
DODAVATELSKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

společnosti: 
 

Eco-stations s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 28984650, DIČ: CZ 28984650 

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157853 

(„Prodávající“) 

Úvodní ustanovení 
 

Předmětem těchto DODAVATELSKÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

(„VOP“) je vymezení práv a povinností mezi Prodávajícím a osobou odlišnou od spotřebitele 
(„Kupující“), která má (i) zájem koupit tuhý oxid uhličitý v jakékoli formě dle aktuální nabídky 
Prodávajícího („Zboží“), který   je   Prodávajícím   dodáván   v termoboxech („Termobox“) a 
nabízen Kupujícímu Prodávajícím k pronájmu, a která má (ii) zájem o pronájem strojů na 
tryskání suchým ledem („Stroj“ nebo „Stroje“) nabízených Prodávajícím k pronájmu maximálně 
na dobu 12 měsíců. 

 

Jestliže mezi Prodávajícím a Kupujícím („Smluvní strany“) nebyla uzavřena rámcová smlouva 
či smlouva o nájmu movité věci („Smlouva“) stanovující v jednotlivých bodech odchylnou 
úpravu, představují tyto VOP a Kupní smlouva, jak je definována v článku 1.8 níže, úplnou    a 
konečnou dohodu Smluvních stran o podmínkách dodání a odebrání Zboží a o podmínkách 
předání a převzetí Termoboxu a Stroje. V otázkách zde neupravených bude postupováno v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(„Občanský zákoník“). 

 

Pojem „Kupní smlouva“ znamená pro účely těchto VOP kupní smlouvu a smlouvu o nájmu 
uzavřenou na základě Objednávky způsobem a okamžikem uvedeným v článku 1 VOP. 

 

1. Objednávka Zboží a uzavření Kupní smlouvy 
 

1.1 Jednotlivé dodávky Zboží se uskutečňují pouze na základě jednotlivých dílčích Kupních 
smluv uzavřených na základě písemných objednávek Kupujícího doručených 
Prodávajícímu jedním z následujících způsobů („Objednávky“): 

 

a) E-mailem na následující emailovou adresu Prodávajícího: 

info@eco-stations.eu, 

b) SMS zprávou na následující telefonní číslo: 

+420 602 381 231, 

c) telefonicky na následující telefonní číslo: 

+420 602 381 231, 
 

přičemž telefonická objednávka musí být vždy potvrzena písemně buď formou e-mailu 
v souladu s písmenem a) výše tohoto článku VOP, nebo SMS zprávou v souladu 
s písmenem b) výše tohoto článku VOP. 

 

1.2 Objednávka musí obsahovat minimálně: 
 

- číslo Objednávky Kupujícího a číslo Smlouvy, pokud byla uzavřena, 

- identifikace Kupujícího (název, sídlo, IČO), 

mailto:info@eco-stations.eu


- jméno, příjmení a kontakt (telefonní číslo nebo e-mail) na kontaktní osobu na straně 
Kupujícího, 

- přesné vymezení sortimentu a formy Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího, 

- množství Zboží, 

- termín dodání (datum, které musí vycházet na pracovní den, pokud tomu tak není, 
považuje se za zvolený termín dodání nejblíže následující pracovní den, a časové 
rozmezí v minimální délce 3 hodiny v rámci časového intervalu 7:00 - 18:00 hod každý 
pracovní den, dodání mimo pracovní den a zároveň mimo časový interval 7:00 – 18:00 
hod je možné po písemném potvrzení Prodávajícím za podmínek stanovených v článku 
2.3 a 2.4 VOP), 

- způsob dodání (volba mezi osobním odběrem v místě sídla Prodávajícího a dodáním 
na adresu, která musí být v Objednávce uvedena). 

 

1.3 Pokud je součástí Objednávky objednání pronájmu Strojů, Objednávka musí kromě výše 
jmenovaných náležitostí navíc obsahovat: 

- přesné vymezení Stroje, který má být předmětem nájmu, 

- dobu trvání nájmu (pokud doba trvání nájmu není uvedena, platí, že doba trvání nájmu 
je sjednána shodně jako doba trvání Smlouvy). 

 

1.4 Objednávky Zboží budou přijímány každý pracovní den, den pracovního volna a ve dnech 
pracovního klidu. 

 

1.5 Objednávka se považuje za návrh na uzavření individuální Kupní smlouvy a stává se tak 
závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. Kupující odesláním Objednávky 
projevuje výslovný souhlas s tím, aby se Kupní smlouva (a veškeré povinnosti z ní 
vyplývající) řídila VOP. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem doručení 
písemného potvrzení Objednávky Prodávajícího Kupujícímu nebo v případě, že 
Prodávající písemně do 24 hodin ode dne přijetí Objednávky tuto Objednávku neodmítne. 

 

1.6 Okamžikem doručení písemného potvrzení Objednávky Prodávajícího Kupujícímu je 
uzavřena smlouva o nájmu   Termoboxu   mezi   Prodávajícím   jako   pronajímatelem a 
Kupujícím jako nájemcem. 

 

1.7 Pokud je součástí Objednávky objednání pronájmu Strojů, je okamžikem doručení 
písemného potvrzení Objednávky Prodávajícího Kupujícímu uzavřena smlouva o nájmu 
mezi Prodávajícím jako pronajímatelem a Kupujícím jako nájemcem. Nájem Strojů je 
doplňkovým fakultativním obsahem jednotlivých Kupních smluv, uzavřených na základě 
Kupujícím uskutečněných Objednávek způsobem popsaným v tomto článku. Pokud není 
ve smlouvě o nájmu Stroje uvedeno jinak, platí, že Kupující jako nájemce je oprávněn mít 
Stroj v nájmu maximálně na dobu 12 měsíců. 

 

1.8 Prodávající je oprávněn Objednávku odmítnou, a to i jen z části (např. co do pronájmu 
Strojů).  Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu      s 
Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila 
Kupní smlouvu či tyto VOP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků 
vůči Prodávajícímu. 

 
2. Dodání Zboží 

 

2.1 Pojem „dodávka Zboží“, stejně jako „dodání Zboží“, znamená pro účely Smlouvy a VOP 
dodání Zboží na základě a v souladu s podmínkami dílčí Kupní smlouvy a těchto VOP. 
Dodávka Zboží také zahrnuje přenechání Termoboxu Kupujícímu k dočasnému užívání. 
Pokud je obsahem Kupní smlouvy také pronájem Stroje, zahrnuje dodávka Zboží také 
přenechání Stroje Kupujícímu k dočasnému užívání. 



2.2 Pokud je Objednávka Kupujícího doručena Prodávajícímu v pracovní den v době: 

- od 7:00 do 11:00 hod, lze uskutečnit dodávku Zboží nejdříve následující pracovní den 
po doručení písemného potvrzení této Objednávky Prodávajícího Kupujícímu, 

- od 11:00 do 18:00 hod, lze uskutečnit dodávku Zboží nejdříve do dvou pracovních dnů 
následujících po doručení písemného potvrzení této Objednávky Prodávajícího 
Kupujícímu, a to pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

2.3 Pokud je Objednávka Zboží doručena Prodávajícímu v pracovní den mimo výše uvedená 
časová rozmezí, v den pracovního volna nebo ve dnech pracovního klidu, bude dodávka 
Zboží uskutečněna individuálně v termínu určeném Prodávajícím v jeho písemném 
potvrzení Objednávky po zohlednění požadavku Kupujícího. Prodávající má právo 
naúčtovat zvýšené náklady na dopravu Kupujícímu pro případ, že Kupující požaduje 
dodání Zboží mimo pracovní dny a dobu 7:00 – 18:00. 

 

2.4 Pokud Kupující požaduje dodání Zboží ve stejný pracovní den, ve který bylo doručeno 
písemné potvrzení Objednávky Prodávajícího Kupujícímu, Prodávající bude Kupujícímu 
účtovat vyšší cenu včetně dopravy, a to o 100 %. Stejný postup Prodávající uplatní          i 
v případě, kdy Kupující požaduje dodání zboží týž den pracovního volna nebo pracovního 
klidu, ve který bylo doručeno písemné potvrzení Objednávky Prodávajícího Kupujícímu. 
Požadavek na dodání ve stejný den jako potvrzení Objednávky musí být Kupujícím 
písemně uveden, přičemž tento má Prodávající právo odmítnout. 

 

2.5 Pokud Kupující objedná dodání Zboží na adresu mimo sídlo Prodávajícího, Kupující je 
povinen uhradit náklady na dopravu dle Cenové nabídky a zajistit vykládku Zboží v místě 
dodání uvedeném v Objednávce, v termínu a čase dle předchozího písemného potvrzení 
Objednávky Prodávajícím. Vykládka Zboží zahrnuje vyložení Zboží v Termoboxu, a pokud 
je součástí dodávky také předání Strojů k dočasnému užívání, potom i vyložení těchto 
Strojů z dopravního prostředku Prodávajícího. 

 

2.6 Prodávající je povinen akceptovat termín a čas dodání uvedený Kupujícím v Objednávce, 
pokud splňuje podmínky dle článku 1 a 2 VOP. Odlišný termín a čas dodání uvedený 
Prodávajícím v písemném potvrzení Objednávky se považuje za novou nabídku a Kupující 
je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího a dohodnout se s ním na novém termínu 
dodání Zboží. 

 

2.7 Pokud Kupující nezajistí vykládku Zboží do 30 minut od příjezdu Prodávajícího do místa 
dodávky v čase stanoveném v písemném potvrzení Objednávky, případně později 
dohodnutém, Prodávající má právo naúčtovat Kupujícímu náhradu za promeškaný čas po 
dobu čekání na Vykládku, a to ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu, maximálně 
však do výše 1.500 Kč. Pokud vykládka nebude Kupujícím zajištěna ani do 3 hodin od 
příjezdu Prodávajícího do místa dodávky: 

- je Prodávající oprávněn od konkrétní Kupní smlouvy a dodávky Zboží odstoupit, 

- Prodávajícímu vzniká vůči Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kupní 
ceny předmětného Zboží, s jehož převzetím se Kupující ocitl v prodlení. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu majetkové škody a nemajetkové újmy 
způsobené Prodávajícímu prodlením Kupujícího s převzetím Zboží. 

 

2.8 Pokud nebude dohodnuto jinak, bude Zboží automaticky dodáno Kupujícímu 
v Termoboxu. Množství a typ Termoboxů určí Prodávající dle aktuálního stavu své zásoby 
Termoboxů a objednaného Zboží. 

 
3. Kupní cena Zboží, nájemného za Termobox a nájemného za Stroje 

 

3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu stanovenou 
individuálně na základě písemné Cenové nabídky Prodávajícího doručené Kupujícímu 
(„Kupní cena“). Pokud Kupující nesouhlasí s cenami dle Cenové nabídky, je povinen 



neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení písemné Cenové nabídky, 
kontaktovat Prodávajícího a zahájit jednání o změně Cenové nabídky, jinak je Cenová 
nabídka pro obě Smluvní strany závazná. 

 

3.2 Cenová nabídka Prodávajícího je platná 1 rok ode dne doručení písemné Cenové nabídky 
Kupujícímu, nestanoví-li Cenová nabídka jinak anebo není-li dohodnuto jinak. 

 

3.3 V případě nárůstu cen výrobních komodit (zejména kapaliny CO2) je Prodávající oprávněn 
ve stejné míře navýšit Kupujícímu kupní cenu Zboží. Prodávající je dále oprávněn vždy k 
1. lednu kalendářního roku navýšit Kupní cenu dle jednotlivé Kupní smlouvy o procentuální 
vyjádření ročního vývoje indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým 
úřadem (průměrná roční míra inflace). Navýšení Kupní ceny je účinné dnem doručení 
oznámení o takové změně Kupujícímu. 

 

3.4 Cenová nabídka platná pro následující 1 rok bude Kupujícímu zaslána nejpozději v měsíci 
následujícím po vypršení cenové nabídky předchozí, není-li dohodnuto jinak. 

 

3.5 Výše denního nájemného za pronájem Termoboxu je stanovena individuálně. Prodávající 
jako pronajímatel je oprávněn nájemné stanovit jednostranně. Prodávající je povinen 
písemně informovat Kupujícího jako nájemce o aktuální výši nájemného nebo její změně. 
V případě, že není dohodnuto jinak, bude účtováno Kupujícímu denní nájemné od 5. dne 
(počítáno ode dne doručení) ve výši 150 Kč. Kupující se zavazuje vrátit Termobox ve lhůtě, 
pokud tato není mezi Kupujícím a Prodávajícím předem sjednána, bez zbytečného odkladu 
anebo ve lhůtě uvedené Prodávajícím v písemné výzvě. 

 

3.6 Výše denního nájemného za pronájem Stroje je stanovena individuálně. Prodávající jako 
pronajímatel je oprávněn nájemné stanovit jednostranně. Prodávající je povinen písemně 
informovat Kupujícího jako nájemce o aktuální výši nájemného nebo její změně. 

 

3.7 Pokud je součástí Kupní smlouvy pronájem Stroje, je Kupující jako nájemce povinen 
zaplatit Prodávajícímu jako pronajímateli nájemné ve výši stanovené v souladu s článkem 
3.6 VOP. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje pojem Kupní cena pro účely Smlouvy a VOP: 

- cenu za doručené Zboží dle příslušné Kupní smlouvy, 

- nájemné za předané Termoboxy za dobu trvání nájmu dle příslušné Kupní smlouvy, 
resp. smlouvy o nájmu Termoboxu 

- nájemné za předané Stroje na dohodnutou dobu trvání nájmu dle příslušné Kupní 
smlouvy, resp. smlouvy o nájmu Stroje a náklady na dopravu a expresní příplatek 
vyúčtovanou Kupujícímu v souladu s článkem 2.3, 2.4 a 2.5 VOP. 

 

3.8 Pro vyloučení všech pochybností se dnem ukončení nájmu Termoboxu rozumí den, kdy 
předá Kupující, jako nájemce, Termobox Prodávajícímu jako pronajímateli, nejpozději však 
koncem 12 měsíce od předání Termoboxu Kupujícímu. 

3.9 Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že Kupní cena je uvedena v Kupní smlouvě 
bez DPH. 

 
4. Platební podmínky 

 

4.1 Kupní cena je splatná do 30 dnů od data vystavení faktury-daňového dokladu („faktura“). 
 

4.2 Příslušná částka bude uhrazena Kupujícím bezhotovostním převodem na číslo účtu 
Prodávajícího uvedené na faktuře. Zaplacením Kupní ceny se rozumí den připsání celé 
částky na příslušný účet Prodávajícího. 

 

4.3 Prodlení s úhradou. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny stejně jako 
s úhradou nájemného více než 5 dní od data splatnosti uvedeného na faktuře bude 
Prodávající postupovat následovně: 

 



- Prodávající zašle Kupujícímu upomínku ve výši 1.300,- Kč bez DPH na e-mail, který je 
oběma Smluvními stranami potvrzen pro komunikaci a v něm bude informovat 
Kupujícího o dodatečné přiměřené lhůtě pro zaplacení; 

- pokud nebude příslušná částka, včetně částky za upomínku, zaplacena ani v dodatečné 
lhůtě, je Prodávající oprávněn pozastavit dodávky Zboží do okamžiku úplného uhrazení 
Kupní ceny navýšené o částku za upomínku, o čemž bude Prodávající Kupujícího 
informovat na e-mail viz předchozí odstavec; 

 

- a zároveň účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

 

- v případě překročení data splatnosti dodatečné lhůty o 5 kalendářních dní stávají se 
všechny vystavené faktury Prodávajícího vůči Kupujícímu splatné a dodávky nebudou 
obnoveny do doby uhrazení veškerých takto splatných faktur. 

 

4.4 V případě vzniku platební neschopnosti či předlužení Kupujícího se pohledávky 
Prodávajícího vůči Kupujícímu stávají ihned splatnými. Prodávající může v takovém 
případě žádat okamžité vrácení Zboží, za jehož dodávku Kupující dosud nezaplatil Kupní 
cenu. 

 

4.5 Sleva v případě úhrady Kupní ceny před splatností. Sleva se nevztahuje na úhradu 
zálohových faktur. V případě, že Kupní cena bude ze strany Kupujícího připsána na účet 
Prodávajícího do: 

- 7 dní od data vystavení faktury, poskytne Prodávající Kupujícímu slevu z Kupní ceny 
ve výši [3%]; 

- 14 dní od data vystavení faktury, poskytne Prodávající Kupujícímu slevu z Kupní ceny 
ve výši [1,5%]; 

- 21 dní od data vystavení faktury, poskytne Prodávající Kupujícímu slevu z Kupní ceny 
ve výši [0,5%]. 

 
5. Odpovědnost za vady a nabytí vlastnického práva 

 

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady dodaného Zboží dle § 2099 a násl. Občanského 
zákoníku. 

 

5.2 Kupující je povinen dodané Zboží při převzetí prohlédnout. Vady kvality a množství 
dodaného Zboží, technického stavu Termoboxu a technického stavu Stroje je Kupující 
povinen uplatnit v místě dodání nejpozději při převzetí. O převzetí bude sepsán protokol 
ve formě dodacího listu pro Zboží a předávacího protokolu u Termoboxu a Stroje. 
Poškození Termoboxu bude při předání a při převzetí viditelně označeno na předávacím 
protokolu. Stroje musí být při reklamaci viditelně označeny jako vadné a uvedené na 
předávacím protokolu. Poškození Stroje musí být uvedeno na předávacím protokolu. 

 

5.3 Kupující je oprávněn požadovat u vad, které včas oznámil dle článku 5.2 VOP 
Prodávajícímu, podle povahy vady, buď přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo doplnění 
chybějícího Zboží. Nelze-li vady odstranit některým ze způsobů uvedených v předchozí 
větě, může Kupující požadovat zcela nové plnění. 

 

5.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až okamžikem zaplacení celé Kupní ceny za 
Zboží v souladu s článkem 4.2 VOP. V tomto případě pojem Kupní cena nikdy nezahrnuje 
nájemné ani náklady na dopravu a expresní příplatek vyúčtované Kupujícímu v souladu  s 
článkem 2.3, 2.4a 2.5 VOP. 

 

5.5 Vlastnické právo pronajímaných Strojů nepřechází na Kupujícího. 
 

5.6 Vlastnické právo pronajímaných Termoboxů nepřechází na Kupujícího. 



6. Náhrady v případě poškození, znečištění či vrácení Termoboxu a Stroje 
 

6.1 V případě, že dojde k poškození Termoboxu Kupujícím, Prodávající je oprávněn požadovat 
náhradu nákladů na opravu poškozeného Termoboxu. Nelze-li Termobox opravit  je   
oprávněn   požadovat   náhradu   odpovídající   zcela   novému   Termoboxu s přihlédnutím 
na běžné opotřebení Termoboxu. 

 

6.2 V případě, že dojde k znečištění Termoboxu Kupujícím, Prodávající je oprávněn požadovat 
náhradu nákladů na vyčištění znečištěného Termoboxu ve výši 5.000 Kč. 

 

6.3 V případě prodlení Kupujícího s vrácením Termoboxu dle článku 3.5 těchto VOP 
Prodávající je oprávněn postupovat následujícím způsobem: 

 

a) zaslat Kupujícímu upomínku ve výši 1.300 Kč bez DPH na e-mail, který je oběma 
Smluvními stranami potvrzen pro komunikaci, ve kterém bude informovat Kupujícího 
o dodatečné přiměřené lhůtě pro vrácení Termoboxů; Prodávající je oprávněn po 
celou tuto dobu požadovat úhradu nájemného; 

b) požadovat v případě prodlení s vrácením Termoboxu ve lhůtě stanovené Prodávajícím 
anebo pokud Kupující nevrátí Termobox do 1 roku od jeho předání Kupujícímu 
jednorázový poplatek ve výši Termoboxu odpovídající míře jeho běžného opotřebení. 

 

6.4 V případě, že dojde k poškození či znečištění Stroje Kupujícím, Prodávající je oprávněn 
požadovat náhradu nákladů na opravu poškozeného Stroje a uvedení do jeho původního 
stavu. Nelze-li Stroj opravit je oprávněn požadovat náhradu odpovídající zcela novému 
Stroji s přihlédnutím na stáří Stroje. 

 
7. Ukončení Smlouvy a Kupní smlouvy 

 

7.1. Smluvní vztah založený Kupní smlouvou může být před jejím splněním ukončen: 

- písemnou dohodou Smluvních stran; 

- písemným odstoupením Smluvních stran ze zákonných důvodů nebo důvodů 
uvedených ve VOP nebo ve Smlouvě. 

 

7.2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že v případě odstoupení od 
Kupní smlouvy zanikají práva a povinnosti Smluvních stran z Kupní smlouvy v souladu    s 
ustanoveními § 2004 a § 2005 Občanského zákoníku jen co do plnění, kterého se týkají 
důvody pro odstoupení od Kupní smlouvy. V takovém případě si Smluvní strany, pokud 
VOP nestanoví jinak, v souladu s ustanoveními § 2004 a § 2005 Občanského zákoníku 
navzájem vrátí plnění poskytnutá na základě příslušné Kupní smlouvy ve výše uvedeném 
rozsahu. 

 

7.3. Pokud Smlouva nestanoví jinak, smluvní vztah založený Smlouvou může být ukončen 
následujícími způsoby: 

- písemnou dohodou Smluvních stran; 

- písemnou výpovědí Prodávajícího s tří (3) měsíční výpovědní dobou, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi Kupujícímu; nebo 

- odstoupením kterékoliv ze Smluvních stran s účinností k datu doručení písemného 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně, a to z důvodu jejího podstatného 
porušení. 

 

7.4. Pro účely odstoupení od Kupní smlouvy se podstatným porušením rozumí, nestanoví-li 
Smlouva jinak: 

- v případě porušení povinností Prodávajícího opakované (alespoň 3x za 1 měsíc) 



- porušení povinnosti dodat Zboží bez vad; 

- v případě porušení povinností Kupujícího zejména prodlení se zaplacením faktury za 
jakékoliv Zboží delší než třicet (30) dní. 

 

7.5. Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí 
dodatečné lhůty má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího, se na Kupní smlouvu 
ani Smlouvu nepoužije. 

7.6. Zánik smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních 
vztahů založených jinými Kupními smlouvami anebo Smlouvou. Smlouva a jednotlivé 
Kupní smlouvy nepředstavují závislé smlouvy ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku. 
Vznikne-li Prodávajícímu právo na odstoupení od Smlouvy, může Prodávající podle své 
volby odstoupit i od všech, či pouze některých Kupních smluv, jejichž identifikaci uvede   v 
písemném odstoupení. 

7.7. Odstoupení od Smlouvy nebo příslušné Kupní smlouvy se nedotýká práva na náhradu 
jakékoli újmy Prodávajícího, včetně újmy nemajetkové. 

 
8. Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Obchodní podmínky Kupujícího se, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak, 
nepoužijí. Prodávající zejména výslovně vylučuje akceptaci jakýchkoliv smluvních pokut 
stanovených Kupujícím. 

 

8.2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
při spolupráci na základě Smlouvy či Kupní smlouvy a jejichž vyzrazení třetí osobě by 
mohlo přivodit druhé Smluvní straně újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou obchodním 
tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného 
charakteru, i když nemají charakter obchodního tajemství. Povinnost mlčenlivosti platí i po 
ukončení příslušné Smlouvy nebo Kupní smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové 
porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit druhé Smluvní straně újmu. Smluvní 
strany se dále dohodly, že zpřístupnění informace důvěrného charakteru auditorovi nebo 
orgánu státní správy, který k tomu má právo ze zákona, se nebude považovat za porušení 
povinnosti mlčenlivosti. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného 
charakteru souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

8.3. Smlouva, jakákoli Kupní smlouva, případně další vztahy z těchto smluv vyplývající, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak, se řídí právem České republiky, a to zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti nemají přednost před 
žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující 
účinky. 

 

8.4. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy a Kupních smluv anebo v souvislosti s nimi 
budou řešeny smírnou cestou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou 
cestou do třiceti (30) dnů, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či 
ukončení práv vzniklých ze Smlouvy nebo Kupní smlouvy řešen věcně a místně příslušným 
českým soudem, a to dle sídla Prodávajícího, pokud zvláštní předpis nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

 

8.5. Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy nebo z Kupní 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, a to ani 
částečně, není-li výslovně ujednáno jinak. 

 

8.6. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající a jeho právní nástupci mohou kdykoli bez 
předchozího souhlasu Kupujícího postoupit své pohledávky nebo svá práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy či Kupní smlouvy třetí osobě. 



8.7. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. Pro případ uzavírání Smlouvy, Kupních smluv a jejich změn Smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, který 
stanoví, že konkrétní smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Smluvními stranami nebylo 
dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. 

 

8.8. Tyto VOP jsou závazné jako součást Kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím 
a Kupujícím na základě rámcové Smlouvy. V případě vydání nových VOP a jejich 
akceptací Kupujícím pozbývají tyto VOP platnost. 

 

8.9. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.března 2022 a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti 
nových obchodních podmínek s pozdějším datem vydání. Prodávající je oprávněn znění 
VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná 
potřeba jejich pozdější změny. Prodávající Kupujícího upozorní na datum účinnosti nových 
obchodních podmínek a v dostatečném předstihu přede dnem jejich účinnosti tyto nové 
obchodní podmínky Kupujícímu zašle. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládaného 
nabytí účinnosti nových obchodních podmínek písemně nevyjádří s těmito novými 
obchodními podmínkami svůj nesouhlas, souhlasí s nimi a tyto pro něho budou závazné 
dnem nabytí jejich účinnosti. Nesouhlasí-li Kupující s novými obchodními podmínkami, je 
Kupující oprávněn ukončit Smlouvu (byla-li uzavřena), a to na základě doručení výše 
uvedeného nesouhlasu ve tříměsíční (3) výpovědní lhůtě, která počíná běžet doručením 
nesouhlasu Prodávajícímu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé 
před účinností nových obchodních podmínek. 

 
9. Potenciálně překvapivá ujednání ve VOP 

 

9.1. Kupující tímto potvrzuje, že zná následující důležitá a potenciálně překvapivá ujednání, 
která jsou obsažena v těchto VOP, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato 
ujednání přijímá: 

 
a) závaznost Objednávky, možnost Prodávajícího odmítnout Objednávku (článek 1.5   

a 1.8); 

b) ujednání o úhradě nákladů na dopravu (článek 2.5), zvýšených nákladů na dopravu 
(článek 2.3) a expresního příplatku za dopravu (článek 2.4) Kupujícím; 

c) možnost jednostranné změny Cenové nabídky (článek 3.3) a jednostranné stanovení 
nájemného za pronájem Termoboxu a Stroje (článek 3.4 a 3.5); 

d) zajištění vykládky Kupujícím (článek 2.5); 

e) sjednání náhrady za promeškaný čas čekáním na vykládku Zboží a právo 
Prodávajícího na smluvní pokutu a odstoupení od Kupní smlouvy (článek 2.7); 

f) právo Prodávajícího na navýšení Kupní ceny (článek 3.3); 

g) právo Prodávajícího na pozastavení dodávek a na smluvní pokutu a smluvní úrok z 
prodlení (článek 4.3); 

h) náhrada za zničení Termoboxu a stroje a poplatek za prodlení s vrácením Termoboxu 
(článek 5.6); 

i) možnost ukončení Smlouvy písemnou výpovědí Prodávajícího bez udání důvodu     
s tříměsíční výpovědní dobou (článek 7.3); 

j) zákaz postupování pohledávek (článek 8.5); převzetí nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 1765 občanského zákoníku a vyloučení aplikace úpravy obsažené v § 1740 
odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku (článek 8.7). 

 

V Praze dne 1. března 2022 
 

Za Eco-stations s.r.o. 



Ing. Martin Rozínek 
Jednatel společnosti 
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