
 
MATAYSON  s.r.o 

se sídlem Na Vyhlídce 808, 76331 Brumov-Bylnice,  IČO:04226755 , DIČ:CZ04226755 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce číslo 88871 
   

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOST 

( kupní smlouvy)   
    

                                                                                                       I. Obecná ustanovení  

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky dodávek výrobků obchodní společností  

MATAYSON s.r.o,  (dále jen „dodavatel“). VP jsou nedílnou součástí  kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo  uzavírané mezi 

dodavatelem a zákazníkem (dále jen „objednatel“). VP jsou vydány dodavatelem s účinností od 8.7.2015 ve smyslu v souladu s § 

513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění.   

  

2. Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem na straně jedné a objednatelem (uvedeného ve smlouvě ) na straně 

druhé, je  dodávka zboží v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v Objednávce. Všechny položky jsou 
specifikovány při pohledu zevnitř. Vchodové a interierové dveře od strany pantů.   

  

II.  Uzavření kupní smlouvy  

Práva a povinnosti smluvních stran z takto a do budoucna všech uzavřených rámcových kupních smluv a dalších kupních smluv, 
se budou řídit ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud ustanovení rámcové kupní smlouvy a dalších  
kupních smluv neupravují smluvní ujednání odlišně  a podpůrně pak obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).  
  

3. Uzavřením kupní smlouvy vznikají  dodavateli  a objednateli  práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.           

K uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem  a  objednatelem  dochází v okamžiku:   

a) podpisu kupní smlouvy, smlouvy o dílo   

b) objednáním zboží objednatele   a potvrzením objednávky dodavatelem,   

c) převzetím objednaného zboží při přímé dodávce nebo potvrzením cenové nabídky  dodavatele  objednateli.  

  

4. Veškeré úkony za objednatele , vyjma převzetí zboží, může u dodavatele  vykonávat statutární orgán objednatele. 

Ostatní osoby zastupující objednatele  se musí prokázat zplnomocněním od statutárního orgánu nebo prokuristy objednatele . 

Zplnomocnění může statutární orgán vydat na jednorázový nákup nebo s neomezenou časovou platností. Zplnomocnění vydané 

objednatelem musí obsahovat obchodní jméno objednatele, sídlo, IČ, jméno a rodné číslo zplnomocněné osoby nebo objednatele  

uvede v příloze této smlouvy seznam oprávněných osob k nákupu zboží a služeb u dodavatele. Změny v seznamu oprávněných 

osob může provádět statutární orgán objednatele  faxem, osobně nebo emailem a dodavatel si vyhrazuje tyto skutečnosti 

telefonicky či jiným způsobem ověřit.   

  

5. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným uhrazením celkové ceny díla.  

  

III.Spolupůsobení objednatele a dodavatele  

  

6. Převzetí zboží může za objednatele  provést také jeho zaměstnanec, subdodavatel (subzhotovitel) nebo jiná osoba, 

pokud je dodavatel vzhledem k okolnostem v dobré víře, že tato osoba může dodávku převzít, nebo pokud v souladu se 

smlouvou dopraví dodavatel dodávku do místa plnění a v tomto místě plnění není přítomen (nebo není k zastižení) žádný 

oprávněný zástupce objednatele   a objednatel zároveň věděl nebo mohl vědět, že dodavatel v tento den uskuteční dodávku 

zboží. V takovém případě dodavatel dle vlastního uvážení rozhodne, zda zboží předá objednateli  prostřednictvím jiné osoby, 

nebo zda se v tento den dodání zboží neuskuteční a objednatel ponese svým nákladem veškeré tímto vzniklé škody (vícenáklady 

za dopravu, nakládku a vykládku zboží, nebezpečí poškození zboží apod.). Veškerá rizika vzniklá z tohoto rozhodnutí nese 

objednatel.  

  

7. Převzetí dodávky osobou, která k tomu podle Kupujícího nebyla oprávněna, musí být Kupujícím namítáno ihned poté, 

kdy se o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět při vynaložení obvyklé péče, kterou lze v takových případech rozumně 

požadovat; tímto nejsou dotčeny účinky odstavce 5.  Pojmem „ihned“ se v tomto případě myslí 24 hodin od zjištění této 

skutečnosti. Nebude-li tato lhůta dodržena, pak platí, že dodávka byla řádně uskutečněna a předána.  

  

IV. Technické dokumentace  

 

8. Výrobky a jejich části se vyrábí a dodávají podle technických dokumentací, standardů a výrobních možností dodavatele   
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 nebo jeho dodavatelů. Technické dokumentace jsou k dispozici v sídle dodavatele. Objednatel byl seznámen s deklarovanou 

hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena metodou měřením nebo výpočtem na zkušebním vzorku okna. U 

menších rozměrů a jiného členění může být tato hodnota součinitele až o 0,3 W/m2K vyšší. Norma ČSN 73 0540 – 2 umožňuje 

pro stanovení součinitele prostupu tepla oknem používat metodu měření i výpočtu. Výsledné hodnoty dle metody se mohou 

lišit až o 0,3 W/m2K.  

  

a) všechny výrobky,  jako  okna  a  balkonové dveře jsou vzduchově těsná. V případě, že zákazník požaduje okna „ roztěsnit 
„ musí  požádat dodavatele. V tomto případě bude  u požadovaných pozic uvedena poznámka :  výrobek roztěsněn.  

b) u vchodových i balkonových  dveří s nízkým AL prahem,  není  garance na těsnost tohoto prahu.  

c) sklopné okno  s kličkou umístěnou na boku křídla  - tento typ obvodového kování, kterým je osazen uvedený typ 

výrobku, neumožňuje  odjistit  a  sklopit křídlo zcela na parapetní  desku. To lze provést pouze  uvolněním  čepu pantu křídla.  

d) u oken a balkonových dveří zhotovených v profilu 88mm je kování ( panty ) křídel osazeno  k  okraji rámu okna. S těmito 
skutečnostmi musí objednatel a zákazník  počítat již před  objednáním oken a přizpůsobit stavbu pro montáž otvorových výplní.  

e) Funkci a životnosti dřevěných oken a dveří škodí vysoká vlhkost vzduchu v interiéru nad 50 % (stavební práce, bazény, 

vysoká vnitřní vlhkost a jiné zdroje vlhkosti).  Mokré stavební procesy (např. zhotovení podlah, omítek) by musí být dokončeny 

před montáží otvorových výplní.    

  

9. Rozměry plastových a hliníkových oken a dveří, dřevěných vstupních dveří, balkonových dveří s nízkým AL prahem 
uvedených v Objednávce  jsou znázorněny  bez podkladového profilu. Rozměry dřevěných oken a balkonových dveří  jsou 
uvedeny s podkladovým profilem, který je součástí  rámů .    
   

V. Přechod vlastnického práva  

10. Vlastnictví ke  zcela zaplacenému zboží přechází na objednatele okamžikem předání zboží. Je-li objednateli předáno 

dodavatelem zboží, které nebylo dosud zcela uhrazeno, je jeho vlastníkem až do úplného zaplacení kupní ceny dodavatel.  

  Převzetím zboží však na objednatele přechází nebezpečí jeho ztráty, poškození nebo zničení.  

11. Dodavatel splní svou povinnost  předáním předmětu zboží  objednateli.     

  

VI. Záruka a reklamace  

12. Poskytovatelem záruky je společnost MATAYSON  s.r.o. Příjemcem záruky je objednatel, jimž se rozumí fyzická nebo 

právnická osoba uvedená v kupní smlouvě, která výrobek objednala, převzala a zaplatila. Záruka zahrnuje dřevěná , plastová 

okna, výklady a dveře dodané  společností MATAYSON  s.r.o (dále jen výrobky), doplňky oken a dveří – rolety, žaluzie, sítě, 

parapety, větrací mřížky, samozavírače apod., dodané MATAYSON  s.r.o  ke svým výrobkům (dále jen dodávky). Záruka běží ode 

dne převzetí zboží objednatelem, a to v rozsahu dle ujednání  těchto obchodních podmínek vztahujících se na smlouvu o dílo. 

dodavatel nenese odpovědnost za vady výrobků způsobené vadnou montáží, v případě, že tato montáž nebyla realizována 

firmou MATAYSON s.r.o., nebo jejími subdodavateli . Za funkčnost po zabudování a seřízení oken, stejně jako za kvalitu 

provedené montáže, zodpovídá subjekt, který provádí montáž.  

   

13. Konkrétní Záruční podmínky a Reklamační řád   společnosti MATAYSON s.r.o. , jejichž platné znění je publikováno na 
webových stránkách společnosti MATAYSON s.r.o. (www.matayson.cz) a jsou k dispozici v sídle společnosti v tištěné podobě.   
Objednatel byl před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží seznámen s Reklamačním řádem a  Záručními 
podmínkami a s jejich  zněním je srozuměn.   
Za seznámení se s Reklamačním řádem a Záručními podmínkami se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky 

odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli, jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele 

(www.matayson.cz). Uzavřením smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí s jejich  platným 
zněním.   

  

14. Zhotovitel neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým 

poškozením, nebo neodborným zásahem ze strany objednatele, nebo třetí osoby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 

nevhodným používáním, ošetřováním, či nedostatečnou údržbou díla, na poruchy způsobené znečištěním obvodového či 
vrchního kování, na samotné sedání křídla a na poruchy způsobené změnou statiky stavby.  

   

15. Oznámení o vadách musí být učiněno písemnou formou (e-mailem na adresu: info@matayson.cz, případně poštovní 

zásilkou na adresu:  Na Vyhlídce 808, 76331 Brumov-Bylnice a musí obsahovat adresu místa stavby, číslo smlouvy nebo dodacího 

listu, přesný popis závady, přesné určení pozice dle smlouvy o dílo, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje objednatele. 
Před zahájením záruční opravy musí být servisnímu technikovi dodavatele předložena odpovídající smlouva nebo dodací list.  

   

 VII.. Platební podmínky a Sankce  

16. Dodavatel je oprávněn požadovat od objednatele smluvenou zálohu před zahájením provádění díla. Je-li objednatel v  
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prodlení s úhradou zálohy, zasláním podepsané Objednávky, posouvá se  termín pro zahájení provádění díla. Pokud  neuhradí 

zboží  před  odebráním  do plné ceny ve lhůtě splatnosti, má dodavatel právo tyto výrobky ponechat ve svém skladu. Jejich 
skladování bude  účtováno.   

   

17. Dodavatel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo, nebo její části , nebo event. svých dalších nároků dle smlouvy 
fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí objednateli.   

  

18. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet dodavatele. 

Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). 

V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany dodavatele.  Variabilní 

symbol je číslo Objednávky.  

  

19. Pokud dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu v době, kdy již bude zboží  vyrobeno, objednatel je povinen 

uhradit  smluvní pokutu rovnající se uhrazené záloze, která tímto propadá ve prospěch dodavatele.   

V případě, že dodavateli nebyla ještě záloha uhrazena, nebo pokud uhrazená propadnuvší záloha neodpovídá škodě způsobené 
objednatelem, budou náklady s výrobou vyčísleny a fakturovány objednateli dodavatelem v plné výši.  

  

20. Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu, náhradu škody či storno poplatek vůči 

objednatelem uhrazené záloze.  

  

VIII. Závěrečná ustanovení  

  

a) Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní 
informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch.   

b) Objednatel souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby zhotovitele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu 
se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.   

c) Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny díla, resp. kupní ceny, a že na něj nebyl podán 
návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.  

  

21. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 8.7.2015. Účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy, jejíž jsou 

součástí.  

  

22. Práva a povinnosti smlouvou o dílo, kupní smlouvou či objednávkou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy či objednávky.  

   

23. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

   

  

24. Objednavatel svým podpisem prohlašuje, že   podrobně se seznámil obsahem  Všeobecných obchodních podmínek 

společnosti MATAYSON s.r.o  a plně rozumí  jejich znění .   

     

   

  

  

  

  

 Za objednatele :   
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