
Smlouva o dodávkách plynu v láhvích / KARAVAN-KOMPOZIT

A. Předmět smlouvy

Dlouhodobá a opakovaná dodávka zkapalněného plynu (technickou specifikací propan, dále jen „Plyn“)
dodávaného v tlakových nádobách (dále jen „Láhev“).

Plyn bude dodáván Zákazníkovi za účelem: přímé spotřeby

Umístění Láhví: dle adresy Zákazníka

v místě odlišném od adresy Zákazníka

�

�

uzavřená mezi

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12554PRIMAGAS s. r.o.

sídlo: Na Pankráci 30

140 00  Praha 4

tel.: 226 227 100

fax: 226 227 109

e-mail: primagas@primagas.cz

datové schránky:ID e23up8d

bankovní spojení: ING BANK č. ú. 1000005551/3500

(dále jen )PRIMAGAS

a (panem, paní, společností)zákazníkem

jméno/název:

společnost zastoupena oprávněnou osobou:

sídlo/adresa (včetně ):PSČ

IČO: DIČ: datum narození:

tel.: e-mail:

(dále jen Zákazník)

č.:

použít jako korespondenční adresu�

B. Kupní cena Plynu Propan pro první dodávku Účel použití Počet Láhví včetně Plynu v první dodávce Typ Láhve(vč. , a dopravy)SPD DPH

KOMPOZITLáhev 10 kg Láhev 10 kgKč výroba tepla kusů

Verze K 2022

IČO: 47118008

:DIČ CZ47118008

C. Platba za Plyn D. Předpokládaný odběr plynu za 12 měsíců:

v hotovosti bezhotovostně

E. Výše kauce Zákazníka za vypůjčené Láhve F. Výše nájmu za Láhve (vč. )DPH

Láhev 10 kg Kč/ks Láhev 10 kg Kč/ks rok měsíc den

I. Zvláštní podmínky

Smluvní podmínky uvedené na další straně tvoří neoddělitelnou část této smlouvy a Zákazník prohlásil, že s nimi souhlasí a seznámil
se s nimi před podpisem této smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky nebo ve dvou vyhotoveních v platnosti originálu. Obě smluvní strany prohlašují, že tato
smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že tuto smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nepříznivých podmínek,
čemuž na důkaz připojují níže své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé smluvní strany.
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G. Účtovací období pro nájem Láhví H. Zasílání daňových dokladů

12 kalendářních měsíců elektronicky na adresu:

provozovatelem
poštovních služeb:

Zákazník dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 19 přiložených Smluvních podmínek
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Místo, datum: Místo, datum:

ZákazníkPRIMAGAS s.r.o.



1. PRIMAGAS se zavazuje zajistit dodávku Plynu Zákazníkovi v Láhvích
za účelem jeho přímé spotřeby. Pro tyto účely PRIMAGAS vypůjčí, nebo
pronajme Zákazníkovi Láhve, specifi kované ve smlouvě v bodě B.

2. PRIMAGAS se zavazuje dodávat Plyn Zákazníkovi v kvalitě, která bude 
odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Láhve jsou 
určeny pro plnění plynem výhradně dodávaným PRIMAGASem za účelem 
výroby tepla. Zákazník se zavazuje do vypůjčených či pronajatých Láhví
kupovat Plyn dodávaný výhradně PRIMAGASem. 

3. Plyn bude PRIMAGASem dodán Zákazníkovi v Láhvích, které jsou nepro-
dejným vlastnictvím PRIMAGASu. Tyto Láhve jsou PRIMAGASem vypůjčeny 
nebo pronajaty a po celou dobu zůstávají ve vlastnictví PRIMAGASu. Dodá-
ní a převzetí Láhví se potvrdí dodacím listem. Zákazník je povinen o stavu 
Láhví vést evidenci. Zákazník je povinen předložit na základě požadavku 
PRIMAGASu ve stanovené lhůtě nebo dle potřeby evidenci o stavu Láhví. 

4. V případě sjednání kauce dle bodu E se na převzetí vypůjčených nebo 
pronajatých Láhví ze strany PRIMAGASu mezi stranami vystaví faktura
za kauci, ve které bude vyznačen počet a typ vypůjčených nebo pronajatých
Láhví a celková částka složená jako kauce. Tyto Láhve nepřechází do vlastnic-
tví Zákazníka a ten fakturovanou částku považuje za kauci. Kauce je vratná 
po uplynutí doby platnosti smlouvy.V případě ukončení smlouvy bude kauce
PRIMAGASem vrácena ve lhůtě 14 dnů ode dne vrácení poslední Láhve
Zákazníkem. Za ztracené nebo poškozené Láhve se kauce nevrací a bude 
započtena s náhradou škody dle bodu 17.

5. Zákazník odpovídá za zcizení, ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo 
nevrácení vypůjčených či pronajatých Láhví. Zákazník není oprávněn dát 
Láhve do nájmu nebo podnájmu třetím osobám nebo vypůjčit. 

6. Ceny Plynu na první dodávku a nájmu jsou stanoveny na základě eko-
nomických podkladů existujících ke dni podpisu této smlouvy. Pokud dojde
k podstatné změně kteréhokoli z těchto komponentů, jako jsou např. náklady
na dopravu a opravy Láhví, daňové zatížení, infl ace, nákupní ceny Láhví, je 
PRIMAGAS oprávněn upravit ceny uvedené v bodě F. Zákazník je povinen se 
vždy informovat na aktuální cenu plynu na prodejních místech PRIMAGASu.
Všechny ceny uvedené ve smlouvě včetně DPH a SPD budou upraveny při 
změně sazby v souladu s platnými daňovými zákony.

7. V případě bezhotovostní platby je dohodnuta splatnost faktur na dobu 
14 dní ode dne vystavení faktury. Faktura bude vystavena po dodávce Plynu 
a Láhví. Den dodání Plynu je dnem zdanitelného plnění. Pokud faktura ne-
bude uhrazena v termínu splatnosti, je Zákazník povinen zaplatit smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zapla-
cením smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody. 
Na Zákazníka přechází vlastnické právo k Plynu až úplným zaplacením kupní
ceny. PRIMAGAS je oprávněn požadovat i náklady spojené s vymáháním 
dlužné částky.

8. V případě prodlení s platbami, které je Zákazník povinen podle této 
smlouvy uhradit, může PRIMAGAS použít kombinaci těchto alternativ:
a) do doby uhrazení dlužných částek zastavit dodávky Plynu,
b) vyhlásit jiné platební podmínky pro budoucí dodávky Plynu,
c) účtovat poplatek za zaslání upomínky.

9. V případě platby nájmu za Láhve uvedené v bodě F.  bude vystaven
daňový doklad na nájemné na období následujících 12 měsíců k prvnímu 
dni následujícího měsíce po první dodávce plynu v láhvích a k tomuto dni 
nastává zdanitelné plnění, a potom vždy po 12 měsících nebude-li dohod-
nuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že zaplacené nájemné se při předčas-
ném ukončení smlouvy nevrací, pokud nebude dohodnuto jinak.

10. Zákazník je oprávněn zakoupit Plyn do zapůjčených nebo pronaja-
tých láhví výhradně na určených prodejních místech PRIMAGASu, a to 
výměnou vždy za stejný typ láhve.  Z hlediska zachování bezpečnosti je 
zakázáno nechat naplnit láhve jiným subjektem než PRIMAGASem. 
11. Zákazník je povinen dodržovat při manipulaci s Plynem a veškerými 
Láhvemi bezpečnostní předpisy. Zákazník prohlašuje, že převzal bezpeč-
nostními předpisy a byl s nimi seznámen. V případě úniku plynu z Láhve 
je Zákazník povinen neprodleně oznámit vzniklou závadu a Láhev umístit 
mimo uzavřený prostor.

12. Reklamace bude řešena reklamačním řádem PRIMAGASu, Reklamace 
nemá odkladný účinek vzhledem k platebním podmínkám, pokud nebude 
dohodnuto jinak.  

13. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena bez
uvedení důvodu doporučeným dopisem zaslaným druhé smluvní straně
s dvouměsíční výpovědní dobou, jejíž běh se počítá od prvého dne měsíce 
následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

14. PRIMAGAS je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení 
smlouvy v následujících případech:
a) Zákazník je v prodlení s platbami více jak 10 dnů, které je povinen podle 
 této smlouvy uhradit,

b) Zákazník nakupuje a skladuje Plyn ve vypůjčených nebo pronajatých 
 Láhvích od jiného dodavatele,
c) Zákazník nedodržuje bezpečnostní předpisy pro nakládání s Plynem 
 nebo Láhvemi,
d) Zákazník poškozuje dobré jméno PRIMAGASu,
e) Zákazník přes písemné upozornění užívá Láhev způsobem, že vzniká 
 PRIMAGASu škoda,
f) Zákazník vypůjčí nebo dá do nájmu nebo podnájmu třetí osobě Láhve,
g) Zákazník neprovádí nákup plynu nejméně jednou za 12 měsíců
 na prodejních místech PRIMAGASu.

V případě porušení bodů b) a f). může PRIMAGAS požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody. 

15. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení 
smlouv, pokud PRIMAGASem dodaná kvalita Plynu nebo láhví neodpovídá 
příslušným specifi kacím.
PRIMAGAS odpovídá vůči Zákazníkovi pouze za škodu skutečnou způsobe-
nou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti PRIMAGASem. PRIMAGAS nenese 
odpovědnost za ušlý zisk ani jinou nemajetkovou újmu.

16. Účinky odstoupení nastávají 5. den ode dne jeho doručení druhé smluv-
ní straně. V případě pochybností se má za to, že bylo doručeno 3. den ode 
dne uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb. Nárok na náhradu 
škody není odstoupením od smlouvy dotčen. 

17. V případě ukončení smlouvy je Zákazník povinen vrátit veškeré láhve 
a případně další vybavení poskytnuté PRIMAGASem nejpozději do 5 dnů 
ode dne ukončení na příslušné prodejní místo PRIMAGASU, nebude-li
dohodnuto jinak, a to ve stavu odpovídajícím způsobu užívání s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení. Škody vzniklé jiným poškozením, nesprávným 
užíváním či ztrátou, budou zákazníkovi vyúčtovány. V případě, že láhve
nebudou vráceny při  ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo v případě 
vstupu Zákazníka do likvidace, prohlášením konkurzu na majetek Zákazníka,
podáním návrhu na konkurz, rozhodnutím o úpadku nebo v případě, kdy 
návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku 
nebo zahájením vyrovnávacího řízení a v případě obdobných situací dává 
Zákazník neodvolatelný souhlas PRIMAGASu a osobám PRIMAGASem
zmocněným ke vstupu i vjezdu vozidel ve vlastnictví anebo v užívání
PRIMAGASu, na nemovité věci ve vlastnictví Zákazníka nebo v jeho užívání za 
účelem odvozu láhví PRIMAGASu. Nezbytné náklady související s odvozem
láhví hradí Zákazník. V případě poškození nebo nevrácení láhví se Zákazník 
zavazuje k úhradě škody ve výši 2500,-Kč za každou láhev.

18. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustano-
veními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými 
předpisy ČR. Je-li některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti v roz-
poru s platnými předpisy ČR, není tím platnost smlouvy v ostatních částech 
dotčena. Je-li Zákazník spotřebitel, platí ustanovení § 1810-1840 Obč,z.
a má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne první dodávky zboží,
v těchto případech Smlouva zaniká doručením písemného odstoupení
Zákazníka na adresu sídla společnosti. Odstoupením nezaniká povinnost 
Zákazníka uhradit cenu za již poskytnutá plnění.

Rozhodným právem pro případ sporu je právo ČR a místní příslušnost
pro rozhodování eventuálních z této smlouvy vzniklých sporů mezi
PRIMAGASem a Zákazníkem  se bude řídit obecným soudem PRIMAGASu.

Pokud mezi PRIMAGASem a Zákazníkem - spotřebitelem dojde ke spotře-
bitelskému sporu, má Zákazník - spotřebitel právo na jeho mimosoudní 
řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce
www.coi.cz. 

19. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvede-
ných ve smlouvě společnosti PRIMAGAS s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, 
Na Pankráci 30, PSČ 14000, IČO: 47118008, aby tyto údaje byly zpracovávány 
za účelem nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků,
a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a přesné. Tento souhlas je udělen 
na dobu účinnosti smlouvy. Zákazník potvrzuje, že je informován o tom, že 
poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu a může 
požadovat jejich opravu či úpravu, žádat o jejich odstranění nebo přenos.
Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům
PRIMAGAS a dále osobám, které jsou PRIMAGASem zvláště k tomu pověřené.
Zákazník dále souhlasí s možností zasílat aktuální informace od PRIMAGAS 
prostřednictvím SMS zpráv nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlou-
vě. Více informací o zpracování osobních údajů zákazníka v rozsahu poža-
dovaném právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), lze nalézt v Prohlášení o ochraně údajů
na www.primagas.cz/GDPR.

Smluvní podmínky společnosti PRIMAGAS s. r. o. 
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