
Všeobecné obchodní dodací podmínky pro kupující 

/dále jen VODP/ 

 

Tyto Všeobecné obchodní dodací podmínky platí pro smluvní 

vztahy, v nichž je prodávajícím Uhelné sklady Jihlava a.s., 

IČO: 4634478, DIČ: 46346678. 

 

1. Předmětem plnění je prodej zboží prodávajícím 

kupujícímu.  Předmětem kupní smlouvy jsou dodávky zboží 

uvedeného v kupní smlouvě, objednávce. Zboží bude dodáno 

v obvyklé jakosti a provedení. 

 

2.     Místo plnění 

2.1  Místem plnění je sídlo a provozovna prodávajícího 

Uhelné sklady Jihlava a.s., Mostecká 2715/47, Jihlava 586 

01. 

2.2  Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu ze 

skladu prodávajícího nebo jeho předáním prvnímu dopravci 

k přepravě pro kupujícího, má-li být zboží prodávajícím 

odesláno. 

 

3.  Nabytí vlastnického práva ke zboží 

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením 

kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí odebrané zboží 

včas a řádně, má prodávající nárok požadovat vrácení 

dodaného zboží včetně vratných obalů. Kupující se zavazuje 

převzít zboží nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy 

prodávajícího k převzetí zboží. 

 

4.  Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího v souladu s § 

2121 a násl. občanského zákoníku. 

 

5.  Odpovědnost za vady zboží 

5.1 Zboží má vady, není-li prodávajícím dodáno ve 

sjednaném množství, jakosti a provedení, jinak vlastnosti 

obvyklé. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn 

uplatnit v souladu s § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 

6.  Obaly a balení 

6.1  Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí. 

6.2 Vratné obaly může kupující vrátit přímo prodávajícímu na 

svoje náklady. 

 

7.  Platební podmínky 

7.1 Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu 

splněním jeho závazků způsobem a v místě plnění v souladu 

s kupní smlouvou, tj. po předání zboží kupujícímu nebo 

veřejnému dopravci. 

7.2  Kupující zaplatí kupní cenu ve prospěch prodávajícího 

následujícím způsobem placení: 

bezhotovostním převodem k vystavené faktuře, splatnost je 

stanovena v souladu s § 1963 odst. 1 občanského zákoníku, 

tj. do 30 ti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura 

nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení 

zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal 

později. 

7.3. Případným výskytem vad zboží není dotčena povinnost 

kupujícího zaplatit kupní cenu. 

 

8.  Smluvní pokuty 

8.1  V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem 

znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, včetně 

stornování objednaného zboží na základě oboustranné 

dohody smluvních stran, uhradí prodávajícímu smluvní 

pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny 

neodebraného zboží. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů 

od obdržení vyúčtování kupujícím. 

8.2  V případě, že kupující neodebere zboží ve lhůtách 

uvedených v kupní smlouvě, uhradí prodávajícímu smluvní 

pokutu dle § 2048 občanského zákoníku ve výši 5% z ceny 

neodebraného množství. Smluvní pokuta je splatná do 10ti 

dnů od obdržení vyúčtování kupujícím. 

8.3 V případě prodlení kupujícího s placením faktury za 

dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení 

ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Úrok z prodlení je splatný do 10ti dnů od obdržení vyúčtování 

kupujícím. 

8.4  Ujednáním o smluvní pokutě či smluvním úroku 

z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na zákonné 

majetkové sankce, jakož i nárok na náhradu škody. 

8.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající odpovídá za 

škody způsobené dodáním vadného zboží anebo porušením 

smluvních či zákonných povinností v souvislosti s plněním 

této smlouvy či v jejím důsledku /a to jen za skutečnou škodu, 

nikoli ušlý zisk, či jiné nepřímé či následné škody/ maximálně 

do výše 5% kupní ceny bez DPH dodaného, resp. 

objednaného zboží. Omezení náhrady škody se uplatní v 

rozsahu povoleném právními předpisy 

 

9.  Ostatní ujednání 

9.1. Smluvní strany tímto sjednávají, že kupující nesmí 

jakékoli své závazky a pohledávky vůči prodávajícímu bez 

předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst, 

postoupit, zastavit či jakkoli jinak zatížit nebo zcizit. 

9.2.  V ostatních otázkách výslovně neupravených kupní 

smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. 

9.3  V případě, že kupující nebude mít ve vztahu 

k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky 

včetně smluvních pokut a úroků z prodlení, je prodávající 

oprávněn pozastavit dodávky zboží kupujícímu, a to až do 

doby úplného zaplacení závazků kupujícího. Kupující není 

oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady 

škody. 

9.4  Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v 

souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně 

zabezpečeny proti zneužití. Data související s platbou našich 

faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká 

republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních 

údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování 

platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. 

Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode 

můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů 

náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více 

informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních 

údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy. 

9.5 Tyto VODP mohou být měněny pouze písemnou formou. 


