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BOXBETON s.r.o. - Všeobecné obchodní podmínky společnosti 

 

 

Postup při objednávání výrobků (uzavírání kupní smlouvy) 

• zákazník učiní POPTÁVKU výrobku (elektronickou poštou, poštou). V rámci 

poptávky uvede specifikaci požadovaného výrobku a své identifikační údaje 

• společnost Boxbeton s.r.o. zasílá zákazníkovi zpět závaznou cenovou nabídku, 

platnou v kombinaci s dále uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami. 

Cenová nabídka je zasílána elektronickou poštou či poštou. 

• pokud zákazník souhlasí s obchodními parametry uvedenými v cenové 

nabídce, zasílá společnosti Boxbeton s.r.o. závaznou objednávku s uvedenou 

cenovou nabídkou na základě, které dělá objednávku. Zaslání závazné 

objednávky je vyjádřením zákazníkova souhlasu s ustanoveními dále 

uvedených Všeobecných obchodních podmínek společnosti Boxbeton s.r.o.. 

Závaznou objednávku zasílá zákazník elektronickou poštou či poštou. 

• cenová nabídka prodávajícího v kombinaci se závaznou objednávkou 

zákazníka (kupujícího) a všeobecnými obchodními podmínkami společnosti 

Boxbeton s.r.o. tvoří závaznou Kupní smlouvu, určující parametry smluvního 

vztahu. 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BOXBETON s.r.o. č. 08/2022 

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou 

nedílnou součástí všech kupních smluv o prodeji výrobků, uzavřených mezi 

společností BOXBETON s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a 

jeho odběratelem, resp. zákazníkem (dále jen kupující). Neplatí pro 

smlouvy, v nichž bylo vysloveně sjednáno vyloučení VOP. 

 

2. Kupní smlouva (dále také jako smlouva) vzniká akceptací cenové nabídky 

společností BOXBETON s.r.o. kupujícím. Akceptace a souhlas 

s obchodními podmínkami je vyjádřena zasláním závazné objednávky 

kupujícího prodávajícímu (společnosti Boxbeton) s uvedením identifikace 

(čísla a data vystavení) cenové nabídky prodávajícího. Veškeré případné 

další změny a dodatky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. 

 

3. Veškeré dodávky se provádějí výhradně na základě VOP prodávajícího. 

Tímto se vylučuje použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího, 

pokud nejsou prodávajícím písemně akceptovány. 

 

4. Individuální smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.Tato 

individuální smluvní ujednání vyžadují vždy písemnou formu. 
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II. Úhrada kupní ceny 

1. Kupní ceny výrobků se platí vždy zálohově v plné výši, formou proforma faktury, 

pokud se obě strany nedohodnou jinak.  

 

2. Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání fakturované částky na 

účet prodávajícího. 

 

3. Diskontní, směnečné a akreditivní náklady jsou k tíži kupujícího. 

 

4. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího (zejména v případě 

rozhodnutí o jeho úpadku, či jeho vstupu do likvidace) a při prodlení kupujícího 

s hrazením jakékoliv pohledávky prodávajícího, je prodávající oprávněn 

prohlásit všechny své současné pohledávky vůči kupujícímu za splatné a 

požadovat jejich zaplacení. Prodávající je oprávněn v takovém případě zadržet 

dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž by to znamenalo 

porušení smlouvy nebo zakládalo právo kupujícího na odstoupení od smlouvy. 

 

5. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o všech jeho 

připravovaných přeměnách podle zákona č. 125/2008 Sb., a to zejména změně 

právní formy, fůzi, rozdělení apod. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

6. Kupující může od smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna prodávajícího 

podle zákona č. 125/2008 Sb. by mohla znamenat závažné porušení smluvních 

povinností ze strany kupujícího. 

 

7. Strany této kupní smlouvy se dohodly, že právem, které je rozhodující pro tuto 

kupní smlouvu a pro vztahy z ní vyplývající či s ní související, je právo a právní 

řád České republiky. 

 

 

III. Dodací podmínky 

1. Na zjevné vady je kupující povinen upozornit hned při převzetí zboží. 

 

2. Skryté vady na převzatém zboží je kupující povinen reklamovat v záruční, popř. 

zákonné lhůtě vždy formou písemné reklamace. 

 

3. Kupující byl prodávajícím před uzavřením smlouvy informován o tom, že na 

povrchu prefabrikátů je možný výstup vápenného výkvětu, což je vlastnost 

betonu, kterou prodávající nemůže ovlivnit. Jedná se o vystoupení volného 

vápna obsaženého v cementu, tzv. vápenného výkvětu. Případné výskyty 

těchto vápenných výkvětů a kolísání barevnosti způsobené odchylkami 

vstupních materiálů, nemají vliv na kvalitu a užitkové vlastnosti zboží, proto 

nemohou být předmětem reklamace. 
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4. Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení objednávky. Porušení dodací lhůty 

prodávajícím není podstatným porušením smlouvy. Dodržení dodací lhůty 

prodávajícím předpokládá součinnost kupujícího, zejména vyjasnění všech 

technických a obchodních podmínek, zaplacení kupní ceny zálohově v plné 

výši. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka 

zpožděna v důsledku porušení povinností součinnosti kupujícího nebo 

s ohledem na situaci s Covid-19 a nebo z důvodu nuceného přerušení výroby. 

 

5. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna 

v důsledku okolností, vylučujících odpovědnost prodávajícího dle § 2913 odst. 

2 občanského zákoníku. Prodávající je povinen o těchto okolnostech kupujícího 

neprodleně informovat. Trvají-li tyto překážky déle než jeden měsíc, je kupující 

oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupujícímu v těchto případech nevzniká právo 

na náhradu škody.  

 

6. Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li 

prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně dodací lhůtu. Jsou-li 

akceptovány požadavky kupujícího na změnu jakosti zboží, je s tím spojeno 

právo kupujícího na eventuální cenovou úpravu. Prodávající je v takovém 

případě zbaven odpovědnosti za vady, k nimž došlo v důsledku nestandartního 

technologického postupu v zájmu zajištění požadavků kupujícího.  

 

7. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodávkou delší než 1 měsíc, je kupující 

oprávněn odstoupit od smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené 

přiměřené (nejméně však čtrnáctidenní) dodatečné lhůty. 

 

8. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své 

povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo 

pokud po vzniku smlouvy nezaplatil ve sjednané lhůtě kupní ceny za předchozí 

dodávky zboží. V takovém případě se běh dodací lhůty přerušuje do doby 

splnění povinností, resp. do doby úhrady kupních cen u předchozích dodávek.  

 

9. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího odebrat (přijmout) zboží dodané 

prodávajícím podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. 

 

10. Kupující je povinen odebrat objednané zboží v dohodnutém termínu, resp. 

v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozího bodu. Pokud toto neučiní, ani 

do 10 dnů po tomto termínu, vzniká prodávajícímu právo účtovat skladné ve 

výši 100,-Kč/m2 za neodebrané a uložené zboží v prostorách dodavatele či 

prodávajícího za každý započatý měsíc. 

 

11. V případě, že kupní cena zboží nebyla hrazena formou proforma faktury a 

kupující se dostane s převzetím zboží do prodlení delšího než 60 dní od data 

výzvy k odběru a převzetí může prodávající odstoupit od kupní smlouvy a 
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požadovat náhradu škody, která mu porušením povinnosti kupujícího odebrat 

zboží vznikla (zejména výrobní a skladovací náklady) a dále smluvní pokutu 

10% z kupní ceny, přičemž uhrazení smluvní pokuty nevylučuje právo na 

náhradu škody.  

 

12.  V případě, že kupní cena zboží nebyla hrazena formou proforma faktury a 

kupující odmítne již vyrobené zboží odebrat (přijmout), je kupující oprávněn mu 

vyúčtovat dohodnutou kupní cenu a zboží uskladnit do doby, než si kupující 

zboží převezme. 

 

13. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, prokazatelně způsobeného 

vinou prodávajícího, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny zboží ve výši 

0,05 % celkové ceny za každý započatý den prodlení. Prodávající je povinen 

tuto slevu poskytnout.  

 

IV. Přechod nebezpečí škody na zboží  

1. Předává-li prodávající zboží dopravci za účelem jeho přepravy ke kupujícímu, 

přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho předání 

prvnímu dopravci.  

2. Dojde-li k zastavení, či zdržení dodání zboží v důsledku pokynu či přání 

kupujícího, dodatečně vzniklé náklady hradí kupující.  

 

V. Záruka a ručení  

1. Zboží musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní 

smlouvě, případně podle příslušné technické normy, resp. vlastnosti obvyklé u 

příslušného druhu zboží.  

2. Reklamaci zjevných vad lze uplatnit nejpozději do 8 dnů po převzetí dodávky. 

Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty odeslána. 

3. K reklamaci musí být připojena kopie dodacího listu a identifikační údaje kupní 

smlouvy, na jejímž základě byla dodávka realizována.  

 

 

VI. Místo plnění  

1. Místem plnění je místo stanovené v objednávce v závislosti na zvoleném 

způsobu dopravy:  

Pokud je součástí plnění ze strany prodávajícího doprava zboží ke kupujícímu, 

pak je místem plnění místo předání zboží ze strany prodávajícího v místě 

určeném kupujícím. 

Pokud je přeprava zajištována třetí osobou (přepravcem) nebo přímo kupujícím, 

je místem plnění předání zboží provozovna prodávajícího, Dívčice 103, 373 48 

Dívčice, kde je zboží oproti potvrzení dodacího listu předáváno kupujícímu nebo 

prvnímu přepravci.  

2. V případě, že je doprava zajišťována dopravním prostředkem prodávajícího, je 

cena dopravy účtována ve faktuře dle ceny uvedené v cenové nabídce 

prodávajícího.  
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VII. Vratné obaly a přepravní prostředky 

Zboží dohodnuté jako předmět plnění této smlouvy bude dodáváno kupujícímu 

ve vratných obalech – europaletách 120 x 80 cm, či atypicky vyrobených 

paletách za cenu uvedenou v cenové nabídce, která byla zaslána kupujícímu, 

jakou součást cenové nabídky na betonové prefabrikáty. Hodnota europalet 

není promítnuta v ceně zboží. Prodávající tuto skutečnost uvede na dodacím 

listu, na faktuře. Na faktuře uvede prodávající cenu vratných obalů. Obaly jsou 

vratné nejpozději do 2 měsíců od předání zboží a kupující je povinen je vrátit 

do společnosti Boxbeton s.r.o., se sídlem Dívčice 103, 373 48 Dívčice. Při 

vrácení nepoškozených obalů prodávající dobropisuje kupujícímu cenu obalů 

zpět poníženou o částku opotřebení těchto palet.  

 

VIII. Závěrečná ustanovení  

Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti Boxbeton s.r.o. vstupují 

v platnost dnem 1.9. 2022  

 

 

 

 

                               

 

 

Ing. Ivo Remiáš 

jednatel společnosti Boxbeton s.r.o.  

 

 

 

 

 

 


