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OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ECO-STATIONS S.R.O.  

(PRO PODNIKATELE) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Eco-stations s.r.o., se sídlem Na 
Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28984650, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 157853 („prodávající“), upravují v souladu 
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(„občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo 
na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníky, kteří 
jsou právnickými osobami nebo osobami, které jednají při nákupu zboží anebo objednávání 
služby od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu 
svého povolání („kupující“), a to mimo prodeje zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího 
a s výjimkou prodeje tuhého oxidu uhličitého (suchého ledu), nájmu termoboxů a strojů na 
tryskání ledu, které se řídí samostatnými dodavatelskými obchodními podmínkami.  

1.2 Předmětem kupní smlouvy, na které se tyto obchodní podmínky vztahují, je vedle prodeje 
a dodávky tuhého oxidu uhličitého (suchého ledu) i závazek prodávajícího k poskytnutí služby 
čištění suchým ledem („služba“), stejně jako závazek kupujícího tyto služby přijmout a uhradit 
za ně sjednanou odměnu, a to vše v rozsahu stanoveném na základě objednávky v kupní 
smlouvě. 

1.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně 
dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před 
ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1 K uzavření kupní smlouvy dochází písemnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy 
(objednávky) ze strany prodávajícího, včetně prostřednictvím e-mailu. V případě, že do 3 
pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky ze strany prodávajícího, platí, že 
kupující není dále objednávkou vázán. 

2.2 Nebezpečí škody na věci, pokud je předmětem kupní smlouvy i dodávka zboží, přechází 
převzetím zboží kupujícím. 

2.3 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 
obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči 
prodávajícímu. 

3. OBJEDNÁVKA 

3.1 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní 
ceny včetně odměny za služby, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před 
uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či 
telefonicky). 

3.2 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření 
kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní 
smlouvy ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek. 
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3.3 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout anebo ji kupujícímu vrátit k doplnění 
a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka 
kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena. 

3.4 Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího 
není prodávajícím výslovně přijata nebo je přijata s výhradou. 

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží/službu kupujícímu 
nedodat/neposkytnout, a to zejména v případě, že potvrzení objednávky uvádí omylem zjevně 
chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží či službě, jeho/její ceně nebo termínu 
dodání či poskytnutí, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele (výrobce) nedostupné. 
Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na 
základě kupní smlouvy. 

3.6 Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, prohlašuje, že 
měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením a je si vědom, 
že se vztahují i na poskytnutí služeb. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu zasílány 
v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptací) objednávky ve smyslu článku 2.1 
těchto obchodních podmínek.  

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 

3.8 Kupní smlouva je pro kupujícího závazná. Kupující bere na vědomí a zavazuje se, že pokud 
kdykoli po uzavření kupní smlouvy odmítne poskytnutí služby, jejíž součástí není předchozí 
posouzení stavu znečištění či jiné obdobné posouzení (inspekce), je kupující povinen 
prodávajícímu uhradit plnou odměnu za objednané poskytnutí služby sjednanou v příslušné 
kupní smlouvě. 

4. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Kupní cena za zboží stejně jako odměna za poskytnutí služeb je uváděna bez DPH. 

4.2 Cenu zboží a odměnu za služby a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytnutím 
služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými 
v objednávce, resp. v potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech 
prodávajícího, typu a množství objednaného zboží a typu a rozsahu služeb. Prodávající je 
oprávněn po kupujícím požadovat zálohu. 

4.3 Společně s kupní cenou za dodání zboží a odměnou za poskytnutí služby je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a poskytnutím služby 
ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou 
kupujícím na základě nabídky prodávajícího, či jiného obdobného podkladu, specifikovány 
v objednávce. 

4.4 Kupní cena a odměna dle tohoto článku 4 obchodních podmínek bude uhrazena na základě 
daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím v souladu s platnými předpisy 
(„faktura“). Daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných 
a účinných ke dni zdanitelného plnění. 

4.5 Kupující je oprávněn fakturu vystavit nejdříve v den předání zboží anebo řádného poskytnutí 
(ukončení) služby dle kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly v kupní smlouvě 
jinak. Doba splatnosti faktury je 14 dnů ode dne předání/doručení příslušné faktury (včetně e-
mailem) kupujícímu.  

4.6 Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží a odměnu za poskytnutí služby na účet 
prodávajícího uvedený na faktuře společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje 
budou v rámci potvrzení objednávky či jiným vhodným způsobem kupujícímu zaslány na 
sdělenou elektronickou adresu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit 
kupní cenu anebo odměnu splněn až okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
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4.7 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny anebo odměny více než 5 dní od data 
splatnosti uvedeného na faktuře bude prodávající postupovat následovně: 

(a) 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; 

(b) pokud nebude příslušná částka, včetně částky za upomínku, zaplacena ani v dodatečné 
lhůtě, je prodávající oprávněn pozastavit dodávky jakéhokoli zboží nabízeného 
prodávajícím stejně jako poskytování služeb do okamžiku úplného uhrazení kupní ceny 
anebo odměny navýšené o částku za upomínku, o čemž bude prodávající kupujícího 
informovat na e-mail viz předchozí odstavec; 

(c) a zároveň bude prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

4.8 V případě překročení data splatnosti dodatečné lhůty o 5 kalendářních dní se stávají všechny 
vystavené faktury prodávajícího vůči kupujícímu splatné a dodávky zboží a služeb nebudou 
obnoveny do doby uhrazení veškerých takto splatných faktur s tím, že prodávající není 
v takovém případě v prodlení se svým plněním.  

4.9 V případě vzniku platební neschopnosti či předlužení kupujícího se pohledávky prodávajícího 
vůči kupujícímu stávají ihned splatnými. Prodávající dále může v takovém případě žádat 
okamžité vrácení zboží, za jehož dodávku kupující dosud nezaplatil celou kupní cenu. 

4.10 V případě, že se kupující s prodávajícím dohodne na platebních podmínkách jinak, než je 
uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek, platí tato odchylná úprava. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1 Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující po dohodě 
s prodávajícím zvolil v rámci procesu objednávky. 

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je 
kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 
způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným 
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží 
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě 
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku 
od přepravce převzít. 

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen. 

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

6.1 Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu služby s náležitou odbornou péčí tak, aby byla 
služba poskytována v co nejlepší kvalitě.  

6.2 Prodávající se při poskytování služeb bude řídit pokyny kupujícího. V případě nevhodných 
pokynů prodávající kupujícího na nevhodnost těchto pokynů upozorní. 

6.3 Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu pravdivé a úplné 
informace a veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytování služeb. Kupující upozorní 
prodávajícího na skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné plnění kupní smlouvy ze strany 
prodávajícího. 
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7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1 Práva z vadného plnění kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku. Práva z vadného 
plnění nevylučují právo na náhradu újmy; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného 
plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. 

7.2 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží 
prohlédnout a poskytnutou službu překontrolovat a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, 
nejpozději však ve lhůtě 5 dnů od takového okamžiku, a to buď označením vady, nebo 
oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění 
přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu nebo jiného vhodného 
dokumentu osvědčujícího předání zboží nebo poskytnutí služby plnění dle kupní smlouvy řádně 
prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.  

7.3 Vady je možné vytknout kdykoliv do uplynutí 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím 
anebo poskytnutí služby.  

7.4 Prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné 
posouzení zboží prodávajícím nebo dodavatelem (výrobcem). Kupující je povinen prokázat, že 
mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního 
dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Smluvní strany budou přiměřeně 
postupovat i v případě reklamace služby. 

8. SANKCE 

8.1 V případě, že kupující ještě před uzavřením kupní smlouvy učiní závaznou poptávku zboží (tzv. 
předobjednávku) a takto objednané zboží následně odmítne převzít, je povinen prodávajícímu 
uhradit veškeré náklady související se zajištěním takto objednaného zboží včetně nákladů na 
uskladnění zboží a dopravu zboží od dodavatele (výrobce) k prodávajícímu a rovněž i smluvní 
pokutu ve výši 10 % z hodnoty neodebraného zboží. 

8.2 Zaplacením smluvních pokut a úroků z prodlení dle těchto obchodních podmínek není dotčeno 
právo prodávajícího na náhradu újmy v plném rozsahu; smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou 
splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího k jejich uhrazení. 

9. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

9.1 Prodávající i kupující jsou oprávněni ukončit smlouvu písemnou dohodou anebo odstoupením 
od kupní smlouvy v zákonem stanovených případech, zejména pak v případech podstatného 
porušení kupní smlouvy (včetně ustanovení těchto obchodních podmínek) druhou smluvní stranou.  

9.2 Za podstatné porušení kupní smlouvy kupujícím ve smyslu občanského zákoníku s nárokem 
prodávajícího na vrácení veškerého kupujícím již odebraného zboží se považuje zejména: 

(a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v dodatečné lhůtě dle těchto Obchodních 
podmínek, v každém případě však o více než 30 kalendářních dnů; 

(b) nepodstatné porušení kupní smlouvy, které nebude na výzvu prodávajícího v dodatečné 
přiměřené lhůtě ze strany kupujícího napraveno.  

9.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být oznámeno doporučeným dopisem. Účinky odstoupení 
nastávají dnem následujícím po dni doručení.  

9.4 Odstoupení od této kupní smlouvy kupujícím se nedotýká práva prodávajícího na náhradu 
jakékoli újmy.  

9.5 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 nepoužije. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
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10.1 Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti 
ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při 
uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím. 

10.2 Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady 
ochrany osobních údajů, který je součástí každé kupní smlouvy a který je dostupný na 
https://www.eco-stations.shop/ 

11. MIMOŘÁDNÁ PŘEKÁŽKA (VYŠŠÍ MOC) 

11.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti podle kupní smlouvy mimořádná překážka, kterou 
nemohla předvídat, ovlivnit, překonat ani odvrátit („Mimořádná překážka“), není tato smluvní 
strana po dobu a v rozsahu trvání Mimořádné překážky v prodlení se splněním své smluvní 
povinnosti. To neplatí, pokud smluvní strana, u níž Mimořádná překážka nastala, její existenci 
bez zbytečného odkladu neoznámila druhé smluvní straně, nebo pokud Mimořádná překážka 
vznikla v době, kdy již smluvní strana, u níž Mimořádná překážka nastala, byla v prodlení.  

11.2 Za Mimořádnou překážku se považuje zejména válka, embargo, teroristický čin, epidemie, 
pandemie, živelná událost a zásah či opatření veřejné moci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 
že za Mimořádnou překážku se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností smluvních 
partnerů smluvních stran, není-li způsobeno Mimořádnou překážkou a zároveň není-li 
podstatným důvodem neplnění smluvní povinnosti smluvních stran, dále pak insolvence, 
předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se smluvních stran 
nebo jakéhokoliv jejich smluvního partnera a exekuce majetku smluvních stran nebo 
jakéhokoliv jejich smluvního partnera. 

11.3 Každá ze smluvních stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky 
Mimořádné překážky. Bude-li Mimořádná překážka bránit ve splnění smluvní povinnosti déle 
než 30 dnů, je smluvní strana, u níž Mimořádná překážka nevznikla, oprávněna od kupní 
smlouvy odstoupit. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost 
ostatních ustanovení. 

12.3 Kupující je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděl v rámci uzavírání a plnění kupní 
smlouvy, včetně jejího obsahu samotného, a informace, které si smluvní strany sdělí nebo jinak 
vyplynou z plnění kupní smlouvy nebo z podnikání prodávajícího. Důvěrné informace dle 
předchozí věty jsou pro účely těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy považovány za 
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. 

12.4 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na https://www.eco-stations.eu/kontakt/. 
Tyto údaje jsou pravidelně aktualizované. 

12.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020. 

 

Za Eco-stations s.r.o. 

Ing. Martin Rozínek 

Jednatel společnosti 


