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Obchodní a dodací podmínky 
 
 
1. OBECNÁ ČÁST 
 

1.1 Tyto obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, 
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím podle ustanovení § 1751 a následující 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
1.2 Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravené se řídí platnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
1.3 Změny nebo doplnění těchto podmínek jsou platné pouze po písemném 
odsouhlasení oběma stranami. 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

2.1 Prodávající se zavazuje prodat a dodat kupujícímu zboží dle řádně 
potvrzené kupní smlouvy.  
2.2 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za toto zboží a zboží odebrat.  
2.3 Předmět smlouvy je vymezen kupní smlouvou a oboustranně odsouhlasen 
výkresovou dokumentací. Odsouhlasení výkresové dokumentace není 
vyžadováno v případě dodávek výrobků standardní produkce. 

3. VZNIK SMLOUVY  

3.1 Návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím písemně potvrdí 
kupující do 3 dnů a v této lhůtě je také prodávající tímto návrhem vázán. Pokud 
v této lhůtě nebude kupující reagovat, považuje se návrh kupní smlouvy za 
odsouhlasený ve všech bodech.  
3.2 Ceny zboží se stanovují dohodou. Pro každou dodávku platí cena uvedená 
v kupní smlouvě. 
3.3 Pokud kupující z jakéhokoli důvodu objednávku stornuje, je prodávající 
oprávněn vyúčtovat veškeré vynaložené náklady s objednávkou spojené. 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1 Není-li ujednáno jinak, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu zboží, do 
místa plnění na náklady kupujícího dle kupní smlouvy.  
4.2 Prodávající je povinen dodat zboží v termínu stanoveném kupní smlouvou, 
popřípadě před tímto termínem.  
4.3 Kupující je povinen zboží odebrat dle podmínek kupní smlouvy, nejpozději 
však do 30 dnů po termínu stanoveném kupní smlouvou. Pokud kupující 
neodebere zboží v této lhůtě, bude mu účtováno skladné ve výši 0,1% z 
každého dne prodlení z kupní ceny zboží, což je kupující povinen zaplatit. 
4.4. Prodávající v souladu s ustanovením § 2132 zákona, č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník uplatňuje výhradu vlastnického práva. Vlastnické právo k 
předmětu koupě tedy na kupujícího přejde až okamžikem úplného zaplacení 
kupní ceny. Nebezpečí škody na předmětu koupě však na kupujícího přechází 
již jejím převzetím. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Prodávající je oprávněn účtovat a kupující je povinen zaplatit dohodnutou 
cenu zboží ve lhůtě a způsobem, které jsou sjednány v kupní smlouvě. 
5.2 Pohledávky po lhůtě splatnosti vůči kupujícímu opravňují prodávajícího ke 
změně dodací lhůty nebo k úplnému odstoupení od plnění kupní smlouvy. 

6. MAJETKOVÉ SANKCE ZA POZDNÍ ZAPLACENÍ  

6.1 V případě, že kupující nezaplatí fakturu ve lhůtě splatnosti faktury, je 
prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní úrok z prodlení, ve výši 
0,1 % z kupní ceny zboží, za každý započatý den prodlení, což je kupující 
povinen zaplatit dle výzvy prodávajícího. 

7. JAKOST A PROVEDENÍ ZBOŽÍ  

7.1 Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, které určuje kupní 
smlouva nebo jakosti obvyklé.  
7.2 Pokud je jakost a provedení zboží popsáno státními technickými normami, 
jsou tyto normy pro obě strany závazné. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

8.1 Posuzování odpovědnosti za vady výrobků se řídí zákonem č. 89/2012 b., 
občanský zákoník, zejména ustanoveními § 2099 a následující.  
8.2 Prodávající neposkytuje náhradu za vadné výrobky do 1 % z dodaného 
množství od jednoho typu, což se nepovažuje za vadu.  
8.3 Neshodné zboží je nutno vždy prokázat vzorkem a předat nevyhovující 
množství prodávajícímu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
Prodávající se zavazuje vyjádřit k reklamaci do 30 dnů od obdržení neshodného 
vzorku, či vrácených kusů. 
8.4. Kupující je povinen neshodu nahlásit bezprostředně po jejím zjištění, aby 
bylo možno zajistit včasná nápravná opatření před další výrobou.  
8.5 Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu a množství při převzetí 
a případnou neshodu zaznamenat do přepravních materiálů u dopravce a 
neprodleně nahlásit prodávajícímu. Pozdější reklamace nezakládá práva 
kupujícího z vadného plnění a nebude k ní přihlíženo. 

9. PŘEJÍMKA ZBOŽÍ  

9.1 Veškeré zásilky odesílané z firmy J. JINDRA jsou před naložením zváženy. 
Hmotnost je uvedená na dodacím listě.  
9.2 Množstevní reklamace je uznána v případě, že při převzetí zásilky kupující 
prokazatelně zásilku zvážil a hmotnost potvrdil na dodacím listě. 
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10. OBALY  

10.1 Prodávající zboží zabalí obvyklým způsobem s průvodkou a údaji o obsahu. 
Obvykle jsou používány ohradové kovové palety vyložené vlnitou lepenkou, či 
kovové bedýnky MARS pro výkovky, případně kartonové krabice uložené na 
dřevěné paletě pro obrobky. 
10.2. Je možné se dohodnout na jiném způsobu balení. Tento způsob balení je 
pak specifikován v balícím předpisu pro daný výrobek. V případě použití obalů 
kupujícího (zákaznické balení), se prodávající zavazuje použít obaly pouze pro 
výrobky kupujícího.  
10.3 Kovové ohradové palety a bedýnky MARS jsou vratné obaly. Palety a 
kartonové krabice jsou účtovány při dodávce zboží a jsou nevratné, pokud není 
dohodnuto jinak. Vratné obaly je kupující povinen vrátit do místa sídla 
prodávajícího, ve lhůtě jednoho měsíce od předání objednávky.  
10.4 Kupující je povinen vrátit vratné obaly na své náklady, pokud se s 
prodávajícím nedohodne jinak.  
10.5 Obaly, které nebudou vráceny ve lhůtě, je prodávající oprávněn 
kupujícímu vyúčtovat dle aktuálních cen. 
10.6 V případě, že budou vráceny obaly znečistěné nebo poškozené, má 
prodávající právo buď obaly nepřevzít a vrátit kupujícímu zpět, nebo naúčtovat 
jejich vyčistění případně náhradu škody za poškození. 

11. PROROGAČNÍ DOHODA 

11.1. V případě, že prodávající i kupující jsou oba podnikatelskými subjekty, 
určují smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, že místně příslušným soudem prvního stupně pro všechny 
spory týkající se vztahů vyplývajících z podnikatelské činnosti, na základě smluv 
uzavřených dle těchto obchodních podmínek, je okresní soud v Ústí nad Orlicí.   

 
 
 
 


