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Obchodní podmínky společnosti 

 
JIPOL s.r.o 

se sídlem České Budějovice, Litvínovická 1478, PSČ 370 01 
identifikační číslo: 28122062 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18507 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Nádražní 1759, 370 01 Č. Budějovice 

číslo účtu: 236873131/0300 
 

(dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Tyto obchodní podmínky Společnosti (dále jen „OP“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), část obsahu kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. ObčZ mezi 
Společností jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím uvedeným v záhlaví této kupní smlouvy [tj. v potvrzeném návrhu na 
uzavření kupní smlouvy Společnosti (dále jen „Nabídka“)] na straně druhé (dále jen „Kupní smlouva“). 

 
1.2. Tyto OP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na 

základě Kupní smlouvy. Ujednání odchylná od ujednání obsažených v těchto OP mohou smluvní strany sjednat v Kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání sjednaná v Kupní smlouvě mají přednost před ujednáními těchto OP. 

 
1.3. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, pokud je tento podnikatelem či vůči prodávajícímu 

vystupuje v jiném postavení než spotřebitel. Tyto OP se tak nevztahují na uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a spotřebiteli. 
 

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují v souladu s ust. § 562 ObčZ za písemnou formu jejich komunikace i jejich komunikaci 
elektronickou (zejména komunikaci e-mailovou) a k platnosti právních jednání učiněných v souvislosti s Kupní smlouvou elektronicky, 
jakož i k samotnému uzavření Kupní smlouvy, nevyžadují podpis jednající osoby ve formě zaručeného elektronického podpisu nebo 
kvalifikovaného elektronického podpisu apod., když elektronické právní jednání považují za platné, pokud oprávněná jednající osoba 
připojí k e-mailové zprávě svůj prostý elektronický podpis, tj. jméno, kterým podepisuje, není-li dále v těchto OP stanoveno jinak. E-
mailová zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se s ní adresát seznámí, nejpozději však po uplynutí dvaceti čtyř (24) 
hodin od jejího odeslání.  

 
II. 

Uzavření Kupní smlouvy 
 

2.1.  Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno potvrzení Nabídky 
prodávajícího ze strany kupujícího.  

 
2.2. Prodávající zasílá kupujícímu Nabídku v písemné formě, a to zpravidla na základě nezávazné poptávky kupujícího. Nabídka 

prodávajícího obsahuje zejména tyto údaje: 
 
(i) identifikační údaje prodávajícího; 
 
(ii) identifikační údaje kupujícího; 
 
(iii) požadované Zboží, které má prodávající dodat na základě poptávky kupujícího; 
 
(iv) množství požadovaného Zboží; 
 
(v) cena za Zboží uvedená bez i včetně DPH, její splatnost, výše zálohy kupní ceny, je-li záloha požadována, forma úhrady kupní 
ceny, případně bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího, na který má být kupní cena uhrazena; 
 
(vi) lhůta dodání Zboží (dodací lhůta); 
 
(vii) místo dodání Zboží; 
 
(viii) cena dopravy Zboží/způsob stanovení ceny dopravy Zboží; 
 
(ix) odkaz na tyto OP; 
 
(x) lhůta pro přijetí Nabídky (platnost Nabídky); 
 
(xi) datum vystavení Nabídky; 
 
(xii) jméno osoby oprávněné uzavřít kupní smlouvu za prodávajícího; 
 
(xiii) případné další údaje. 
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2.3. Společně s Nabídkou zasílá prodávající kupujícímu v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ObčZ i tyto OP, se kterými je kupující povinen se 
před uzavřením Kupní smlouvy seznámit. 

 
2.4. Nabídka prodávajícího včetně těchto OP je ze strany kupujícího přijata tehdy, pokud s ní kupující projeví ve lhůtě pro přijetí Nabídky 

svůj souhlas, a to bez výhrad, omezení a dodatků. 
 

2.5. S ohledem na skutečnost, že prodávající v Nabídce vylučuje přijetí Nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 
věta druhá ObčZ, není Nabídka kupujícím přijata, pokud ji kupující přijme s dodatkem nebo odchylkou, byť by tento dodatek či 
odchylka podstatně neměnily podmínky Nabídky.  

 
2.6. Kupní smlouva není mezi smluvními stranami uzavřena dále také tehdy, pokud kupující k Nabídce vedle svého souhlasu připojí i své 

obchodní podmínky, pokud tyto jeho obchodní podmínky nejsou plně v souladu s těmito OP (resp. Kupní smlouvou). V takovém 
případě není smlouva vůbec uzavřena, a to ani v rozsahu, ve kterém obchodní podmínky kupujícího nejsou v rozporu s těmito OP. 
Vyloučení uzavření kupní smlouvy dle předchozí věty je v souladu s ust. § 1751 odst. 2 ObčZ obsaženo v Nabídce prodávajícího. 

 
2.7. Jakékoliv změny či úpravy Kupní smlouvy mohou být činěny výlučně ve formě písemných číslovaných dodatků. 

 
III. 

Předmět a účel Kupní smlouvy 
 

3.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá movitou věc, která je předmětem Kupní smlouvy včetně všech jejích 
součástí a příslušenství („Zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu za Zboží, to vše za podmínek stanovených v Kupní smlouvě. 

 
3.2. Zboží, jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a specifikovány v Nabídce (popřípadě v příloze Nabídky), která je nedílnou 

součástí Kupní smlouvy, stejně jako je v Nabídce uvedena i kupní cena za Zboží včetně její splatnosti. 
 
3.3. Prodávající se společně se Zbožím zavazuje kupujícímu odevzdat dokumentaci potřebnou pro řádné převzetí a užívání Zboží. Za tuto 

dokumentaci se považuje zejména návod k obsluze v českém jazyce. Tuto povinnost je prodávající povinen splnit ve stejný den, kdy 
je Zboží předáno kupujícímu. 

 
3.4.  Účelem Kupní smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním Kupní smlouvy. 
 

IV. 
Místo a termín dodání Zboží, převzetí Zboží kupujícím 

 
4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Zboží buď (i) předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do sídla 

kupujícího či do jiného smluvními stranami dohodnutého místa, přičemž v takovém případě hradí náklady na přepravu kupující dle 
podmínek uvedených v odst. 4.2 těchto OP, anebo (ii) předáním Zboží kupujícímu prodávajícím přímo v sídle kupujícího, přičemž v 
takovém případě hradí náklady přepravy prodávající.  

 
4.2 V případě odevzdání Zboží jeho předáním dopravci objedná a uhradí přepravu prodávající, přičemž prodávající vynaloží veškeré 

přijatelné úsilí, aby cena za přepravu významně nepřevyšovala cenu za přepravu v místě a čase obvyklou. Skutečně vynaložené 
náklady na přepravu dle předchozí věty prodávající následně přeúčtuje kupujícímu na základě samostatného daňového dokladu a 
kupující tyto náklady na přepravu uhradí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data vystavení daňového dokladu. Daňový doklad na částku 
představující náklady na přepravu Zboží vystaví prodávající a předá kupujícímu spolu s daňovým dokladem na kupní cenu Zboží 
způsobem upraveným v čl. V.  odst. 5.3 těchto OP.   

 
4.3. Za účelem potvrzení dodání Zboží prodávajícím kupujícímu smluvní strany podepíší dodací list vystavený prodávajícím, který bude 

opatřený podpisy pověřené osoby prodávajícího a pověřené osoby kupujícího. V případě, kdy je Zboží kupujícímu dodáváno 
prostřednictvím dopravce, slouží jako doklad o potvrzení dodání Zboží kupujícímu doklad o předání Zboží k přepravě vystavený 
přepravcem. 

 
4.4. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Zboží v dodací lhůtě uvedené v Nabídce. Přesný termín a čas odevzdání Zboží, pokud 

bude přepravu Zboží provádět na vlastní náklady prodávající a nikoli smluvní dopravce, bude mezi smluvními stranami dohodnut po 
uzavření Kupní smlouvy. 

 
4.5. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem dodání Zboží sídlo kupujícího a Zboží bude dodáno kdykoli v termínu 

dodání uvedeném v Nabídce. 
 
4.6. Kupující se zavazuje dodávané Zboží převzít a Zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství co nejdříve po jeho 

předání. Kupující je povinen Zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství v souladu s předchozí větou nejpozději 
v den jeho předání prodávajícím, pokud mu jej dodává přímo prodávající, nebo v den, kdy jej převezme od dopravce, pokud mu jej 
dodává dopravce. 

 
V. 

Kupní cena, splatnost a způsob placení 
 

5.1. Smluvní stany se dohodly na kupní ceně, která je uvedena v Nabídce. Ke kupní ceně se vždy připočítává DPH v zákonné výši ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
5.2. Kupní cena za Zboží sjednaná v Kupní smlouvě je cenou konečnou, která zahrnuje a je včetně všech součástí, příslušenství a  

dokumentace ke Zboží.  
 
5.3. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu na kupní cenu Zboží, je-li její výše uvedena v Nabídce (dále jen „Záloha“). 

Kupující uhradí Zálohu prodávajícímu před tím, než prodávající započne s plněním dle Kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit 
Zálohu na základě zálohové faktury, kterou prodávající předá kupujícímu osobně nebo ji zašle kupujícímu e-mailem po uzavření 
Kupní smlouvy. Lhůta splatnosti Zálohy bude stanovena v zálohové faktuře.   
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5.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, případně její zbývající část, na základě řádně vystaveného daňového dokladu. 
Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve v den předání Zboží kupujícímu. Prodávající předá daňový doklad kupujícímu 
společně se Zbožím nebo jej zašle kupujícímu zpravidla následující pracovní den po jeho vystavení e-mailem. Splatnost kupní ceny 
běží od data vystavení daňového dokladu. Není-li v Nabídce uvedena splatnost kupní ceny, je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů 
po vystavení daňového dokladu. Pokud kupující uhradil prodávajícímu Zálohu, započte tuto prodávající proti odpovídající části kupní 
ceny, přičemž kupující je povinen doplatit zbývající část celkové kupní ceny za Zboží.  

 
5.5. Daňový doklad musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů. Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené 

náležitosti, nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě sedmi (7) 
dnů od jeho doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného 
(správně vystaveného a zaslaného) daňového dokladu. 

 
5.6. Kupující zaplatí kupní cenu způsobem uvedeným v Nabídce buď (i) převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v Nabídce, 

přičemž kupní cena se v takovém případě považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána na účet 
prodávajícího, nebo (ii) v hotovosti při předání Zboží prodávajícím kupujícímu, anebo (iii) dobírkou při předání Zboží kupujícímu 
dopravcem.  

 
VI. 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží 
 

6.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.  
  
6.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu Zboží dodáno. 
 

VII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
7.1. Práva z vadného plnění a jejich uplatnění se řídí ObčZ, není-li dále uvedeno jinak. Kupující je povinen oznámit zjevnou vadu Zboží 

prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce Zboží dle odst. 4.5. těchto OP zjistit, nejpozději 
však v den, kdy byl povinen prohlídku Zboží dle odst. 4.5. těchto OP provést. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen vadu 
prodávajícímu oznámit písemně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy ji mohl při dostatečné péči zjistit. 

 
7.2. Oznámení vad Zboží, na které se dle názoru kupujícího vztahují práva z vadného plnění, je kupující povinen provést zasláním 

vyplněného reklamačního protokolu prodávajícímu, do kterého kupující výslovně uvede, že uplatňuje práva z vadného plnění. Vzor 
reklamačního protokolu je dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.jipol.cz v sekci dokumenty (dále jen „Reklamační 
protokol“). V Reklamačním protokolu kupující uvede zejména identifikační číslo daňového dokladu vztahujícího se ke Zboží, označení 
reklamovaného Zboží a jeho vad, popis jejich projevů a k oznámení přiloží fotokopii příslušného daňového dokladu k reklamovanému 
Zboží.  

 
7.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění v souladu s těmito OP a ObčZ, postupuje prodávající dle § 2173 ObčZ a dále kupujícího 

vyzve k tomu, aby mu umožnil přezkoumání vady některým ze způsobů uvedených v § 1922 ObčZ. V případě potřeby předání 
reklamovaného Zboží za účelem uvedeným v předchozí větě prodávajícímu osobně nebo prostřednictvím subjektu poskytujícího 
přepravní či poštovní služby je kupující povinen reklamované Zboží zabalit do původního obalu, případně do jiného vhodného obalu, 
vždy však tak, aby byla zajištěna ochrana reklamovaného Zboží před jeho poškozením během doručování prodávajícímu. Prodávající 
nehradí náklady vzniklé  při pracích nutných pro opravu vady (např. náklady vzniklé při montáži a demontáži, při přepravě vadného, 
opraveného či nové výrobku, výdaje spojené s likvidací, odměnami, cestovným, zvedacím zařízením, lešením apod.); uvedené 
náklady hradí kupující. 

 
7.4. Kupující však není oprávněn odepřít úhradu kupní ceny. 
 
7.5. S ohledem na skutečnost, že výrobce Zboží poskytuje na Zboží doživotní záruku, resp. záruku 10 let, za Podmínek pro doživotní 

záruku, resp. za Podmínek pro záruku 10 let, dostupných v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího www.jipol.cz, a s 
ohledem na dohodu mezi výrobcem Zboží a prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit vady Zboží, na které se dle jeho názoru 
vztahuje záruka poskytnutá výrobcem, u výrobce prostřednictvím prodávajícího. Právo ze záruky za jakost Zboží je kupující povinen 
uplatnit zasláním vyplněného Reklamačního protokolu prodávajícímu, do kterého kupující výslovně uvede, že uplatňuje práva ze 
záruky za jakost. Prodávající bude následně při zprostředkování uplatnění práv ze záruky postupovat dle dohody s výrobcem.Jestliže 
výrobce po posouzení vady Zboží shledá, že se na kupujícím uplatňovanou vadu nevztahuje záruka za jakost, je kupující povinen 
uhradit náklady, které prodávající a výrobce vynaložili za účelem zprostředkování a vyřízení reklamace z titulu záruky za jakost, 
zejména náklady na balné a zajištění přepravy reklamovaného Zboží k výrobci a zpět ke kupujícímu. Pravidla pro zabalení 
reklamovaného Zboží uvedená v odst. 7.3. těchto OP se vztahují také na případy uplatňování práv ze záruky za jakost dle tohoto 
odstavce těchto OP. 

 
VIII. 

Ostatní ujednání 
 

8.1. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se 
splněním své peněžité povinnosti dle Kupní smlouvy. 

 
8.2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud se kupující dostane do prodlení s převzetím Zboží a/nebo se zaplacením 

Zálohy a/nebo se zaplacením kupní ceny. Odstoupení prodávajícího nabývá účinnosti okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení 
doručeno kupujícímu. 

 
8.3. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud se prodávající dostane do prodlení s dodáním Zboží delším než šedesát (60) 

kalendářních dnů. Odstoupení kupujícího nabývá účinnosti okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno prodávajícímu. 
 
8.4. Jestliže se oznámení o odstoupení nepodaří doručit druhé smluvní straně, nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti sedmý (7.) den 

po jeho odeslání druhé smluvní straně. 
 
8.5. Předchozími ustanoveními není dotčeno právo smluvních stran od Kupní smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. 
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8.6. Pro účely Kupní smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dodání Zboží, považují mimořádné, 

objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle Kupní smlouvy, které nastaly po uzavření Kupní smlouvy a 
nemohou být prodávajícím odvráceny jako např. živelné pohromy (zejména přírodní katastrofy jako povodně, požáry apod.), stávky, 
válka, mobilizace, povstání, pirátské (hackerské) nebo teroristické útoky, bojkoty, embarga či jiné obchodní sankce, výpadky 
elektrického proudu nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i přerušení dodávek Zboží od výrobce. 

 
8.7. Povinnosti smluvních stran dané Kupní smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 
 
8.8. Pokud se plnění Kupní smlouvy stane v důsledku zásahu vyšší moci nemožné, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně 

Kupní smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k takové dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od Kupní smlouvy 
odstoupit. 

 
8.9. Veškerá právní jednání týkající se Kupní smlouvy budou činěna v písemné formě způsobem dle odst. 1.4. těchto OP, doporučenou 

poštou či prostřednictvím kurýrní služby nebo osobním předáním oprávněnému zástupci druhé smluvní strany proti potvrzení o 
převzetí. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy může být druhé smluvní straně doručeno výlučně doporučenou poštou či 
prostřednictvím kurýrní služby nebo osobním předáním oprávněnému zástupci druhé smluvní strany proti potvrzení o převzetí, když 
pro případ doručování oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy smluvní strany výslovně vylučují doručování způsobem dle odst. 
1.4. těchto VOP. 

 
8.10. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně 

odmítnuta. V případě, že zásilka bude uložena pro adresáta u osoby pověřené jejím doručením, má se za to, že zásilka byla doručena 
třetí (3.) den po jejím uložení. Tímto ustanovením není nijak dotčen odst. 8.4. ani odst. 1.4. těchto OP . 

 
8.11.  Prodávající a kupující považují za své obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ, jednotkové ceny a počty kusů Zboží obsažené 

v Nabídce, přičemž oba shodně prohlašují, že mají zájem na utajení obchodního tajemství a z tohoto důvodu se zavazují jej 
nesdělovat třetím osobám bez předchozího souhlasu druhé strany, a to po celou dobu trvání Kupní smlouvy i po jejím splnění. Pro 
případ, že kupující je subjektem uvedeným v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a pokud Kupní smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv, zavazuje se kupující Kupní smlouvu zveřejnit s vyloučením veškerých skutečností představujících obchodní tajemství.  

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
9.1. Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a 

vážnou vůli. 
 
9.2. Kupní smlouva je účinná od okamžiku jejího uzavření, nestanoví-li zákon okamžik pozdější. 
 
9.3. Smluvní strany dále prohlašují, že Kupní smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že se žádná z nich 

necítí být slabší smluvní stranou ve smyslu ust. § 433 odst. 1 ObčZ. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 
a § 1800 ObčZ. 

 
9.4. Smluvní strany se dohodly, že kupující poskytuje prodávajícímu promlčecí lhůtu v trvání patnácti (15) let počítanou ode dne, kdy 

právo Prodávajícího mohlo být u orgánu veřejné moci nebo příslušné osoby uplatněno poprvé. 
 
9.5. Kupující na sebe přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ nebezpečí změny okolností. 
 
9.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud v Kupní smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem 

České republiky, zejména ObčZ. 
 
9.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou budou řešit smírně dohodou. Pokud by taková 

dohoda nebyla možná, budou spory řešeny dle dohody smluvních stran ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušným soudem v Českých Budějovicích. 

 
9.8. Kupní smlouva je tvořena Nabídkou, přijetím nabídky a těmito OP. 
 
9.9. Tyto OP jsou účinné od 1.5.2018 
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