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Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti pronájmu 
reklamních ploch ve veřejné dopravě v Ústí nad Labem a realizace zakázek a výroby reklamy 
mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel realizuje dodávky výhradně za níže uvedených 
podmínek, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Všeobecné obchodní 
podmínky odběratele v rozporu s těmito podmínkami nejsou účinné. Odběratel se přijetím 
dodávek v každém případě podřizuje níže uvedeným podmínkám při vyloučení svých nákupních 
podmínek. Nedílnou součástí jednotlivých objednávek jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. 
Předmětem objednávek bude závazek dodavatele dodat odběrateli reklamní produkty, zakázky 
výroby reklamy a umístění reklamy na smluvně sjednaných reklamních nosičích a to v množství, 
a době podle požadavku odběratele a dále závazek odběratele toto převzít a zaplatit 
dodavateli. V budoucích jednotlivých objednávkách se smluvní strany zavazují přesně 
dohodnout množství a sortiment reklamy, které má být dodáno. Počínaje dnem přijetí 
objednávky bude dodavatel zhotovovat a odběratel odebírat zakázky vyhotovené a dodávané 
dodavatelem za těchto všeobecných obchodních podmínek.

I. Dodací podmínky

Dodavatel dodá odběrateli, zakázky výroby a umístění reklamy na předem dohodnutých 
nosičích reklamy na základě závazné písemné (elektronické, faxové) objednávky, kterou 
dodavatel odsouhlasí a která se stává nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. 
Dále se zavazuje dodat řádně objednané produkty, zakázky výroby reklamy a zboží na místo 
dodání v termínu nebo lhůtě požadované odběratelem v objednávce.

II. Cena a platební podmínky

Za poskytované služby náleží dodavateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení 
objednávky odběratele. Odměna je splatná na základě proforma faktury, kterou vystaví 
dodavatel a doručí odběrateli elektronickou poštou na emailovou adresu. Po uhrazení proforma 
faktury doručí dodavatel originál faktury na adresu odběratele. Úhradu může Zadavatel provést 
bankovním převodem, vkladem na účet Provozovatele nebo hotovostní úhradou v sídle 
dodavatele. Pokud je odběratel novým inzerentem dodavatele – tj. v případě první uskutečněné 
objednávky služeb nebo pokud odběratel neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je 
Provozovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané 
služby. Odběrateli nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití 
objednaných služeb.

III. Jakost, odpovědnost za vady a reklamace

1. Dodavatel je povinen upozornit odběratele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu podkladů převzatých od odběratele nebo pokynů daných mu odběratelem k 
realizaci dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Jestliže nevhodné pokyny nebo podklady překážejí v řádné realizaci dodávek, je 
dodavatel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny 
podkladů nebo změny pokynů odběratele nebo písemného sdělení, že odběratel trvá na 
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realizaci dodávek s použitím předaných podkladů a daných pokynů. O dobu, po kterou 
bylo nutno realizaci dodávek přerušit, se prodlužuje lhůta pro jejich dokončení.

2. Neodpovídá-li odevzdaná dodávka kvalitativním požadavkům odběratele, je dodavatel 
povinen odevzdanou dodávku upravit či opravit podle požadavků odběratele ve lhůtě 
jím stanovené a oběma stranami odsouhlasené, a to i opakovaně a bez nároku na 
vzniklé vícenáklady. Neodpovídá-li dodávka požadavkům odběratele ani po úpravě 
anebo není-li odevzdáno ve sjednaném termínu, má odběratel právo jednotlivou 
objednávku zrušit anebo dodávku převzít a uplatnit nárok na snížení ceny. V případě, že 
je dodávka nerealizovatelná z důvodu technologických či technických, musí být sjednán 
nový termín odevzdání. Pokud se tak nestane, nelze na dodavatele uplatnit snížení 
odměny ani jiné sankce. V případě, že odběratel trvá na nestandardním postupu 
technologickém či technickém při realizaci dodávek i přes upozornění dodavatele, bere 
odběratel na vědomí, že dodavatel neručí za vady, které se vyskytnou při výrobě či užití 
jednotlivých dodávek.

3. Odběratel je povinen dodávku zkontrolovat při předání. Případné nesrovnalosti týkající 
se kvality musí odběratel neprodleně oznámit dodavateli. Reklamaci je třeba uplatnit 
protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozději do 5 dnů po převzetí 
dodávky. V protokolu o vadách odběratel uvede údaje o specifikaci dodávky, určení 
předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby 
vyřízení.

IV. Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na dodávkách, a to ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení, přechází na 
odběratele okamžikem předání dodavatelem odběrateli, resp. potvrzením odběratele na 
dodacím listu, či jiném dokladu o převzetí.

V. Smluvní sankce

Pro případ porušení povinností stanovených v článku II. této dohody se odběratel zavazuje, za 
každé takovéto porušení povinností uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý 
den prodlení s úhradou faktury.

VI. Oznámení

Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení objednávky a těchto všeobecných obchodních 
podmínek, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo zaslána 
doporučeně poštou, faxem nebo e-mailem. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví smlouvy 
nebo objednávky, která tvoří nedílnou součást těchto všeobecných obchodních podmínek. 
Změna musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně. Veškerá oznámení zaslaná 
doporučeně poštou, která se nevrátí odesilateli jako nedoručitelná, budou pokládána za 
doručená čtrnáctý den po odeslání obálky obsahující zprávu poštou. Zprávy zaslané 
dálnopisem nebo faxem se budou považovat za řádně odeslané v den přenosu (pokud příjemce 
do 3 dnů potvrdí jejich přijetí dálnopisem, faxem nebo e-mailem).

VII. Rozhodčí doložka

Dle těchto všeobecných obchodních podmínek se strany výslovně dohodly, že veškeré 
majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z uzavírané smlouvy nebo objednávky a těchto 
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všeobecných obchodních podmínek, nebo které vzniknou v souvislosti s nimi, včetně otázek 
jejich platnosti, jejich výkladu, realizace či ukončení práv z těchto právních vztahů přímo 
vznikajících nebo s nimi přímo souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák.č. 
216/94 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Doručování se provádí dle 
příslušných ustanovení zák.č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 odběratel neuhradil odměnu, která náleží dodavateli, ve lhůtě splatnosti 
 podklady pro plnění služby dodané klientem nejsou v souladu s platnými zákony ČR 
 odběratel prokazatelně poškozuje dobré jméno dodavatele 
 pokud odběratel poruší ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné 

smlouvy

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 nejpozději do třetího dne od začátku plnění služby. Odběratel je v tomto případě povinen 
uhradit dodavateli odstupné ve výši 50% z odměny DODAVATELE dle ceníku platného ke 
dni řádné objednávky služby

 pokud dodavatel prokazatelně přeruší poskytování služeb v souvislé délce 7 pracovních 
dnů

Doba přerušení začíná doručením oznámení odběratele o této skutečnosti písemně poštou, 
faxem nebo emailem na adresu dodavatele.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 08. 08. 2012 a ruší veškerá předchozí 
ustanovení a zvyklosti. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky 
bez předchozího upozornění.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.




