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Všeobecné obchodní podmínky  
pro provádění díla (dále jen „VOP“)  

 
I. Základní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na montážní a stavební práce a na dodávky materiálu týkající 
se provádění díla na odběrních plynových zařízeních do celkové ceny díla 100.000,-Kč bez DPH.  
2. Zhotovitelem díla je společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu, Pražská plynárenská, a.s., se sídlem 
U Plynárny 1450/2a, Praha 4, PSČ 140 00, identifikační číslo 47116471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1878 (dále jen „zhotovitel“). Tím není dotčena možnost zhotovitele použit k provedení díla poddodavatele, 
Zhotovitel provede pro objednatele dílo podle cenové nabídky zhotovitele a podle objednatelem, na formuláři zhotovitele, vystavené 
objednávky na zhotovení díla.  
3.      Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na www.ppsd.cz a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

 
 II.  Definice pojmů a postupu při uzavírání smluvního vztahu 

1. Zhotovitel vystaví objednateli na základě jeho poptávky cenovou nabídku na provedení díla s uvedením možného termínu 
provedení díla. Cenová nabídka jako předběžná cena a termín provedení díla, mohou být uvedeny i na Zakázkovém listu/objednávce. 
Svým podpisem na Zakázkovém listu/objednávce objednatel stvrzuje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
2. Pokud bude v rámci díla přemísťován hlavní plynový uzávěr (dále jen „HUP“) musí objednatel předat zhotoviteli spolu 
s objednávkou souhlas vlastníka plynovodu s přemístěním HUP. 
3. Objednatel je zavázán ze smlouvy o dílo i pokud není vlastníkem nemovitosti  v nebo na které bude dílo prováděno,  Pokud 
provedení díla vyžaduje projektovou dokumentaci, musí ji objednatel předat zhotoviteli nejpozději spolu s objednávkou 

 
III. Předmět a specifikace díla 

1. Jednotlivé úkony, dodávky materiálu a výkony zhotovitele sloužící k realizaci díla jsou obsaženy v  objednávce, nebo jsou 
specifikovány ve vypracované cenové nabídce zhotovitele, na kterou objednávka odkazuje. Postačující je i specifikace díla a 
stanovení jeho předběžné ceny na Zakázkovém listu/objednávce, učiněné před zahájením provádění díla. 
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce a výkony nad rámec objednávky (vícepráce), bude o tom uzavřen zvláštní  
dodatek, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (u jednoduchých zakázek jen objednatelem) nebo záznam 
v Zakázkovém listě/objednávce. 
3. Zhotovitel  prohlašuje, že je oprávněn  práce a výkony k provádění díla provádět.  Pokud o to objednatel požádá, předloží mu 
zhotovitel živnostenská nebo jiná oprávnění k provedení díla. 

 
IV. Cena a předání díla 

1. Cena díla bude zhotovitelem objednateli vyúčtována po jeho dokončení  v souladu s  objednávkou a jejím případným dodatkem, 
resp. záznamem o vícepracích,  
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla zpravidla bezprostředně po jeho dokončení, v případě rozsáhlejšího 
díla tři pracovní dny před očekávaným dokončením díla. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla nebo dokončené dílo bez vad 
bránících provozu díla odmítne převzít, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a vyfakturovat objednateli dílo jako dokončené. Ve faktuře 
bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Cena díla, uvedená na vystavené faktuře je splatná ve lhůtě splatnosti na ní uvedené, která činí nejméně 20 dnů od jejího 
vystavení.   

 
V. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor tak, aby mohly být práce na provedení díla 
prováděny řádně, včas a plynule.  

 
VI. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje na jím prováděné práce záruční lhůtu v  trvání 24 měsíců od provedení díla. 
2. V případě, že objednatel zjistí  vady díla, je povinen je bez zbytečného odkladu  písemně reklamovat. Objednatel je oprávněn 
vady díla písemně reklamovat nejpozději do konce záruční lhůty. V reklamaci vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, po obdržení reklamace objednatele, se k ní písemně vyjádřit. Pokud zhotovitel 
vadu uzná, je povinen ji odstranit podle její povahy, nejpozději ve lhůtě do dvou pracovních dnů. V případě, že uvedenou lhůtu nebude 
možné dodržet z technologických důvodů či zhotovitel vadu neuzná, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně objednateli a uvede, 
z jakých důvodů reklamovanou vadu neuznává či z jakých důvodů ji nelze odstranit do dvou pracovních dnů. 
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: bezplatné odstranění vady, poskytnutí slevy a v případě, že 
vada nebude odstraněna ani v dohodnuté lhůtě a bude mít takový rozsah, že znemožňuje či ohrožuje bezpečný a řádný provoz 
technologického zařízení objednatele, má objednatel právo od  smlouvy o provedení díla písemně odstoupit. 

 
VII. Ostatní ujednání VOP 

1. Smluvní vztahy, na něž dopadají tyto VOP se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  
2. Spotřebitelé se mohou obrátit s návrhem na mimosoudní vyřízení stížností na Českou obchodní inspekci, postupem uvedeným 
na internetových stránkách  www.coi.cz. 
3. Veškeré změny a doplňky těchto VOP musí mít písemnou formu. 
4. Podpisem na objednávce vyjadřují smluvní strany souhlas s celým obsahem těchto VOP.  
5. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla nabývají účinnosti dne 1.4.2018  
6. Objednatel, fyzická osoba, bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele způsobem, v 

rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zhotovitele dostupném na 
www.ppsd.cz/info a v sídle zhotovitele. 

 
 
 
 
…………………........... 
Podpis objednatele 


