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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ 
společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,  

člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

 
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 
140 00 Praha 4, IČO: 47116471, DIČ: CZ47116471, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a 
kupujícími na straně druhé a jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných prodávajícím 
na prodej zboží bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen 
kupující).  

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, 
pokud není písemnou dohodou smluvních stran (např. Rámcovou kupní smlouvou nebo jiným 
písemným ujednáním) výslovně stanoveno jinak. Kupující zasláním objednávky souhlasí se 
zněním obchodních podmínek. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na 
základě těchto obchodních podmínek. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že se 
vylučuje použití obchodních podmínek kupujícího, pokud nejsou výslovně prodávajícím 
akceptovány. Tyto obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami 
kupujícího uvedených např. v objednávce. 

Obecné základní podmínky: 
a) prodávající je plátcem DPH, 
b) základní ceny nabízených výrobků jsou tvořeny na základě doporučených cen 

jednotlivých výrobců; 
c) základní splatnost faktur je 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodly jinak; 
d) zboží je možno vyzvednout osobně, pokud se smluvní strany nedohodly jinak; 
e) prodávající umožňuje uzavřít s kupujícím rámcovou kupní smlouvu, která přesně 

specifikuje výši slev, splatnost faktur a ostatní dodací podmínky, odchylně; 
f) závazné objednávky prodávající akceptuje pouze v písemné formě a jejich způsob 

doručení je možný osobně, poštou nebo e-mailem; 
g) dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit 

kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u 
správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin; 

h) kupující výslovně prohlašuje, že každou jednotlivou objednávku zboží, učinil až po 
seznámení se se zněním aktuálních platných obchodních podmínek prodávajícího. 

1. Uzavření kupní smlouvy („KS“) 
a) kupní smlouvou je i objednávka/nabídka/pokladní doklad smluvní strany akceptovaná 

druhou smluvní stranou, 
b) prodej zboží se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy (dále jen 

„KS“), 
c) ustanovení těchto obchodních podmínek je nedílnou součástí KS. V případě rozporu 

mezi zněním KS a těmito obchodními podmínkami, má přednost znění KS. 
d) jako podklad pro uzavření KS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu, pokud je 

fyzickou nebo právnickou osobou, aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z 
obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Tyto doklady poskytuje před 
uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím a při jakékoliv jejich změně, 

e) doručením písemné objednávky kupujícího vzniká návrh na uzavření konkrétního 
obchodního případu, 
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f) potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je KS uzavřena, 
g) prodej zboží je možný i bez písemně uzavřené KS. V tomto případě je však kupující 

povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při odběru zboží. 
 

2. Předmět dodávek 
a) dodávka zboží bude provedena dle platné nabídky a ceníku prodávajícího, 
b) prodávající se zavazuje dodat zboží v odsouhlaseném druhu, množství, ceně a termínu, 
c) kupující se zavazuje objednané množství zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní 

cenu. 

 

3. Dodací podmínky 
a) Jednotlivé dodávky zboží, které jsou předmětem KS, se uskutečňují na základě 

potvrzené písemné objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat:  
 jméno, adresu (název), tel, IČO, DIČ, bankovní ústav a číslo účtu kupujícího 
 jméno, adresu (název), tel, IČO, DIČ, bankovní ústav a číslo účtu prodávajícího 
 pořadové číslo dokladu nebo číslo smlouvy - objednávky 
 datum vystavení dokladu 
 datum zdanitelného plnění 
 specifikaci dodaného zboží, množství 
 místo a termín dodání zboží 
 způsob dopravy 
 platební podmínky, 

b) dodávka je splněna na základě výzvy prodávajícího k odběru zboží v místě dodání, 
c) zboží může být vydáno oprávněné osobě k převzetí zboží uvedené na objednávce, 

nebo osobě, která předloží objednávku, 
d) při předání zboží, kdy přepravu zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, musí 

odebírající osoba předložit plnou moc, přičemž tato třetí osoba odpovídá za vhodné 
přepravní podmínky, 

 

4. Platební podmínky 
a) základní platební podmínky (způsob platby, slevy, kredit) jsou dohodnuty přímo v KS. 

Kupující platí kupní cenu buď hotově při odběru zboží, pro forma fakturou předem,  
nebo fakturou ve sjednané lhůtě splatnosti, 

b) dnem zaplacení dle KS se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na 
účet prodávajícího nebo uhrazeny v hotovosti, 

c) za nedodržení termínu dodání zboží, dle odsouhlasené objednávky, uhradí prodávající 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z kupní ceny za každý den prodlení, 

d) v případě prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 00,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení po 
splatnosti faktury; 

e) pokud kupující odstoupí od uzavřené KS (tzn. např. odmítne  převzít objednané 
zboží), uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny neodebraného 
zboží, 

f) v případě, že kupující je v prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti je možný 
další nákup ze strany kupujícího pouze v hotovosti za ceníkové ceny beze slev, 
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g) nedílnou přílohou faktury je dodací list prodávajícího potvrzený odpovědným 
zástupcem kupujícího, případně k tomu zmocněné osoby na základě plné moci, který 
obsahuje číslo objednávky, název zboží, množství. Neobsahuje-li dodací list číslo 
objednávky, musí být kopie objednávky kupujícího přílohou dodacího listu. 

h) prodávající je oprávněn v některých případech požadovat platbu kupní ceny předem, 
i) v případě pochybností v prokázání oprávněnosti osob k vyzvednutí zboží může 

prodávající odmítnout zboží vydat popř. požadovat úhradu předem. 
 

5. Expedice zboží 
a) zboží je dodáváno v přepravních obalech i volně ložené, 
b) při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za vratnou paletu, 
c) vracet palety může kupující jen nepoškozené, a to výměnným způsobem při odběru 

výrobků, 
d) doprava zboží z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se 

uskutečňuje na náklady a odpovědnost kupujícího. 
 

6. Jakost, záruka, reklamace 
a) za sjednanou jakost se považují v zásadě deklarované vlastnosti zboží vydané 

prodávajícím, splňující parametry příslušného technického předpisu.  
b) prodávající ručí za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky deklarované 

vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby, 
která činí maximálně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v KS, záručním listě nebo 
v individuální nabídce prodávajícího. 

c) přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodaném zboží vyskytnout vady. 
Kupující je povinen zboží obratem po dodání přezkoumat a má právo zjištěné vady 
reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně, a to písemně. Podmínky 
reklamačního řízení jsou stanoveny Reklamačním řádem prodávajícího, který je k 
nahlédnutí ve skladu společnosti, a na vyžádání můžeme být v aktuálním znění zaslán 
kupujícímu. 

d) nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání dodávky zboží, 
e) prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením 

se zbožím. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
a) obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby 

minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, 
b) každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací 

a zajistí ochranu osobních údajů, které se týkají vzájemného smluvního vztahu, 
c) vzájemné vztahy, které nejsou upraveny KS včetně těchto všeobecných podmínek, se 

řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
d) tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 09. 2018. 
e) prodávající si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek.  


