VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO DODÁVKY ROPNÝCH PRODUKTŮ a BIOPALIV
platné od 1.4.2014
dále jen ˶Obchodní podmínky˝ nebo ˶VOP˝
I.
Preambule.
Pokud není kupní smlouvou mezi G7, a.s., identifikační číslo (IČ): 63145880, DIČ: CZ63145880, se
sídlem Litvínov, Tylova 541, PSČ: 43601, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí
nad Labem v oddíle B., vložce 722 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím nebo tímto dokumentem
stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy mezi smluvními stranami tyto Obchodní podmínky.
Převzetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi stvrzuje kupující v kupní smlouvě či objednávce
nebo podpisem těchto obchodních podmínek.

II.
Dodací podmínky, množství.
1. Kupující nejméně 1 pracovní den před požadovaným odběrem nebo dodávkou ropných produktů,
biopaliv a AdBlue® (dále jen „zboží“) nejpozději do 15,00 hod. písemně sdělí prodávajícímu
požadavek na zajištění výdeje zboží s uvedením druhu a množství, místa odběru, daňovém
režimu příjemce, SPZ vozidla a identifikaci řidiče.
2. Objednávka/písemný požadavek musí obsahovat následující údaje:
a) název zboží (dle platných technických norem),
b) množství zboží,
c) adresu místa dodání zboží a místa určení zboží, pokud není shodné s místem dodání,
d) jméno objednávající osoby (oprávněné osoby),
e) dodání (parita),
f) jméno zmocněné (oprávněné osoby) k převzetí zboží v místě dodání/určení s tím, že tato
osoba dává souhlas , aby její údaje byly zpracovány pro plnění předmětu smlouvy,
g) specifikace dodání zboží (specifikace stáčecího zařízení) v místě dodání zboží v případě
požadavku smluvní přepravy prodávajícího,
h) další údaje, které mohou být dohodnuty kupní smlouvou.
3. V případě, že kupující nemá zajištěn odběr zboží svým přepravcem, zajistí přepravu zboží
prodávající. V tomto případě je nutné zaslat požadavek na zajištění přepravy zboží nejméně 1
pracovní den před požadovaným odběrem nebo dodávkou zboží nejpozději do 13,00 hod. Pokud
kupující tento termín nesplní, nezodpovídá prodávající za škody, způsobené nezajištěním dodávky
zboží.
4. Pokud je kupující v prodlení s úhradou pohledávek prodávajícího, je tento oprávněn po
předchozím upozornění kupujícího zastavit další dílčí dodávky zboží pro kupujícího a to do doby,
kdy kupující věrohodným způsobem prokáže prodávajícímu, že veškeré své dluhy vůči
prodávajícímu vyrovnal. Prodávající nezodpovídá kupujícímu za takto vzniklé škody.
5. Prodávající vyúčtuje kupujícímu dílčí odběry zboží v litrech přepočtených vždy na teplotu 15° C
nebo v tunách bez přepočtu na teplotu, pokud se strany nedohodnou jinak. Tyto údaje jsou vždy
uvedeny na dodacím listu, který obdrží kupující nebo jeho smluvní přepravce po výdeji zboží na
expedičním terminálu rafinerie nebo výdejního skladu, které prodávající kupujícímu před

jednotlivými odběry sdělí. U dodávek zboží železniční cisternou je množství v tunách nebo v litrech
přepočtených na 15° C uvedeno odesílatelem na nákladním listu železniční cisterny.

III.
Jakost zboží, daňové podmínky.
1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti odpovídající příslušné normě na dodávaný výrobek.
Ke každému dílčímu odběru bude kupujícímu vydán doklad ADR a ATEST o jakosti odebraného
výrobku s uvedením způsobu zaplacení spotřební daně ve smyslu Zákona č.353/2003 Sb., příp.
dalších předpisů, týkajících se spotřebních daní.

IV.
Způsob předání zboží.
1. Zboží se vyskladňuje kupujícímu do automobilových cisteren, které zajišťuje na základě
písemného pověření prodávající, případně do vlastních automobilových cisteren kupujícího nebo
jeho smluvního přepravce. Kupující je povinen písemně předložit prodávajícímu před zahájením
odběru zboží vlastními automobilovými cisternami nebo automobilovými cisternami třetí strany
seznam vozidel s registračními značkami, jmény řidičů s údaji nezbytnými k jejich identifikaci a
souhlas řidičů s poskytnutím jejich údajů prodávajícímu, případně spedičních nebo zboží
přejímajících společností oprávněných k odběru zboží. Kupující je povinen bezodkladně sdělit
prodávajícímu jakékoliv změny ve skutečnostech uvedených v předchozí větě. Prodávající nenese
odpovědnost za případné škody, způsobené kupujícímu v důsledku nesplnění povinnosti oznámit
změny ve výše uvedeném seznamu.
2. Při odběru zboží je kupující povinen oznámit výdejci (obsluze expedičního terminálu rafinerie nebo
výdejního skladu) místo dodávky zboží, které následně výdejce uvede na doklad o výdeji zboží pro
potvrzení o zaplacení spotřební daně ve smyslu zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních,
příp. dalších předpisů, týkajících se spotřebních daní.
3. Pokud kupující přistaví k nakládce automobilové cisterny vlastní nebo třetí osoby, ručí za to, že
tyto odpovídají všem aplikovatelným právním předpisům. Kupující bere na vědomí, že smluvní
partner prodávajícího na jednotlivých výdejních místech nebude jejich vhodnost zkoumat nad
běžný rámec povinností spojených s nakládáním do přistavených dopravních prostředků. Kupující
zodpovídá prodávajícímu za veškeré škody, které by mu vznikly přistavením nevhodného
přepravního prostředku k naplnění zboží.
4. Způsob výdeje zboží do vlastních automobilových cisteren kupujícího nebo jeho smluvních
dopravců se řídí provozními předpisy expedičního terminálu rafinerie nebo výdejního skladu nebo
předpisy platnými na dalších výdejních místech, které prodávající oznámí kupujícímu. Kupující
nebo jeho dopravce je povinen mít veškerá povolení, licence a oprávnění k provádění přepravy
zboží a odpovídá za jejich včasné prodloužení. Kupující nebo jeho dopravce jsou povinni používat
pouze vhodné typy vozidel odpovídající mezinárodním předpisům o přepravě nebezpečného zboží
(ADR). Vozidlo (automobilová cisterna) určené pro přepravu zboží musí být v dobrém technickém
stavu a čisté. Kupující popřípadě jeho dopravce odpovídá za to, že vozidlo (automobilová cisterna)
bude řízeno odpovědným a vyškoleným řidičem splňujícím všechny požadavky předepsané
příslušnými právními předpisy. Dále odpovídá za to, že řidiči vozidla (automobilové cisterny) budou
dodržovat všechny platné předpisy a instrukce pro přepravu a manipulaci se zbožím.
5. Kupující, jeho zaměstnanci, dopravce či jiné osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet jsou
povinni se seznámit s provozními a bezpečnostními předpisy expedičního terminálu rafinerie či
výdejního skladu a jsou povinni beze zbytku tyto provozní a bezpečnostní předpisy v rámci
obchodních vztahů k prodávajícímu dodržovat. Na škody, způsobené v rafinerii nebo výdejním
skladu jeho smluvním dopravcem se pohlíží jako na škody způsobené kupujícím.
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6. Osobní údaje řidičů budou zpracovávány manuálně i automatizovaně a nebudou veřejně
přístupné, ani nebudou přístupny jiným zpracovatelům než prodávajícímu a dodavateli zboží
(rafinerie nebo výdejní sklad). Ze souhlasu řidičů musí být zřejmé, v jakém rozsahu souhlas s
poskytnutím osobních údajů poskytuje, komu a k jakému účelu a kdo jej poskytuje s tím, že
souhlas musí být udělen do doby zániku práv a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi
prodávajícím a kupujícím. Souhlas musí obsahovat rovněž ustanovení o tom, že řidič bere na
vědomí, že se v případě odběru zboží se musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský
průkaz, pas).
7. Řidič, na jehož jméno a rodné číslo bylo kupujícímu vydáno zboží, je zodpovědný za všechny
údaje, které předá prodávajícímu, potažmo operátorovi expedičního terminálu rafinerie nebo
výdejního skladu. Následně podepíše
dodací nákladní list s uvedením
všech zákonných
náležitostí, m.j. identifikace kupujícího (případně jeho odběratele) a místo určení. Podepsaný
dodací nákladní list přebírajícím řidičem je platným účetním dokladem, jehož změna není možná. V
případě, že dojde k pochybení ze strany řidiče v označení vlastníka zboží, oprava bude možná jen
na základě písemné žádosti stran v tom zainteresovaných.

V.
Dopravní podmínky, nabytí vlastnického práva.
1. Místem dodání (místem plnění) zboží jsou v souladu se sjednanými dodacími paritami dle
INCOTERMS 2010:
-

plnící lávky rafinerie nebo výdejního skladu, v případě dodání zboží v automobilových
cisternách prostřednictvím vlastní dopravy kupujícího či smluvního dopravce kupujícího,
předávací (expediční) kolej expedičního terminálu rafinerie nebo výdejního skladu, při dodání
zboží v železničních cisternách přepravci železničních cisteren,
v případě dodání zboží v automobilových cisternách prostřednictvím smluvní přepravy
prodávajícího se dodací podmínky řídí podle dodací doložky CPT, INCOTERMS 2010
místem dodání se rozumí místo určené kupujícím v závazné objednávce – sklad.

2. Kupující má za povinnost zajistit, aby stáčení zboží prodávajícím nebo jim určeným dopravcem do
nádrží bylo prováděno výhradně za přítomnosti a podle pokynů obsluhy čerpací stanice nebo
odpovědného zástupce pověřeného kupujícím. Tento zástupce poskytne přesné instrukce řidiči
cisterny kam má být objednané zboží stočeno. Kupující odpovídá za stav svého zařízení a jeho
provedení v souladu s technickými předpisy. Zaměstnanec kupujícího, který byl přítomen při
stáčení potvrdí převzetí, druh, množství a kvalitu zboží na plnícím nebo dodacím listu svým
podpisem event., doplní k podpisu otisk razítka firmy kupujícího.
3. Okamžikem dodání zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody a vlastnické právo, pokud se
strany nedohodly jinak.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamace
1. Kupující je povinen zkontrolovat si druh a kvalitu dodávaného zboží prodávajícím před stáčením do
svých nádrží. Za tímto účelem je kupující oprávněn za přítomnosti prodávajícího vzít si
z uskutečněné dodávky vzorky zboží pro laboratorní zkoušky. Laboratorní vzorek musí být řádně
uzavřen, uzávěr musí být zapečetěn a poté signován oprávněnými zástupci. Na případné
reklamace co do druhu a kvality dodaného zboží po stočení do nádrží kupujícího, nebyl-li odebrán
laboratorní vzorek, nebude brán zřetel. Po stočení lze reklamovat pouze množství dodaného zboží.
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2. Reklamace kvality
Kupující je povinen při převzetí dodávky, která neodpovídá sjednané kvalitě , upozornit
bezodkladně prodávajícího (elektronicky, faxem či telefonicky), zastavit přejímku zboží a vyzvat jej
ke společnému sepsání protokolu o kvalitě dodávky. Reklamované zboží musí být až do sepsání
protokolu ponecháno v původním stavu. Kvalitu zboží, se kterým bylo manipulováno nebo bylo
smícháno se zbožím od jiného dodavatele nelze reklamovat.
3. Reklamace hmotnosti
Při dodávkách automobilovou cisternou se kupující zavazuje akceptovat měření prodávajícího.
Součástí dodávky je dodací lístek. Při dodávkách automobilovou cisternou zajišťovaných
prodávajícím musí být stáčení zboží prováděno na místě dohodnutém v objednávce na technicky
vyhovujícím zařízení splňujícím požadavky platných předpisů. Na stáčecím místě dopravce
postupuje podle specifických podmínek uvedených na poskytnuté kartě příjemce dodávky.
4. Kupující musí umožnit prodávajícímu nebo odborné organizaci písemně pověřené kupujícím
zjištění skutečného stavu zboží (odběr vzorků apod.) a to kdykoliv i v průběhu používání zboží.
5. Prodávající ručí za kvalitu a množství v nádržích kupujícího, jsou-li dodrženy tyto podmínky :
- odkalování nádrží bude kupující provádět na své náklady minimálně 1 krát ročně
- odkalování nádrží bude provádět odborná firma, která vystaví protokol o provedeném
odkalení
- nádrže budou zabezpečené proti možnému znehodnocení uskladněného zboží
- nádrže, případně stáčecí šachty, bude možné uzamykat
- zboží do těchto nádrží bude kupující kupovat výhradně od prodávajícího
- nádrže bude prodávající zamykat a pečetit
- ostrahu nádrží, kontrolu uzamčení a plomb nádrží bude zajišťovat na své náklady kupující

VII.
Platební podmínky.
1.

Kupující uhradí kupní cenu za odebrané zboží způsobem uvedeným v kupní smlouvě. V případě,
že není uzavřena písemná kupní smlouva nebo písemná kupní smlouva neobsahuje ujednání o
platebních podmínkách je kupní cena splatná nejpozději při dodání zboží.

2.

Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat předepsané náležitosti
daňového dokladu v souladu s platnými předpisy a zákony.

3.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad bez zaplacení, pokud
tento neobsahuje veškeré předepsané náležitosti, nebo má jiné závady v obsahu. V takto
vráceném daňovém dokladu vyznačí kupující důvod vrácení. Oprávněným vrácením
daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti.

4.

Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet u bankovního ústavu
prodávajícího. Kupující provádí úhradu faktury (daňového dokladu) vždy pod dohodnutým
variabilním symbolem (V.S.). Ve většině případů je V.S. totožný s číslem faktury.

5.

Při prodlení s placením svých závazků
je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení rovnající se výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm
procentních bodů p.a., pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V každém
kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka (kupujícího), je výše úroků z prodlení
závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného
kalendářního pololetí.
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VIII.
Splnění dodávky.
1.

Prodávající je povinen splnit dodávku zboží uvedeného v kupní smlouvě, v rozsahu potvrzené
objednávky jak v množství tak čase. Splněním jednotlivých dílčích dodávek zboží se rozumí:
a) předání zboží na výdejních lávkách rafinerie nebo výdejního skladu, na kterých prodávající
zajistil po dohodě s kupujícím jeho výdej, v případě vlastní dopravy kupujícího, popřípadě
smluvní dopravy kupujícího,
b) v případě dodání zboží v automobilových cisternách prostřednictvím smluvní dopravy
prodávajícího se místem dodání rozumí místo určené kupujícím v závazné objednávce,
c) v případě dopravy železničními cisternami se rozumí splněním dodávky předání zboží
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (ČD, nebo jiný přepravce) nebo předáním naplněné
cisterny na předávací koleji expedičního terminálu rafinerie nebo výdejního skladu přepravci
kupujícího. Pokud je kupující v prodlení s úhradou faktur za předchozí odběry, má právo
prodávající zadržet následné dílčí odběry zboží, uvedeného v kupní smlouvě a to až do doby,
kdy kupující předloží věrohodný důkaz o jejich úhradě.

2.

Pokud prodávající zadržel následné dílčí odběry zboží pro nesplnění povinnosti včasného
uhrazení předchozích dílčích odběrů, nepovažuje se toto ze strany prodávajícího za porušení
kupní smlouvy. Prodávající se zcela zprošťuje sankcí, nebo dalších postihů, které vznikly
kupujícímu v důsledku nedodání sjednaného objemu dodávek.

IX.
Vyšší moc.
1.

Prodávající se zprošťuje odpovědnosti za neuskutečnění
odběrů zboží uvedených
v kupní smlouvě v důsledku vyšší moci tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli smluvních
stran, brání povinné straně ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat,
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a které
smluvní strany nemohly v době uzavření smlouvy předpokládat. Mezi tyto okolnosti se zahrnuje
zejména: přírodní katastrofa jako požár, povodně, zemětřesení, dále válka nebo vojenské
operace jakéhokoli druhu (ať již oficiálně prohlášené či nikoli), teroristické akce, sabotáže,
stávky, omezení uložená vládními orgány (zahrnující vyvlastnění, násilné zabavení, kvóty,
dovozní zákazy a cenové restrikce). Na straně prodávajícího je takovou okolností i
výpadek v dodávkách zboží od svých dodavatelů.

X.
Ostatní ujednání.
1.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné
podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné
podmínky v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami,
se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu
nepotvrdil.

2.

Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou a těmito podmínkami, řídí
příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku v platném znění a dodacích
doložek INCOTERMS 2010.

3.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4.2014.
G7, a.s., Litvínov
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