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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 SPOLEČNOSTI BOCO PARDUBICE MACHINES, s.r.o. 

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost BOCO PARDUBICE machines, 

s.r.o., IČO 067 73 702, DIČ CZ06773702, se sídlem č.p. 1, 533 32 Čepí, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 45326 (dále jen „Dodavatel“) za účelem 

úpravy vzájemných práv a povinností mezi Dodavatelem na straně jedné a fyzickými osobami nebo 

právnickými osobami, které vstupují s Dodavatelem do smluvního vztahu nebo smluvních vztahů na straně 

druhé (dále jen „Odběratel“ a společně s Dodavatelem dále jen „Smluvní strany“).  

1.2 Tyto VOP se uplatní pro veškeré závazkové vztahy a obchodní styk Dodavatele na straně jedné a Odběratele 

na straně druhé, zejména pro koupi zboží Odběratelem od Dodavatele a zhotovení díla Dodavatelem pro 

Odběratele (dále jen „Smlouva“). Aktuální znění VOP je přístupné na adrese:  

https://www.boco.cz/ke-stazeni.   

1.3 Tyto VOP se neuplatní pro vztah mezi Dodavatelem a spotřebitelem, tj. fyzickými osobami, které nejednají 

v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.  

 

2. SMLOUVA, JEJÍ UZAVŘENÍ 

2.1 K uzavření Smlouvy dojde potvrzením objednávky Odběratele (dále jen „Objednávka“) Dodavatelem, a 

to písemnou formou, za kterou se považuje také elektronická forma komunikace (e-mail), přičemž pro 

platnost Objednávky a potvrzení Objednávky se nevyžaduje opatření e-mailu zaručeným elektronickým 

podpisem.  
2.2 Odběratel je povinen překontrolovat správnost potvrzení Objednávky ihned po jejím obdržení. Zjistí-li 

rozpor mezi svou Objednávkou a potvrzením Objednávky anebo neakceptuje-li Dodavatel jakékoliv 

podmínky uvedené v potvrzení Objednávky, má Odběratel právo nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů 

potvrzení Objednávky odmítnout. Neučiní-li tak v uvedené lhůtě, má se za to, že potvrzená Objednávka je 

perfektní a pro obě Smluvní strany závazná a že Smlouva byla uzavřena. 

2.3 Jakékoli nabídky učiněné ze strany Dodavatele jsou vždy nezávazné, nebyly-li výslovně Dodavatelem 

označeny jako závazné; v případě označení nabídky jako závazné dojde k uzavření Smlouvy akceptací 

takové závazné nabídky ze strany Odběratele učiněnou bez jakýchkoliv výhrad či změn.  

2.4 Smlouva je mezi Dodavatelem a Odběratelem dále uzavřena podpisem písemné Smlouvy oběma 

Smluvními stranami.   

2.5 Učiněním Objednávky a/nebo podpisem Smlouvy souhlasí Odběratel také s těmito VOP, které jsou 

Odběrateli předem poskytnuty k seznámení.  

2.6 Součástí Smlouvy jsou vždy alespoň následující údaje: 

(a) identifikace Smluvních stran, zejména obchodní jméno, IČO, DIČ, bankovní spojení; 

(b) specifikace zboží/díla, včetně množství a druhu; 

(c) cena zboží/díla (dále jen „Cena“); 

(d) způsob platby Ceny; 

(e) termín a místo plnění závazku Dodavatele, je-li místo plnění odlišné od místa plnění určeného dle 

těchto VOP; 

(f) ujednání, že nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP. 

2.7 Na základě uzavřené Smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Objednateli zboží/dílo, které je předmětem 

koupě nebo zhotovení ve smyslu Smlouvy, a to v souladu s podmínkami, které mezi sebou sjednaly 

Smluvní strany ve Smlouvě, a pokud Smlouva nestanoví jinak, v souladu s podmínkami stanovenými 

těmito VOP.  

2.8 Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě Objednatele s Dodavatelem, a to vždy písemně. 

Telefonická ujednání a dohody jsou pro Dodavatele a Objednatele závazná až po jejich následném 

písemném potvrzení mezi Dodavatelem a Objednatelem. 
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2.9 Neexistuje-li jiná dohoda mezi Odběratelem a Dodavatelem, rozměry a tolerance zboží/díla se řídí normami 

a/nebo specifikací výrobků příslušného odvětví nebo podniku Dodavatele. Zboží/dílo musí splňovat 

závazné právní předpisy České republiky a technické normy platné v době, kdy byla Smlouva a/nebo 

Objednávka vyhotovena. Dodavatel neručí za zboží/dílo, pokud je Objednatel užije v jiných zemích než 

v České republice, kde právní předpisy a technické normy cizího státu nemusí být Dodavateli známé, a 

proto nemohou být při realizaci dodávky zohledněny, pokud není dále uvedeno jinak. V takovém případě 

Dodavatel neručí za zboží/dílo a neznamená to ani vadu zboží/díla. Pro tyto případy je Odběratel povinen 

poskytnout Dodavateli veškeré konkrétní instrukce, které má Dodavatel dodržet při realizaci dodávky pro 

daný cizí stát. 

2.10 Údaje Dodavatele z brožur, katalogů, reklamy a inzerátů nejsou návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu 

§ 1732 OZ.  

2.11 Jakékoliv odchylky od těchto VOP nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny 

oběma Smluvními stranami. 

2.12 Veškeré technické dokumenty, jako jsou výkresy, specifikace, ilustrace, včetně všech informací, pokud jde 

o rozměry, vlastnosti nebo hmotnosti, pokud nejsou součástí závazné nabídky, slouží pouze pro informační 

účely a neobsahují žádné záruky nebo záruky kvality v souvislosti se smluvní položkou. Totéž platí pro 

specifikace a zobrazení v nabídkách, brožurách, inzerátech, katalozích, navíc k dalším veřejným 

prohlášením, propagaci nebo reklamě Dodavatele. Záruky a ujištění Dodavatele musí být potvrzeny 

výlučně v písemné formě a jako takové označeny. Podklady náležející k nabídce (kopie, nákresy, popis 

apod.) zůstávají výlučným vlastnictvím Dodavatele a jsou chráněny autorským právem, jestliže na ně tato 

ochrana dopadá. Jejich přenechání třetím osobám – i formou výňatku – je přípustné pouze s předchozím 

písemným souhlasem Dodavatele. 

 

3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Odběratel se zavazuje zaplatit za zboží a/nebo dílo Cenu stanovenou uzavřenou Smlouvou. Cena 

nezahrnuje žádné daně a obdobné poplatky. Dodavatel je vždy oprávněn k ceně stanovené Smlouvou 

účtovat daně podle platných a účinných právních předpisů v době zdanitelného plnění.  

3.2 Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel se zavazuje, že poskytne pravdivý údaj Dodavateli o tom, zda je či 

není plátcem DPH, případně zda je osobou registrovanou k DPH v jiném státě EU, případně zda je 

zahraniční právnickou osobou s registrací ve třetí zemi. V případě osvobození od daně musí být potvrzení 

o osvobození od daně připojeno ke Smlouvě a/nebo Objednávce.  

3.3 Cena nezahrnuje náklady na dopravu, obaly, pojištění zásilky, vývoz, tranzit, dovoz, cla, daně a mýtné. 

Odběratel tímto bere na vědomí, že tyto náklady si nese výhradně sám, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

Pokud jsou některé z uvedených služeb součástí závazků Dodavatele dle uzavřené Smlouvy, je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat tyto náklady Odběrateli a tento je povinen je Dodavateli uhradit. 

3.4 Cena nezahrnuje náklady na atesty, testovací provoz, mimozáruční servisní služby Dodavatele a jiné služby 

se zbožím/dílem související. 

3.5 Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je Odběratel povinen provést platbu Ceny na bankovní účet 

Dodavatele uvedený ve Smlouvě, a to následovně:  

(a) 50 % z Ceny na základě první zálohové faktury vystavené Dodavatelem ihned po uzavření Smlouvy, 

přičemž splatnost této zálohové faktury je 5 (pět) pracovních dnů ode dne vystavení;  

(b) 40 % z Ceny na základě druhé zálohové faktury, jež bude Dodavatelem vystavena, jakmile bude 

Odběratel informován, že převážná nebo celá část zboží/díla je připravena k expedici; splatnost této 

zálohové faktury je 5 (pět) pracovních dnů ode dne vystavení; 

(c) 10 % z Ceny na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystavené Dodavatelem po předání 

zboží/díla Odběrateli, přičemž splatnost konečné faktury je 30 (třicet) dnů ode dne vystavení; 

konečná faktura bude vystavena Dodavatelem na celkovou Cenu, přičemž součástí konečné faktury 

bude zúčtování zaplacených záloh a odvedené DPH.  

3.6 Dodavatel se zavazuje vystavit Odběrateli vždy po obdržení zálohové platby zálohový daňový doklad, a to 

nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí příslušné zálohové platby. 
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3.7 Zaplacením jakékoli platby ze strany Odběratele se rozumí připsání příslušné peněžní částky ve výši určené 

na příslušné faktuře (daňovém dokladu) nebo zálohové faktuře ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.  

3.8 Vyskytne-li se v průběhu plnění závazků Dodavatele dle Smlouvy potřeba provedení dalších prací, které 

nejsou ve Smlouvě specifikovány (např. z důvodu změny projektové dokumentace), či o které Odběratel 

písemně požádal Dodavatele nad rámec sjednaných výkonů a činností, budou rozsah víceprací, termín 

provedení a cena víceprací stanoveny dohodou Smluvních stran, a to ještě před jejich započetím. 

3.9 Prodlení s placením Ceny je podstatným porušením Smlouvy, pro nějž je Dodavatel oprávněn v souladu s 

čl. 11 těchto VOP odstoupit od Smlouvy. Taktéž je v tomto případě Dodavatel oprávněn odstoupit od všech 

dalších Smluv uzavřených s Odběratelem nebo odmítnout plnění z takových jiných Smluv, a to až do 

okamžiku úplného zaplacení všech závazků Odběratele po splatnosti. 

 

4. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

4.1 Dodavateli náleží vlastnické právo ke zboží/dílu až do úplného zaplacení Ceny Odběratelem.  

4.2 Nebezpečí škody na zboží/díle přechází na Odběratele okamžikem jeho dodání.  

4.3 Odběratel je až do převodu vlastnického práva ke zboží/dílu v postavení schovatele věci a je povinen 

označit zboží/dílo tak, aby bylo identifikovatelné jako věc ve vlastnictví Dodavatele.    

4.4 Dodavatel je oprávněn na náklady Odběratele pojistit zboží/dílo s výhradou vlastnictví na náklady 

Odběratele proti krádeži, rozbití, ohni, vodě a jiným škodám, pokud Odběratel sám takové pojištění 

dostatečně nezajistil. 

4.5 Odběratel nesmí převést, postoupit ani zastavit zboží/dílo s výhradou vlastnictví bez předchozího 

písemného souhlasu Dodavatele. Odběratel je povinen neprodleně oznámit Dodavateli nucený výkon 

rozhodnutí, nebo jiná opatření třetích stran související se zbožím/dílem s výhradou vlastnictví a poskytnout 

Dodavateli všechny informace a dokumenty nezbytné pro zachování jeho práv.  

 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ/DÍLA, MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se Smlouvou a je-li Dodavatelem připraveno k předání.  

5.2 Odběratel je povinen převzít dokončené zboží/dílo či jeho části s výhradami nebo bez výhrad. Odběratel se 

zavazuje převzít zboží/dílo či jeho části na základě písemného předávacího protokolu (dále jen „Předávací 

protokol“), který bude vyhotoven ihned po převzetí, a bude obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) identifikaci a specifikaci předávaného zboží/díla či části díla či provedené služby, 

(b) zhodnocení jakosti zboží/díla či části díla či provedené služby, 

(c) seznam vad a nedodělků, resp. výhrad k předávanému zboží/dílu, 

(d) jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem Odběratele/Dodavatele či oprávněných zástupců 

Odběratele/Dodavatele při předávání/přebírání zboží/díla/části díla,  

(e) datum předání a převzetí zboží/díla či jeho části, podpisy předávajících a přebírajících osob. 

5.3 Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Odběratel je povinen osobně se zúčastnit předvedení způsobilosti 

zboží/díla sloužit svému účelu, předání a převzetí zboží/díla, o jehož termínu bude Dodavatel Odběratele 

informovat, a pokud dojde k předání a převzetí zboží/díla, tuto skutečnost řádně stvrdit v Předávacím 

protokolu.  

5.4 Sepsání Předávacího protokolu může být nahrazeno sepisem zápisu o dodání, podpisem dodacího listu 

apod., a to zejména pokud je zboží/dílo odesíláno, či jinak přepravováno na adresu určenou Odběratelem.  

5.5 Nepřevezme-li Odběratel zboží/dílo za situace, kdy je toto Dodavatelem dokončeno nebo odepře jeho 

převzetí, považuje se zboží/dílo za převzaté Odběratelem v den, kdy Odběratel jeho převzetí svým jednáním 

či pasivitou zmařil i bez podpisu Předávacího protokolu. 

5.6 Odběratel se zavazuje převzít dokončené zboží/dílo či jeho části, a to i s drobnými vadami a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání zboží/díla. Případné vady a 

nedodělky budou v rámci předání sepsány v Předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich 

odstranění. Odstranění těchto požadavků provede Dodavatel na vlastní náklady. Výskyt vad a nedodělků 

na zboží/díle nebránící jeho řádnému užívání nemá vliv na oprávnění Dodavatele vystavit konečnou fakturu 

a na jeho nárok na zaplacení Ceny. 
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5.7 Způsob dodání a okamžik dodání zboží/díla jsou sjednávány v příslušné Smlouvě. Není-li ve Smlouvě 

dohodnuto jinak, je místem plnění v dodací paritě EXW dle INCOTERMS 2010 závod Dodavatele na 

adrese: č.p. 1, 533 32 Čepí. V tomto případě je za okamžik dodání zboží/díla považován okamžik, kdy 

Dodavatel umožní ve svém sídle Odběrateli se zbožím/dílem nakládat.  

5.8 Termín plnění je sjednán ve Smlouvě. Je-li Smlouvou sjednáno dodání zboží/díla po jednotlivých etapách, 

vyzývá Dodavatel Odběratele k převzetí dokončené části zboží/díla nejpozději 3 (tři) pracovní dny před 

ukončením prací spojených s dokončením příslušné části zboží/díla. V případě, že se Odběratel k převzetí 

dokončené části zboží/díla v souladu s výzvou nedostaví, ačkoliv mu v tom prokazatelně nebrání překážka, 

kterou nemohl odvrátit, má se za to, že došlo k převzetí dokončené části zboží/díla Odběratelem dnem 

ukončení prací spojených s dokončením příslušné části zboží/díla. 

5.9 Dodavatel není povinen zboží/dílo dodat v případě, že Odběratel má vůči Dodavateli finanční závazky po 

termínu splatnosti z titulu Smlouvy, či v souvislosti s dodávkami zboží/díla na základě dříve uzavřených 

smluv k jinému plnění. 

5.10 Pokud Odběratel nepřevezme zboží/dílo v souladu se Smlouvou, má Dodavatel právo na odstoupení od 

Smlouvy po uplynutí náhradní lhůty k převzetí, která je 1 (jeden) měsíc. Rovněž může od prvního dne 

prodlení požadovat po Odběrateli náhradu za vzniklou škodu. Zboží/dílo bude uloženo u Dodavatele na 

náklady a na nebezpečí Odběratele.  

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PRÁVA ZE ZÁRUKY 

6.1 Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží/dílo v době jeho předání Odběrateli. 

6.2 Dodavatel poskytuje záruku, že zboží/dílo bude mít do konce záruční doby všechny vlastnosti smluvené 

dle specifikace uvedené ve Smlouvě, nebo vlastnosti obvyklé. Záruční doba poskytnutá Dodavatelem činí 

12 (dvanáct) měsíců ode dne předání zboží/díla Odběrateli.  

6.3 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za vhodnost části zboží/díla k použití pro jiný účel než ten, ke 

kterému byla taková část zboží/díla ze strany Dodavatele určena, a to i v případě, že Odběratel informoval 

Dodavatele o tomto zamýšleném použití. Dodavatel neodpovídá za vady v případě provádění sjednaných 

prací a služeb jako jsou opravy, renovace, repase apod., které byly zapříčiněné skrytými vadami na 

materiálech (položkách) zboží/díla předaných Odběratelem. 

6.4 Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z běžného opotřebení, nedostatečného skladování a údržby, 

nedodržení provozních norem, nadměrného zatížení, nevhodných provozních prostředků, nevhodných 

postupů a servisů Odběratele nebo třetí osoby, použití neoriginálních dílů bez předešlého vystaveného 

písemného povolení od Dodavatele, stejně jako z jiných příčin, které nelze přičítat Dodavateli. 

6.5 Odběratel je povinen vadu vytknout u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co ji Odběratel zjistil nebo 

mohl zjistit. Při uplatňování vad zboží/díla Odběratelem vůči Dodavateli platí přiměřeně ustanovení § 2615 

až § 2619 OZ.  

6.6 V případě uplatnění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 - ti (pěti) dnů, a to v závislosti na 

povaze uplatněné vady, posoudí podstatu a povahu uplatněné vady tak, aby se mohl bez zbytečného odkladu 

rozhodnout o způsobu uspokojení nároku Odběratele z uplatněné vady. 

6.7 V případě uplatnění vady, za kterou Dodavatel odpovídá, je Dodavatel povinen poskytnout Odběrateli 

plnění odpovídající nároku Odběratele z uplatněné vady podle svého uvážení následovně: 

(a) opravit vadu v místě, kde je zboží/dílo provozováno; 

(b) požádat o zaslání vadného zboží/díla, nebo jeho částí za účelem opravy v místě určeném 

Dodavatelem a opravit vadu v takovém místě; 

(c) vyměnit vadné díly za nové; 

(d) vyměnit celé zboží/dílo za nové. 

6.8 Pokud jsou výše uvedené způsoby odstranění vady zboží/díla neúspěšné, má Odběratel právo následně 

požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Pokud se však snížení hodnoty rovná nebo překračuje Cenu, je 

Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, 

které tato Smlouva a tyto VOP výslovně nepřipouští. 
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6.9 Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od Dodavatele 

před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je Odběratel povinen řádně uhradit na základě 

faktury vystavené Dodavatelem. Byla-li mezi Smluvními stranami uzavřena servisní smlouva týkající se 

mimozáručního servisu, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran servisní smlouvou.  

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE 

7.1 Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost a zajistit mu takové podmínky, 

aby Dodavatel mohl dílo provést řádně a včas a včas poskytnout nebo zapůjčit Dodavateli podklady nutné 

pro provedení díla, resp. dodání zboží. V případě nesplnění této povinnosti se přiměřeně o tuto dobu posune 

termín dokončení díla/dodání zboží a Dodavatel se nedostane do prodlení a neodpovídá za žádné škody 

způsobené porušením uvedené povinnosti Odběratele. 

7.2 V případě, že je prováděná montáž v sídle Odběratele, je Odběratel rovněž povinen řádně a včas: 

(a) proškolit, resp. zajistit instruktáž pověřeného zaměstnance Dodavatele o bezpečnosti práce na 

předaném pracovišti (staveništi), o čemž bude proveden písemný zápis, 

(b) vymezit a předat Dodavateli / jeho oprávněnému zástupci příslušné pracoviště / staveniště, a to ve 

stavu umožňujícím provedení díla. O předání pracoviště / staveniště jsou Smluvní strany povinny 

provést písemný zápis,  

(c) zajistit zhotoviteli / jeho zaměstnancům / jeho subdodavatelům v souvislosti s prováděním díla 

přístup k pracovišti / staveništi v jeho areálu. 

7.3 Odběratel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je Odběratel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

7.4 V případě nevhodnosti věcí předaných Dodavateli Odběratelem nebo nesprávnosti pokynů Odběratele se 

použije ustanovení § 2594 a § 2595 OZ. Ustanovení § 2594 odst. 4 OZ platí shodně i pro práva ze záruky. 

 

8. POUŽITÍ SOFTWARE 

8.1 Je-li součástí předmětu Smlouvy i dodávka software, poskytuje Dodavatel Odběrateli nevýhradní právo 

(licenci) k užívání tohoto software, včetně dokumentace k němu. Tento software lze užívat výhradně pro 

zboží/dílo, které bylo Odběrateli dodáno Dodavatelem.  

8.2 Bez písemného souhlasu Dodavatele nemůže Odběratel software kopírovat nebo jinak upravovat. To 

neplatí v případě, že si Odběratel vytvoří jednu kopii pro bezpečnostní účely. Jakýkoliv takto udělený 

souhlas Dodavatele se vždy vztahuje pouze na konkrétní případ, není-li výslovně stanoveno jinak. 

8.3 Není-li Dodavatelem výslovně a písemně stanoveno jinak, všechna práva ke zdrojovému kódu a 

dokumentaci, včetně jejich kopií, zůstávají Dodavateli a Odběratel není oprávněn jakkoliv do zdrojového 

kódu zasahovat. 

8.4 Odběratel může převést své oprávnění k užívání software pouze při prodeji zboží/díla, a to pouze 

s předchozím souhlasem Dodavatele. 

 

9. NÁKLADY NA MATERIÁL 

9.1 Pokud se Dodavatel zaváže otestovat funkčnost, posoudit výkonnost, přizpůsobit nástroje atp. zboží/díla, 

je Odběratel povinen poskytnout potřebný materiál v množství a kvalitě určené Dodavatelem k takovým 

testům na vlastní náklady. V případě provádění testů v místě Odběratele je Odběratel povinen poskytnout 

na své vlastní náklady pro plynulý a bezzávadný provoz zboží/díla potřebnou elektrickou energii a ostatní 

potřebná média (např. stlačený vzduch, chladící voda atd.). Totéž platí i pro jakékoliv servisní služby 

poskytnuté Dodavatelem. Pokud Dodavatel použije pro výše uvedené účely vlastní materiál, je Odběratel 

povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady za takto použitý materiál. 
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10. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ, NÁHRADA ŠKODY  

10.1 Pokud Dodavatel nesplní termín dokončení a předání zboží/díla, má Odběratel právo požadovat po 

Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05 % z Ceny, avšak maximálně do výše 10 % 

z celkové Ceny (bez DPH). 

10.2 Je-li Odběratel v prodlení s placením Ceny nebo její části (včetně úhrady za případné vícepráce servisních 

služeb atp.), je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý den prodlení, avšak maximálně do výše 10 % z celkové Ceny (bez DPH).   

10.3 Je-li převzetí zboží/díla odloženo o více než 1 (jeden) měsíc od oznámení, že je zboží/dílo připraveno 

k převzetí Odběratelem, je Odběratel povinen zaplatit za každý započatý den smluvní pokutu ve výši 0,05 

% z Ceny (bez DPH). 

10.4 Je-li součástí dodání zboží/díla montáž v sídle Odběratele a Odběratel neumožní Dodavateli instalaci Díla 

ve sjednaném termínu v souladu s podmínkami v čl. 7.2 této Smlouvy, je Odběratel povinen zaplatit 

Dodavateli za každý započatý den takového prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (bez DPH).  

10.5 Pro případ, že kterékoli Smluvní straně vznikne v souvislosti se Smlouvou nárok na náhradu škody vůči 

druhé Smluvní straně, pro takový případ se sjednává limitace náhrady škody, a to do výše 10 % z celkové 

Ceny (bez DPH). Uvedený limit náhrady škody se sjednává pro souhrn veškerých nároků oprávněné 

Smluvní strany na náhradu škody. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že uvedená limitace náhrady 

škody se neuplatní v případech, kdy je taková limitace náhrady škody dle aplikovatelných předpisů 

vyloučena. 

10.6 Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Smluvní 

strany k její úhradě. 

10.7 Tato ustanovení se nevztahují na prodlení kterékoliv Smluvní strany vzniklá působením vyšší moci. 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Dodavatelem, 

přičemž za podstatné porušení Smlouvy Dodavatele se považuje: 

(a) prodlení Dodavatele s plněním delším 60 (šedesát) kalendářních dnů, 

(b) případy výskytu neodstranitelných vad zboží/díla znemožňujících užívání díla dle podmínek 

uvedených v čl. 6.6 VOP. 

11.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Odběratelem, za 

které se považuje:  

(a) prodlení Odběratele se zaplacením jakékoliv části ceny díla o více než 30 (třicet) kalendářních dní,  

(b) porušení podmínek sjednané výhrady vlastnictví dle čl. 4. VOP, 

(c) opakované porušení ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy,  

(d) objednatel se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se Dodavatel mohl domnívat, že 

takovýto případ může bezprostředně nastat. 

(e) prodlení Odběratele s převzetím zboží/díla dle čl. 5.8 VOP. 

11.3 Je-li ve Smlouvě sjednán zkušební provoz díla a v průběhu zkušebního provozu Díla se ukáže, že za 

současného stavu techniky nelze dílo dokončit, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna od Smlouvy 

odstoupit.  

11.4 Odstoupit od Smlouvy lze výhradně písemně.  

11.5 Smluvní strany jsou v případě odstoupení od Smlouvy povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly, 

a to nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od 

Smlouvy. 

11.6 V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinností je Smluvní strana, která porušila své 

povinnosti, povinna uhradit druhé Smluvní straně prokazatelné škody vzniklé v souvislosti s ukončením 

Smlouvy až do výše limitace škody dle čl. 10.5 těchto VOP. 
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12. VYŠŠÍ MOC 

12.1 Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud 

nesplnění je důsledkem takových okolností, jež předpokládají vyšší moc, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala, že by v době 

vzniku své smluvní povinnosti vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost 

vznikla nezávisle na vůli této Smluvní strany. Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku 

nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou 

smluvní stranu, nejpozději do 7 (sedmi) dnů po nastání výše uvedených skutečností, a stejně tak musí 

druhou Smluvní stranu písemně informovat do 7 (sedmi) dnů o odpadnutí případu vyšší moci. Trvá-li 

překážka vyšší moci po dobu platnosti této Smlouvy déle než 30 (třicet) dnů, má každá ze Smluvních stran 

právo od Smlouvy odstoupit. Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, 

kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých závazků, nebo okolnosti, které vznikly z jejích 

hospodářských poměrů. 

 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1 Tyto VOP a všechny právní vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem ze Smlouvy se řídí právním řádem 

České republiky, zejména OZ. 

13.2 Všechny majetkové spory mezi Smluvními stranami vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jiných 

závazkových vztahů, budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž 

v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 25 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 z 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), bude místně příslušným 

soudem ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů Okresní soud v Pardubicích a ve 

věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů Krajský soud v Hradci Králové. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje ze smluvních vztahů budou uchovány a shromažďovány 

u Dodavatele pro jeho potřebu. Tyto VOP nahrazují veškeré předešlé všeobecné obchodní a dodací 

podmínky z obchodních vztahů mezi Odběratelem a Dodavatelem a jsou účinné v okamžiku, kdy se staly 

Odběrateli známými. 

14.2 Neplatnost některého z ustanovení těchto VOP nebo ustanovení, které budou součástí jiné dohody či 

smlouvy, nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, odstavců nebo dohod uvedených v těchto VOP. 

14.3 Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele postoupit nebo převést svá práva 

nebo závazky vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu. 

14.4 Vylučuje se aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 OZ. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny 

okolností; změna okolností nezakládá žádné ze Smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím 

související a Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ. 

14.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Dodavatele na 

adrese https://www.boco.cz/ke-stazeni, přičemž za tento den se ve vztahu k tomuto znění VOP považuje 

den [BUDE DOPLNĚNO]. 

14.6 Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit. V případě změny VOP platí pro daný smluvní 

vtah VOP ve znění platném v okamžik uzavření Smlouvy.  

14.7 V případě jakýchkoliv rozporů mají ujednání obsažená ve Smlouvě přednost před těmito VOP.  

 

 

 

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. 


