti. Právní vztahy se řídí výlučně hmotným českým právem s 
výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). 

Příjem zboží: 

 
Pondělí – pátek: 6:00 – 21:00 hodin. 

 
 

Sídlo Hustopeče . Krajský soud Brno . Zápis v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 39315 
Společnost s ručením omezeným: Westfalia Metal s.r.o. . Sídlo Hustopeče . Krajský soud Brno . zápis v obchodním rejstříku 

oddíl C, vložka 39315 
Jednatelé: Ing. Tomáš Dvořák, Dr. Marcos-Felipe Michaelsen 

ČSOB Brno, Milady Horákové 6, 601 79 Brno  SWIFT: CEKOCZPP 
CZK – účet č. 8010-0703311403/0300 IBAN: CZ14 0300 0080 1007 0331 1403 
EUR – účet č. 030000-31140280/0300 IBAN: CZ97 0300 1712 8007 0331 1403 

Commerzbank, Pobočka Praha, Kancelář Ostrava  SWIFT: COBACZP 
CZK – účet č. 50017302/6200 IBAN: CZ67 6200 0062 1800 5001 7302 
EUR – účet č. 5001730/6200 IBAN: CZ08 6200 0000 0000 5001 7302 

 
DIČ: CZ 262 39 680 . IČ: 262 39 680 

 


