
Obchodní podmínky 
 
 
 
Obecná ustanovení 
 
Tyto obchodní podmínky platí pro internetové sjednávání služby spočívající v závazku 
skladovatele převzít od ukladatele movitou věc/movité věci za účelem jejího uložení a 
opatrování. Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti skladovatele a ukladatele a jsou 
nedílnou součástí smlouvy o skladování mezi skladovatelem a ukladatelem. 
 
Veškeré smluvní vztahy mezi skladovatelem a ukladatelem se řídí právním řádem České 
republiky. Smluvní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, 
řídí se smluvní vztahy také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.  
 
 
Vymezení pojmů 
 
Skladovatel je společnost DRC Solution s.r.o. se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00  
Praha 2, identifikační číslo 086 09 152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. 321910, tel.: ……………… (pondělí až pátek …. - …. hodin), e-mail.: 
…………………… 
Ukladatel je zákazníkem internetového sjednávání služby delamemisto.cz 
Spotřebitel je ukladatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická nebo 
právnická osoba, která sjednává skladování za jiným účelem než pro podnikání. 
Smlouva o skladování – objednávka ukladatele je návrhem smlouvy o skladování a samotná 
smlouva o skladování je uzavřena až okamžikem doručení závazné akceptace skladovatele 
s návrhem smlouvy o skladování (aplikace § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje). 
Skladovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o skladování v těchto případech: 
kapacita skladu je vyčerpaná 
věc je nevhodná ke skladování ve skladu skladovatele 
…………………. 
Odesláním objednávky ukladatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.  
 
Práva a povinnosti skladovatele 

 
1. 
Skladovatel je povinen: 
- vyzvednout věc na místě a v čase předem vzájemně dohodnutém s ukladatelem a dopravit ji do 
skladu, 
- při převzetí věci předat ukladateli písemné potvrzení, ve kterém bude uvedena přesná 
identifikace převzaté věci, toto potvrzení nemá povahu skladištního listu, 
- věc uložit ve skladu, jehož je skladovatel oprávněným uživatelem, 



- věc uložit odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele, 
- uloženou věc skladovat a opatrovat řádným způsobem. 

 
2. 
Skladovatel nahradí ukladateli škodu na skladové věci, která vznikla po převzetí věci od 
ukladatele, a to až do jejího vydání, neprokáže-li, že ji nemohl odvrátit. 
3. 
Skladovatel nehradí škodu vzniklou na věci, jestliže byla způsobena: 
- ukladatelem nebo vlastníkem věci, 
- vadou nebo přirozenou povahou uložené věci, 
- vadným obalem, na který skladovatel při převzetí věci ukladatele upozornil a toto upozornění 
uvedl v potvrzení o převzetí věci, neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za 
škodu na věci, nebyla-li vadnost obalu poznatelná. 
4. 
Skladovatel má ke skladované věci, dokud se u něj nachází, zadržovací právo k zajištění dluhů 
vyplývajících z této smlouvy.  
5. 
Nevyzvedne-li si ukladatel věc po skončení doby, po kterou je skladovatel povinen věc skladovat, 
může skladovatel určit ukladateli přiměřenou lhůtu k vyzvednutí věci. Upozorní-li ho přitom, že 
jinak věc prodá, může skladovatel věc po marném uplynutí lhůty prodat na účet ukladatele 
vhodným způsobem; výtěžek ukladateli vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst svoje 
pohledávky za ukladatelem, včetně nákladů spojených s prodejem. 
 
 
Práva a povinnosti ukladatele 
1. 
Ukladatel je povinen 
- předat skladovateli věc k uskladnění na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, 
- zaplatit skladovateli za skladování věci skladné a případně další poplatky, sjednané v čl. II. této 
smlouvy, 
- potvrdit skladovateli převzetí věci nebo jejích částí při výdeji ze skladu, 
- skladovateli předat věc tak, aby se skladovatel mohl vyjádřit ke skladování s ohledem na 
konkrétní podmínky a možnosti skladu 
2. 
Ukladatel je oprávněn v průběhu smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, žádat uskladnění 
další věci/věcí nebo žádat vydání některých z nich. 
3.  
Ukladatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v letním období  není sklad. chlazen. 
4. 
Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci onlie prostřednictvím úložiště, vytvořeného 
pro ukladatele.  
 
Skladné, jeho splatnost a ostatní poplatky 
1. 
Skladné je stanoveno na základě požadavku ukladatele na rozměr skladovací plochy o velikosti 
………m3  a představuje částku  ………….. Kč včetně DPH, splatnou měsíčně vždy do 30. dne 
příslušného měsíce na účet skladovatele č. 16102028/2010, variabilní symbol ……………… 



Platbu skladného je možné uskutečnit pouze automatickým inkasem z platební karty ukladatele 
nebo bankovním převodem.  
 
2. 
Pokud ukladatel během trvání smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, požádá o 
uskladnění další věci, zaplatí manipulační poplatek za převzetí věci skladovatelem na místě a v 
čase předem vzájemně dohodném a zvýšené skladné v závislosti na velikosti  věci a době 
skladování, a to podle aktuálního ceníku. 
3. 
V případě, že ukladatel bude požadovat vydání ze skladu jen některé ze skladových věcí, zaplatí 
99,- Kč včetně DPH za doručení takové věci do místa a v čase předem vzájemně dohodnutém a 
dále servisní poplatek ve výši 99,- Kč včetně DPH.  
4. 
Věc podle odst. 2. bude od ukladatele převzata a věc mu podle odst. 3. bude vydána poté, co 
zaplatí skladovatelm fakturovan manipulační poplatek (odst. 2.), poplatek za doručení a servisní 
poplatek (odst. 3.) na základě faktury, vystavené skladovatelem. 
 
Doba trvání smlouvy 
Ukladatel může se skladovatele uzavřít smlouvy o skladování na dobu neurčitou (Flexi), na dobu 
6 měsíců nebo na dobu 12 měsíců.  
Závazek skladovatel vyplývající ze smlouvy o skladování však zanikne, nepředá-li ukladatel věc 
ke skladování v předem vzájemně dohodnutém místě a 

 
Ukončení smluvního vztahu 
1. 
Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
Varianta Flexi  
2. 
Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně, vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní 
doba je 14 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení písemné výpovědi 
druhé smluvní straně.  
 
Varianta 6 a 12 měsíců 
 
2. 
Ukladatel je oprávněn vyzvednou všechny uskladněné věci najednou ještě před uplynutím 
sjednané doby. Převzetím věci skladování zaniká. Ukladatel však musí zaplatit skladné za dobu 
skutečného skladování a smluvní pokutu ve výši dvouměsíčního skladného. 
Zároveň je ukladatel povinen zaplatit poplatek:  
1 metr - 899 Kč  
2 metry - 1199 Kč  
3 metry - 1999 Kč  
4 metrů - 2499 Kč  
6 metrů - 2 999 Kč  
10 metrů - 5600 Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH  



Věc, resp. všechny věci budou ukladateli vydány v případě, že nebude dlužit skladné a zaplatí 
skladovatelem fakturovanou smluvní a příslušný poplatek na základě faktury, vystavené 
skladovatelem. 
3. 
Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby 
zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li  skladovateli značná škoda, 
dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce, nebo 
hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel nemůže odvrátit. 
4. 
V případě ukončení účinnosti smlouvy je ukladatel povinen věc od skladovatele převzít v místě a 
čase předem vzájemně dohodnutém, přičemž na místo určení věc dopraví skladovatel. 
Skladovatel zároveň ukladatele upozorní, že věc v případě, že ji nepřevezme v dohodnutém místě 
a čase, prodá v souladu s ustanovením, uvedeným v čl. II. této smlouvy.  
5. 
I po ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy má skladovatel právo na skladné za dobu, po 
kterou byla věc u něho uložena proto, že ji ukladatel včas nepřevzal. 
 
Zákaz skladování 
Věci, které nelze skladovat ve skladu skladovatele: ……………………….. 
 
 
 
 
 
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace 
V souladu s § 1829 obchodného zákoníku může ukladatel – spotřebitel bez uvedení důvodu a bez 
jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy o skladování do 14 dnů od jejího uzavření. 
Formulář pro odstoupení od smlouvy Stáhnout (DOC): 
 
Reklamace  
Reklamační řád se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Reklamace 
bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.  
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o skladování se příslušná Česká 
obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, identifikační číslo 000 20 869, 
internetová adresa: coi.cz. Další možností řešení spotřebitelských sporů je on-line platforma, 
která je zřízena Evropskou komisí. 
 
Cookies 
Aby mohly být zobrazovány informace týkající se zájmů ukladatele, je potřeba jeho souhlas 
s použitím souborů cookies.  
 
 


