
Obchodní podmínky pro odběratele 

 

fyzické osoby Pavel Bělík, 

e-mail: pavel@mydlinka.cz, 

telefon: +420 735 091 646, 

podnikající dle živnostenského zákona, 

s bydlištěm na adrese Bzenecká 1031/2, 323 00 Plzeň 

IČ: 03734234, DIČ CZ9307202069; 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně, 

s bankovním spojení pro CZK: 2300728449/2010, Fio banka, a.s. 

(dále jen „dodavatel“) 

  

I. Informace o zboží a cenách 

 

1. Informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivého zboží v 

katalogu internetového obchodu www.mydlinka.cz. 

 

2. Ceny zboží vycházejí z individuální dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Ceny 

uvedené v obchodní prezentaci a na webových stránkách mají informativní charakter 

a mohou se měnit v závislosti na výši objednávky a dalších obchodních 

skutečnostech. 

  

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 

1. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v 

souvislosti s tvorbou objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy (náklady na 

internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí odběratel sám. 

 

2. Odběratel provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

• Vyplněním objednávkového listu dodavatele a zasláním na dodavatelův e-mail 

pavel@mydlinka.cz 

• Srozumitelným zasláním objednávky vlastním způsobem na e-mail 

pavel@mydlinka.cz 
 

3. Objednávka vždy musí proběhnout písemnou formou (e-mailem). 

 

4. K uzavření kupní smlouvy dojde až výslovným písemným (e-mail) potvrzením 

dodavatelem. 

 

5. V případě, že došlo ke zjevné technické nebo lidské chybě v objednávkovém listu 

nebo jiném objednávkovém dokumentu na straně dodavatele při uvedení ceny, 

množství nebo druhu zboží, není dodavatel povinen odběrateli zboží odeslat, ani v 

případě, že odběrateli bylo zasláno potvrzení objednávky. Odběratel je zároveň 

povinen na tuto zjevnou chybu dodavatele upozornit bez zbytečného odkladu. 
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6. Minimální výše objednávky pro získání dopravy zdarma činí alespoň 15 ks a zároveň 

alespoň 1110 Kč. 

 

III. Platební podmínky a dodání zboží 

 

1. Dodavatel vystaví odběrateli fakturu – na objednané výrobky a případné náklady 

spojené s dodáním výrobků – se splatností 14 dnů, nedohodnou-li se dodavatel 

s odběratelem jinak. 

 

2. Cena výrobků a případné náklady spojené s dodáním výrobků (dále kupní cena) dle 

kupní smlouvy může odběratel uhradit výhradně bezhotovostně převodem na 

bankovní účet dodavatele č. 2300728449/2010, vedený u Fio banky. 

 

3. Závazek odběratele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné 

částky na bankovní účet dodavatele. 

 

4. Dodavatel nepožaduje od odběratele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou 

platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

 

5. Zboží je odběrateli dodáno na požadovanou adresu pomocí zásilkové služby. 

 

6. Odběratel je povinen zboží převzít a bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů 

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Je třeba 

poškození zásilky ihned reklamovat u dopravce. Dodavatel nemá dle obchodních 

podmínek dopravce možnost tuto reklamaci provést, zodpovědnost v tomto úkonu 

je tedy na straně odběratele. 

 

7. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně 

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit 

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným 

způsobem doručení. 

 

8. Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na 

emailovou adresu odběratele nebo je přiložen k dodávanému zboží. 

 

9. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, 

nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu 

zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl 

odběratel povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou nebo dohodou tak 

neučinil. 

   

  



 

 

IV. Práva z vadného plnění 
 

1. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel 

odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal: 

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové 

vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s 

ohledem na povahu zboží 

• je zboží v odpovídajícím množství 

• má zboží alespoň 6 měsíců platnou záruční lhůtu (datum expirace) v den 

odeslání zásilky, není-li smluveno jinak 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 
 
 

2. Odběratel je povinen respektovat při maloobchodním prodeji datum expirace 

uvedené na obalu výrobku. Prošlá záruční doba (datum expirace) není považována 

za vadu a odběratele neopravňuje k vrácení zakoupeného zboží, není-li předem 

smluveno jinak. 

 

3. V případě výskytu vady může odběratel dodavateli předložit reklamaci a požadovat: 

• výměnu za nové zboží, 

• přiměřenou slevu z kupní ceny, 

• odstoupení od smlouvy. 
 

4. Volbu způsobu reklamace má odběratel. 

 

5. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy, 

• pokud má zboží podstatnou vadu, 

• při větším počtu vad zboží. 
 

6. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím věci 

věděl, že věc má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil. 

  



 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České 

republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany 

sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. 

2. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 

podmínek. 

3. Přílohou obchodních podmínek je objednávkový list. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 10. 2020. 


