Všeobecné obchodní a dodací podmínky ALMET, a.s.
(dále jen ALMET) (dále jen „VODP“)
platné od 1. 1. 2020

Prodávající je výrobcem pístů, odlitků a kokilového zařízení. Veškeré odchylky od VODP musejí být
dohodnuty přímo v příslušné smlouvě nebo uvedeny přímo v objednávce. Ujednání smlouvy mají
přednost před VODP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve smlouvě nebo VODP se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. Pokud se kupující chová ve shodě s objednávkou,
zavazuje se tím akceptovat tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky.
1. Předmět plnění společnosti ALMET, a.s.
1.1. Hlavní výrobky
Hlavními výrobky jsou písty do spalovacích motorů a kompresorů.
1.2. Vedlejší výrobky
Vedlejšími výrobky jsou odlitky a kokilové zařízení pro jejich výrobu.
1.3. Služby
Společnost poskytuje služby spojené s návrhem, vývojem a výrobou pístů, návrhem
a výrobou kokilového zařízení a tepelného zpracování dodaných dílů.
2. Vznik smlouvy a podstatné náležitosti smlouvy
2.1. Kupující zašle prodávajícímu písemnou poptávku, která není závaznou objednávkou, v níž
zejména přesně specifikuje požadované zboží, jeho množství a uvede požadovaný termín
dodání. K vypracování nabídky je nutné dodat zejména výkresovou dokumentaci, vzorky,
technickou specifikaci, technické přejímací podmínky, smlouvu o mlčenlivosti, požadavky
na dopravu a balení. Prodávající zašle, v souladu s učiněnou poptávkou, kupujícímu nabídku,
v níž specifikuje, zda a v jakém termínu a za jakou cenu a podmínek je schopen předmětné
zboží dodat kupujícímu. Návrh má platnost po dobu, která je v nabídce uvedena.
2.2. Na základě nabídky prodávajícího zašle kupující prodávajícímu objednávku na zboží.
Objednávka na zboží musí obsahovat zejména:
a) specifikaci objednávaného zboží (typ výrobku, množství, třídění a technické údaje),
b) cenu, platební podmínky,
c) termín dodání objednaného zboží, způsob dopravy a balení,
d) místo určení
e) identifikační číslo pro DPH kupujícího platné ve státu destinace zboží (IČ, DPH).
Objednávka může mít i ústní formu.
2.3. Na základě obdržené objednávky (písemné či ústní) kupujícího, prodávající neprodleně zašle
kupujícímu buď kupní smlouvu, nebo písemné potvrzení objednávky. Kupní smlouva je po
podpisu obou smluvních stran závazná, taktéž potvrzená objednávka je závazná a není možné
ji odvolat, či jinak jednostranně zrušit bez písemného souhlasu prodávajícího. Kupní smlouvu
je za obě strany povinna podepsat osoba, která je k tomu oprávněna.
2.4. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje:
a) dodávka zboží na základě kupní smlouvy podepsané prodávajícím a kupujícím,
b) dodávka zboží na základě objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím,
c) kupujícím akceptovaná dodávka zboží
2.5. Kupní smlouva musí minimálně obsahovat:
a) číslo kupní smlouvy případně obchodního případu
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b) identifikaci prodávajícího a kupujícího dle údajů z obchodního rejstříku
c) předmět koupě, množství
d) způsob a místo dodání předmětu koupě
e) cena předmětu koupě
f) platební podmínky
g) povinnosti smluvních stran
h) záruční doba, odpovědnost za vady
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení
j) doba trvání smlouvy
2.6. Potvrzená objednávka musí minimálně obsahovat:
a) identifikaci prodávajícího a kupujícího dle údajů z obchodního rejstříku
b) číslo objednávky případně obchodního případu
c) číslo smlouvy
d) předmět koupě, množství
e) způsob a místo dodání předmětu koupě
f) cena předmětu koupě
g) platební podmínky
h) termín dodávky
2.7. Pokud budou smluvní strany při uzavírání smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla,
budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS 2010.
2.8. Přijetí zboží kupujícím znamená akceptaci všech obchodních podmínek prodávajícího platných
ke dni uzavření kupní smlouvy, objednávky nebo převzetí zboží.
2.9. Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto VODP, které jsou nedílnou součástí kupní,
respektive rámcové smlouvy nebo objednávky uzavřené mezi smluvními stranami.
2.10. Pokud odběratel požaduje dodat s výrobky i doklady (např. certifikáty, atesty, protokoly),
které se k němu vztahují, jakož i další doklady potřebné pro použití předmětu plnění, musí
být tyto doklady jasně specifikovány v kupní smlouvě nebo objednávce. Pokud nejsou tyto
dokumenty jasně specifikovány, nemá povinnost dodavatel dokumenty s dodávkou dodat.
2.11. Na dokumentech vztahujících se k dodávce musí být uvedeno číslo smlouvy (objednávky).
3. Cena a platební podmínky
3.1. Celková kupní cena uvedená v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce je stanovena
na základě dodací podmínky EXW dle INCOTERMS 2010, pokud není uvedeno jinak.
3.2. Kupní cena je splatná do data splatnosti, které udává kupní smlouva nebo objednávka,
počítáno od data vystavení daňového dokladu (faktury). Úhrada musí být provedena
na bankovní účet prodávajícího nebo do pokladny prodávajícího v jeho sídle v pracovní době.
V pokladně lze platit úhrady pouze do výše povolené zákonem o omezení plateb v hotovosti,
zákon č. 254/2004 Sb.
3.3. Smluvní strany mohou sjednat i jiné platební podmínky, např. zálohy. Prodlení s platbou
zálohy se považuje za podstatné porušení smlouvy. Jsou-li dohodnuty splátky kupní ceny,
prodlením s úhradou jedné ze splátek, se stává splatná celá kupní cena.
3.4. Zálohová platba kupujícího může být jednostranně prodávajícím použita na úhradu splatných
pohledávek prodávajícího za kupujícím.
3.5. Za den zaplacení se považuje den připsání částky v plné výši na účet prodávajícího uvedený na
jednotlivých fakturách nebo obdržení dlužných částek v hotovosti v plné výši.
3.6. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího.
3.7. Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.
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3.8. Sjednaná kupní cena nezahrnuje balení, vratné obaly, zajišťovací prostředky zboží běhen
přepravy a náklady na přepravu, pokud není sjednáno jinak.
3.9. V případě obdržení úhrady od kupujícího bez udání variabilního symbolu platby rozhodne
o použití platby prodávající.
3.10. Pro vyúčtování jsou závazné množství, rozměry nebo váhy uvedené prodávajícím.
3.11. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V tomto případě
je prodávající dále oprávněn účtovat kupujícímu náhradu škody z titulu utrpěných kursových
ztrát.
3.12. Bez ohledů na dohodnutá data splatnosti se všechny faktury stávají okamžitě splatnými,
pokud předchozí dodávka nebo část dodávky z jednotlivé kupní smlouvy nebo i jiné závazky
kupujícího vůči prodávajícímu nebyly uhrazeny v dohodnutém termínu anebo se prodávající
dozví o okolnostech, které snižují nebo mohou snížit kredibilitu kupujícího. V takovém
případě je prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i nové dodávky nebo
odstoupit od smlouvy s možností požadovat náhradu škody pro kupujícím z titulu zmaření
této smlouvy. Prodávající je také oprávněn zakázat kupujícímu nakládání s materiálem,
na který se vztahuje výhrada vlastnického práva a kupující jej akceptací těchto VODP
zmocňuje ke vstupu do svých prostor za účelem odebrání zboží. Zboží je odebíráno na náklady
a riziko kupujícího, přičemž prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu administrativní
náklady s tím spojené paušální částkou ve výši 10 % hodnoty odebíraného zboží dle faktur
prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4. Termín plnění a místo plnění
4.1. Termíny dodání uvedené v objednávce nebo kupní smlouvě jsou závazné. Dřívější dodávka
je možná pouze po předchozím písemném souhlasu obou stran a nemá vliv na dohodnutou
splatnost ceny. V případě opožděné dodávky se prodávající zavazuje, že bude okamžitě
informovat o veškerých předvídatelných zpožděních dodávek.
4.2. Za účelem potvrzení předání a převzetí zboží z prodávajícího na kupujícího bude vystaven
dodací list nebo jiný podobný doklad, na kterém kupující, případně přepravce, potvrdí převzetí
zboží od prodávajícího.
4.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní
cenu, není prodávající povinen plnit sjednanou kupní smlouvu, a to zejména dodávat
kupujícímu zboží a prodávající je dále oprávněn vůči kupujícímu uplatňovat právo na náhradu
škody, a to do výše všech nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním
a zprostředkováním výroby sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý
zisk. Prodávající se ovšem zavazuje dodávat kupujícímu zboží za již zaplacené částky.
Při stornování potvrzené objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu smluvní poutu ve výši 15 % z ceny zboží, které se má vyrábět a 35 % z ceny již
vyrobeného (i rozpracovaného) zboží, kterých se odstoupení od smlouvy týká.
4.4. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně
prodloužen, pokud u jím vystavených zálohových nebo dodavatelských faktur, vyplývajících
z kupních smluv, je kupující v prodlení s úhradou, ať už dochází k prodlení částečnému,
či faktury nejsou zaplaceny vůbec.
4.5. V případě, že se kupující zaváže zajistit transport zboží vlastními prostředky, musí tak učinit
do 5 dnů od obdržení avíza prodávajícího. V případě, že kupující zboží do 5 dnů nevyexpeduje,
prodávající má právo:
a) odeslat zboží na náklady a riziko kupujícího
b) uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího ve skladu prodávajícího, či ve skladu
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

kterékoli jiné osoby. V případě uskladnění zboží je prodávající oprávněn kupujícímu
účtovat skladovací náklady ve výši 3,00 Kč/kg skladovaného materiálu denně.
Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu zboží akceptované prodávajícím
přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu nákladů
se změnou souvisejících.
V případě opožděné dodávky nebo nedodání zboží prodávající neodpovídá za škodu, pokud
k prodlení nebo nedodání došlo vlivem okolností vylučujících odpovědnost.
Prodávající není v žádném případě odpovědný za zpochybnitelné škody, jako např. za ztrátu
možného budoucího zisku, ztrátu zakázky, ztrátu obchodu, ztrátu budoucích obchodů, ztrátu
výroby, ztrátu spolupráce, ztrátu nebo poškození image, ztrátu příjmů, ztrátu zisku, náklady
kapitálu, náklady spojené s přerušením výroby nebo provozu, nebo podobně.
Prodávající není odpovědný za výběr zboží kupujícím pro jeho konečné využití. V této
souvislosti neodpovídá prodávající kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku nevhodného
použití zboží.
Místo plnění pokud není v objednávce uvedeno jiné, je sídlo prodávajícího.

5. Náležitosti dokumentů
5.1. Dodací list nebo jiný obdobný právní dokument musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) číslo dodacího listu
b) číslo objednávky, kupní smlouvy
c) označení obou smluvních stran a jejich sídla v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku
d) číslo smlouvy (nebo smluv) prodávajícího, na jejíž plnění je dodávka realizována
e) rozpis jednotlivých položek dodávaného zboží nebo služeb včetně příslušného
číselného označení (výrobní číslo, číslo výkresu, číslo formy pro odlití apod.) nebo
jiného rozlišovacího označení (případně včetně závazných údajů o složení, povrchové
úpravě apod.) a množství
f) přesná adresa dopravce, zasilatele, který zajišťuje dopravu předmětu plnění
g) rubrika určená k potvrzení o řádném převzetí předmětu plnění kupujícím
5.2. Dodací list musí být ve dvou vyhotoveních. Jeden potvrzený list si nechá kupující a druhý
zůstane prodávajícímu.
5.3. Faktura musí obsahovat minimálně tyto požadavky:
a) faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
b) faktura musí vždy obsahovat číslo obchodní objednávky (případu) prodávajícího.
c) číslo faktury
d) označení obou smluvních stran a jejich sídla v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku, IČ a DIČ
e) číslo kupní smlouvy, číslo objednávky
f) číslo dodacího listu nebo listů
g) předmět zdanitelného plnění v souladu s dodacím listem
h) rozpis jednotlivých položek dodávaného zboží nebo služeb včetně příslušného
číselného označení (výrobní číslo, číslo výkresu, číslo formy odlití) nebo jiného
rozlišovacího označení (případně včetně závazných údajů o složení, povrchové úpravě)
ch) jednotková cena ke každému druhu fakturované položky (bez DPH), sazba DPH
i) výše fakturované částky bez DPH
j) celková DPH vyúčtovaná fakturou
k) výše fakturované částky celkem včetně DPH
l) měna
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m) bankovní spojení, na které má být faktura uhrazena
n) datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury a datum splatnosti
5.4. Nesprávné či neúplné údaje uvedené na faktuře je kupující oprávněn reklamovat vrácením
faktury nejpozději do 5 dnů od převzetí a s uvedením důvodů bez úhrady. Prodávající je pro
tento případ povinen podle povahy nedostatků tuto fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury, celá lhůta běží poté znovu
ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
5.5. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů od data předání zboží do dispozice kupujícího nebo
k přepravě, není-li v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě pochybností o datu
doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
6. Doprava, balení
6.1. Prodávající je povinen odeslat zboží v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před
poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách. Pokud
bude mít kupující speciální požadavky na zabalení zboží a dopravu, musí tyto údaje uvést
přímo do kupní smlouvy nebo objednávky.
6.2. Prodávající předmětu plnění zajistí odpovídajícím způsobem informaci o způsobu nakládání
s obalem v souladu s ust. zák. č. 477/2001 Sb. o obalech a informaci o způsobu likvidace
starého zboží v souladu s ust. zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech – a to ohledně sortimentu,
kterého se předmět plnění týká.
7. Vlastnické právo a jeho přechod
7.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
7.2. V případě včasného nezaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn okamžitě zakázat
kupujícím s nezaplaceným zbožím nebo s jeho částí jakkoli nakládat, a to zejména zpracovat
ho, zcizit, zatížit právem třetích osob, a to až do úplného zaplacení kupní ceny, včetně
příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.
7.3. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoliv poškození zboží ve smyslu § 2120 občanského
zákoníku.
7.4. V případě, že nezaplacené zboží bylo prodáno třetí osobě, je kupující povinen vydat výtěžek
z prodeje prodávajícímu, a to až do výše nezaplacené kupní ceny včetně příslušenství a více
nákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.
7.5. Kupující je povinen nezaplacené zboží kdykoliv vydat prodávajícímu na jeho žádost.
7.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s dodacími podmínkami
dohodnutým v kupní smlouvě INCOTERMS 2010.
7.7. Zboží je považováno za dodané splněním sjednané dodací podmínky dle INCOTERMS 2010.
8. Záruční doby, doby životnosti, odpovědnost za vady, řešení reklamací dodaných výrobků
a služeb
8.1. Není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje poskytnout na písty
a odlitky záruční lhůtu v délce 24 měsíců od data uvedení pístů do provozu, nejdéle však
36 měsíců od data dodání. Prodávající si vyhrazuje právo, reklamace uplatněné po této lhůtě,
neuznat.
Prodávající vyrobí a dodá zboží podle vzájemně schválené výkresové dokumentace,
technických přejímacích podmínek nebo jiných dohodnutých podmínek. Tato technická
dokumentace, případně dodatečné požadavky kupujícího, musí být jasně uvedeny v kupní
smlouvě nebo objednávce.
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Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamaci v písemné formě bez zbytečného odkladu
po zjištění vady.
Reklamace musí mít formu písemnou (elektronickou) a musí obsahovat následující náležitosti:
a) identifikace výrobku:
b) název výrobku, rozměry
c) počet reklamovaných kusů
d) označení šarže materiálu
e) datum výstupní kontroly uvedené obvykle na dně pístu
f) číslo a den vystavení dodacího listu resp. faktury
g) popis závady včetně fotodokumentace (detail vady, celkový pohled – pozici vady
vzhledem k výrobku, kde se vada nachází, rozsah vady v dodaném množství)
8.2. V případě reklamace v záruční době je prodávající povinen zaslat písemné vyjádření
k reklamaci do 5 dnů od jejího obdržení. Pokud není schopen prodávající odstranit vadu
předmětu reklamace do 30 dnů ode dne obdržení reklamace, je povinen dodat náhradní
plnění pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8.3. Reklamované zboží musí být uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně
od ostatního zboží a musí být chráněno proti znehodnocení.
8.4. Do doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno,
pozměněno nebo jinak upraveno. Pokud dojde k převodu reklamovaného zboží nebo jeho
části na třetí osobu v době po oznámení reklamace vady zboží prodávajícímu, nároky
kupujícího z titulu odpovědnosti za vady automaticky zanikají.
8.5. Pokud je reklamace uznána a vadné kusy zůstávají u odběratele a prodávající nevyžaduje jejich
dodání zpět, musí odběratel takové kusy znehodnotit a doložit jejich znehodnocení,
aby nemohlo dojít k jejich dalšímu použití ve výrobě jako bezchybných.
8.6. Kupující je povinen umožnit prodávajícím prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení
reklamace.
8.7. Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno a v důsledku
nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno.
8.8. Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo
zmírnění škody.
8.9. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže
tyto vady nezpůsobil prodávající.
8.10. V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním
i chybějícího zboží, nebo
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
d) vrácení kupní částky - dobropis
8.11. Kokilové zařízení v majetku zákazníka
Délka životnosti kokilového zařízení je dána jeho složitostí a provedením a je uvedena
v nabídce, kupní smlouvě nebo objednávce. Obvyklá životnost je 20 000 vyrobených ks odlitků
nebo 10 let, co nastane dříve. Náklady na běžnou údržbu kokilového zařízení hradí prodávající.
Náklady na výrobu nových dílů kokilového zařízení hradí po vzájemném odsouhlasení majitel
kokilového zařízení.
Záruční doba začíná běžet dnem uvedení kokilového zařízení do provozu ve firmě ALMET, a.s.,
popř. dnem jeho dodání zákazníkovi.
ALMET, a. s.
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8.12. Záruční doba na poskytované služby se řídí patným občanským zákoníkem ke dni uzavření
kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky.
9. Vyšší moc
9.1. Pokud se dodání zboží zdrží přímo či nepřímo z příčin, které prodávající nemůže ovlivnit, jakou
např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, bouře, povodeň, výbuch, přírodní
pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení
závodu či výrobní linky prodávajícího nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna
celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další
příčiny, které prodávající nemůže ovlivnit a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění, dodací
lhůta se přiměřeně prodlouží. Pokud z výše uvedených příčin dojde ke zpoždění dodávky nebo
nedojde ke splnění dodávky vůbec, není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé
smluvní straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.
10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Každá smluvní strana je oprávněna na základě písemného oznámení kdykoliv odstoupit
od smlouvy nebo objednávky, pokud:
a) druhá smluvní strana opakovaně porušuje smluvní ustanovení, nebo
b) druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila smlouvu nebo VODP.
Podstatným porušením smlouvy ze strany kupujícího se rozumí porušení platebních
podmínek o více než 30 kalendářních dní,
c) neodebrání sjednaného množství zboží v dohodnutých termínech, v takovémto
případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu
vyrobením zboží vznikly,
d) je to uvedeno v kupní, či rámcové smlouvě
10.2. Odstoupení od smlouvy nebo objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení jeho
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
11. Volba práva, mlčenlivost a ostatní
11.1. Smlouva, ke které se tyto VODP váží, se řídí českým právem, a to zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při úpravě smluvních vztahů nebo realizaci vzájemných
plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů.
11.3. Každá strana oznámí ihned písemně druhé straně jakoukoli změnu údajů v živnostenském
listu, v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci nebo skutečnost, že došlo k podání návrhu na
konkurz nebo k prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku či návrh na
vyrovnání.
11.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich vzniklé spory z tohoto závazkového vztahu,
či v souvislosti s ním, budou rozhodovány podle soudu stanoveného podle věcné a místní
příslušnosti občanským soudním řádem (zák. č. 99/1963 Sb. ve znění změn a doplňků),
případně zákonem, který by jej nahradil.
11.5. Tyto VODP se použijí vždy, pokud si strany nesjednaly něco jiného. Společnost ALMET, a.s.
je oprávněna v souladu s ustanovení § 1752 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
při rozumné potřebě tyto VODP v přiměřeném rozsahu změnit. Změna VODP se oznámí
druhé smluvní straně písemně alespoň 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny. Druhá
smluvní strana je oprávněna změnu VODP do 7 dnů odmítnout, přičemž v případě odmítnutí
zůstávají zachovány v platnosti původní VODP.
11.6. Veškerá korespondence mezi stranami bude v českém, anglickém nebo ruském jazyce.
ALMET, a. s.
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11.7. Elektronické kopie potvrzené odesílatelem poslané e-mailem mají platnost originálu. Kupující
je povinen potvrzenou kopii zaslat zpět na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou na
kupní smlouvě.
11.8. Prodávající považuje jakékoli údaje uvedené v kupní smlouvě a jakékoliv informace nebo
dokumenty, které byly získány v souvislosti s kupní smlouvou, za obchodní tajemství, tedy
za důvěrné.
11.9. Výkresy, modely, formy, přípravky a příslušenství, šablony, matrice a podobné předměty
a podklady nesmí být zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu majitele. Jakékoli reprodukování a rozšiřování těchto předmětů je také
bez předchozího písemného souhlasu majitele zakázáno. Prodávající je povinen takto
poskytnuté předměty po splnění závazku kupujícímu neprodleně vrátit nebo, bude-li
smluvními stranami dohodnuto, si je uschová pro zpracování dalších objednávek.
11.10. Tyto podmínky s vztahují i na subdodavatele. Prodávající je povinen své subdodavatele
zavázat ve stejném rozsahu.
12. Ujednání GDPR Ochrana a zpracování údajů
12.1. Při poskytování zpracováváme pro odběratele i dodavatele údaje. Některé údaje mohou být
považovány za osobní údaje. Odběratel, nebo dodavatel je ve vztahu k tomuto zpracování
„správcem osobních údajů“ (ve smyslu Směrnice EU č. 95/46/ES o ochraně osobních údajů a
dále ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů) a společnost ALMET bude působit jako „zpracovatel osobních údajů“.
12.2. Odběratel a dodavatel tímto výslovně uděluje společnosti ALMET souhlas ke zpracování
a použití veškerých údajů shromážděných na základě uzavřených smluv a objednávek.
Zahrnuje i osobní údaje týkající se odběratele a dodavatele, jako jsou obchodní firma,
kontaktní osoba, její adresa, telefon, fax a e-mail. Odběratel i dodavatel dále uděluje souhlas
s tím, aby společnost ALMET zpracovávala údaje získané pro vlastní potřebu společnosti
ALMET.
12.3. Podpisem kupní smlouvy nebo objednávky odběratel potvrzuje, že si VODP předčetl
a porozuměl jím, a souhlasí s tím, že stanovené podmínky v aktuálním znění od ALMET jsou
pro něho závazné.
13. Ostatní
13.1. Částečné dodávky jsou povoleny. Tolerance dodaného množství zboží je +- 10%. Kupující hradí
skutečně dodané množství.
13.2. Kupující je povinen na žádost prodávajícího poskytnout prodávajícímu dokumentaci vztahující
se na dodání zboží (např. přepravní dokument obsahující místo určení zboží se jménem
a podpisem dopravce, potvrzení kupujícího, že přepravil zboží do místa určení zboží), včetně
potvrzení o převzetí zboží vystaveného osobou, která přijala zboží jménem kupujícího. Pokud
kupující poruší tuto povinnost, je povinen odškodnit prodávajícího za sankce požadované na
prodávajícím ze strany daňových orgánů v důsledku porušení povinnosti kupujícího, které
jsou stanoveny v tomto článku.
13.3. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí
prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn
posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
13.4. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je prodávající oprávněn odstoupit od
smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.
13.5. Jestliže některé ustanovení těchto VODP je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím
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dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení
nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu
neplatného ustanovení. Jestliže VODP budou mít mezeru, která by vyžadovala úpravu,
odstraní smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží
k hospodářskému účelu smlouvy.
13.6. Práva a povinnosti kupujícího nejsou bez písemného souhlasu prodávajícího převoditelná na
třetí osoby.
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