
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ anebo „VOP“) upravují vztahy při prodeji 
zboží uskutečněném mezi prodávajícím a kupujícími prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) přístupného na 
internetové adrese www.stavimednes.cz , který je provozován prodávajícím.  

 
1. PRODÁVAJÍCÍ  
1.1 Prodávajícím a dodavatelem je společnost Jiří Přikryl f.o., IČ 63427478, DIČ CZ6412151955 zapsaná v živnost. rejstříku 

ŽÚ Třebíč 11525 (dále jen „prodávající“), adresa pro doručování elektronické pošty: obchodjihlava@gmail.com  
 
2. KUPUJÍCÍ  
2.1 Kupujícím je fyzická anebo právnická osoba, která učinila anebo má v úmyslu učinit nabídku prodávajícímu směřujíc í k 

uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží z nabídky prodávajícího (dále jen „kupující“).  
 
3. POVAHA KUPUJÍCÍCH  
3.1 Některá ustanovení těchto VOP se vztahují pouze na určitou skupinu kupujících podle toho, zda mají postavení 

spotřebitele, či nikoliv.  
3.2 Spotřebitelem se rozumí pouze ten kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím nejedná 

v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu podnikání. Kupující, který nesplňuje tyto 
podmínky, se za spotřebitele nepovažuje. Spotřebitelem zejména není ten kupující, který s prodávajícím uzavřel 
Smlouvu o obchodních podmínkách anebo ten, který ve své objednávce uvádí své identifikační číslo (IČ).  

 
4. OBECNÁ USTANOVENÍ  
4.1 Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád, který upravuje způsob a podmínky uplatnění nároků z vad zboží 

kupujícím (dále jen „Reklamační řád“). Reklamační řád je zpřístupněn kupujícím na www. stavimednes.cz  
4.2 Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží.  
4.3 Uzavřel-li kupující s prodávajícím Smlouvu o obchodních podmínkách, pak v případě rozporu mezi těmito Všeobecnými 

obchodními podmínkami a zněním Smlouvy o obchodních podmínkách mají ustanovení této smlouvy přednost.  
4.4 Je-li kupující spotřebitelem, řídí se kupní smlouva s prodávajícím a vzájemná práva a povinnosti z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ 
nebo „OZ“).  

4.5 Není-li kupující spotřebitelem, řídí se kupní smlouva s prodávajícím a vzájemná práva a povinnosti z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona 513/1191 Sb., obchodního zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“ 
nebo „ObchZ“).  

4.6 Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit v rozsahu podle svého uvážení a bez omezení s tím, 
že  
v každém provedení Všeobecných obchodních podmínek bude uveden datum, od kterého je takové provedení účinné. 
Zpřístupnění Všeobecných obchodních podmínek prostřednictvím internetu strany považují za dostatečné ve smyslu § 
273 odst. 2 ObchZ.  

4.7 Objednáním zboží anebo uzavřením Smlouvy o obchodních podmínkách kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito 
Všeobecnými obchodními podmínkami.  

 
5. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ  
5.1 Objednávka zboží musí být kupujícím učiněna prostřednictvím elektronického objednávacího systému prodávajícího - 

elektronického formuláře umístěným na internetové adrese prodávajícího (e-shop), emailem, telefonicky nebo osobně.  
5.2 Na základě volby kupujícího je vygenerována elektronická objednávka, které je po potvrzení ze strany kupujícího 

automaticky elektronicky odeslána prodávajícímu. Před odesláním objednávky má kupující možnost veškeré údaje 
uvedené v objednávce (zejména objednané zboží a jeho počet, cenu zboží, místo dodání, způsob dodání, způsob 
placení atd.) zkontrolovat a vyjádřit s nimi svůj souhlas, popřípadě je upravit.  

5.3 Za kupujícího jsou oprávněni podávat návrh na uzavření kupní smlouvy formou výše uvedené objednávky pouze 
kupujícím pověřené osoby. Kupující přebírá plnou odpovědnost za objednávky učiněné pověřenými osobami a za 
přidělování přihlašovacích údajů do elektronického objednávajícího systému prodávajícího, zejména je povinen zajistit, 
aby přihlašovací údaje do elektronického objednávacího systému prodávajícího byly přístupné pouze pověřeným 
osobám. Strany se dohodly, že každá objednávka učiněná prostřednictvím elektronického objednávacího systému 
prodávajícího je považována za učiněnou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu § 15 ObchZ a je pro kupujícího 
závazná.  

5.4 Objednávka se považuje za uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná.  
 
6. KUPNÍ CENA, NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ  
6.1 Kupní cena zboží (dále jen „cena“) je stanovena dohodou v souladu s nabídkovým ceníkem uvedeným na internetové 

adrese prodávajícího, který je aktuální v den učinění objednávky, pokud nebude písemně dohodnuto mezi smluvními 
stranami jinak. Návrh ceny bude uveden v objednávce kupujícího, a pokud bude objednávka prodávajícím potvrzena, 
má se za to, že došlo k dohodě o ceně. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím 
na objednávce jako místo dodání.  

6.2 Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 
odpovídající platným právním předpisům. Celková cena objednaného zboží (včetně DPH) bude přehledně uvedena v 
objednávce. Kupující bude mít možnost se s celkovou cenou seznámit předtím, než bude objednávka odeslána 
prodávajícímu a vyjádřit s ní svůj souhlas.  
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6.3 S výjimkou osobního odebrání zboží v provozovně prodávajícího, budou k celkové kupní ceně připočteny náklady na 
dodání zboží. Tyto náklady se liší podle způsobu dodání zboží dle volby kupujícího a budou zákazníkovi sděleny před 
úhradou zboží  
na fakturu nebo před odesláním zboží na dobírku. Kupující bude mít možnost se s výší těchto nákladů seznámit a 
vyjádřit s nimi svůj souhlas. Orientační výše nákladů na dopravu je uvedena v zjednodušených obchodních 
podmínkách na www.stavimednes.cz. Pokud se bude cena dopravy, po sdělení dopravcem nebo výrobcem, výrazně 
lišit od orientačních cen dopravy uvedených na stránkách e-shopu, prodávající předem požádá kupujícího o souhlas s 
novou cenou dopravy. Pokud kupující nebude s novou cenou dopravy souhlasit, považuje se tento nesouhlas 
kupujícího za odstoupení od smlouvy a objednávka se stornuje.  

6.4.Ceny na eshopu nejsou online propojeny s cenami dodavatelů eshopu. Úprava cen se provádí individuálně po oznámení 
úpravy cen dodavatelem. Vzhledem k častým změnám cen je zákazník, před objednáním u dodavatele, upozorněn na 
jinou cenu zboží, pokud bude cena jiná než na eshopu. Pokud zákazník s novou cenou nebude souhlasit, dochází 
automaticky ke zrušení kupní smlouvy a objednávka se stornuje. 

 
7. KUPNÍ SMLOUVA  
7.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání objednávky se strany kupujícího. 

Potvrzení bude učiněno prostřednictvím elektronické pošty anebo jiným vhodným prostředkem komunikace na dálku.  
7.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, je archivována (v podobě objednávky) a údaje týkající se uzavřených 

kupních smluv (potvrzených objednávek) jsou kupujícímu dostupné prostřednictvím elektronického objednávacího 
systému prodávajícího.  

 
8. DODÁNÍ ZBOŽÍ  
8.1 Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou dodat, pokud mu v tom nebrání vyšší moc nebo 

jiná skutečnost, která vylučuje odpovědnost prodávajícího za nesplnění této povinnosti. Spolu se zbožím je prodávající 
povinen dodat veškeré doklady vztahující se ke zboží. Kupující se zavazuje zboží podle kupní smlouvy (tedy jím 
objednané a prodávajícím potvrzené) převzít a zaplatit kupní cenu.  

8.2 Místo dodání zboží (dodací adresu) kupující uvede při objednávání zboží a bude uvedena v objednávce.  
8.3 Termín dodání zboží sdělí prodávající kupujícímu na požádání nebo jej uvede v potvrzení objednávky. Způsob dodání 

zboží si zvolí kupující podle platné nabídky prodávajícího a bude uveden v objednávce.  
8.4 Je-li kupující spotřebitelem, zavazuje se zboží odebrat na uvedené dodací adrese a uhradit kupní cenu způsobem 

zvoleným v elektronické objednávce. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna převzetím zboží kupujícím. 
Nepřevezme-li kupující zboží do 7 dnů od smluveného termínu k dodání zboží, je prodávající oprávněn od kupní 
smlouvy odstoupit. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

8.5 Není-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:  
(a) Místem plnění kupní smlouvy je provozovna prodávajícího. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn okamžikem (i) 

předání zboží smluvenému přepravci, anebo (ii) v případě osobního vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně 
prodávajícího, okamžikem jeho převzetí kupujícím. Tímto okamžikem též přechází nebezpečí škody na zboží na 
kupujícího nebo na přepravce.  

(b) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), dopravu zboží do místa dodání může zajistit prodávající na žádost a 
náklady kupujícího prostřednictvím smluvního přepravce, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  

(c) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), kupující se zavazuje zboží dodané dle objednávky převzít do 5 dnů 
ode dne, kdy ho k tomu vyzve prodávající nebo smluvený dopravce a potvrdit jeho převzetí svým podpisem a razítkem 
na dodacím nebo přepravním listu. Tím uznává, že zboží bylo dodáno v objednaném rozsahu a bez zjevných vad.  

(d) zrušeno  
(e) Za kupujícího jsou oprávněni zboží přebírat a dodací nebo přepravní listy potvrzovat pouze pověření zaměstnanci. Aniž 

by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), kupující se zavazuje zajistit, že v místě dodání zboží (jak bylo uvedeno v 
objednávce) bude přítomna osoba, jež bude oprávněna zboží za kupujícího převzít. Strany se proto dohodly, že 
převzetí zboží jakoukoliv osobou v místě dodání zboží (jak bylo uvedeno v objednávce) je považována za převzetí 
učiněné k tomu oprávněnou osobou ve smyslu § 15 respektive § 16 ObchZ a je pro kupujícího závazné.  

(f) Kupující bere na vědomí, že s ohledem na ustanovení písm. a) tohoto odstavce prodávající není v prodlení s dodáním 
zboží, jestliže kupující zboží neodebere anebo mu nebude včas doručeno, pokud prodávající prokáže, že jej řádně 
předal smluvenému přepravci k doručení kupujícímu.  

(g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  
 
9. PLACENÍ KUPNÍ CENY  
9.1 Nemá-li kupující s prodávajícím uzavřenou Smlouvu o obchodních podmínkách, způsob placení kupní ceny kupující určí 

při objednávání zboží a bude uveden v objednávce.  
(a) V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet 

prodávajícího nejpozději 7. den od vystavení zálohové faktury. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající 
objednávku zrušit a od kupní smlouvy odstoupit.  

(b) Kupující může platit prodávajícímu hotově při odběru zboží na provozovně 
(c) Kupující může zvolit zaslání zboží na svou adresu a zaplatit za zboží dopravci na dobírku. V tom případě se ke kupní 

ceně připočítává cena za dopravné a balné a poplatek dopravce za doběrečné. 
9.2 Má-li kupující s prodávajícím uzavřenou Smlouvu o obchodních podmínkách, platí následující:  
(a) Vyúčtování ceny zakoupeného zboží formou daňového dokladu (dále jen faktury) se provádí při každém prodeji zboží. 

Za datum zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury.  
(b) Splatnost faktury činí 14 dní od jejího vystavení.  



(c) Fakturovaná částka bude hrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splnění peněžitého 
závazku se řídí ustanovením § 339 ObchZ.  

(d) Celková hodnota zboží odebraného kupujícím, jehož kupní cena nebyla zaplacena, nesmí do doby než se tak stane, 
přesáhnout částku uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy o obchodních podmínkách. V okamžiku dosažení tohoto limitu, si 
prodávající vyhrazuje právo rozhodnout, zda další objednávky zboží budou jím potvrzovány, nebo zda bude další zboží 
kupujícímu dodáváno pouze za platbu v hotovosti při převzetí zboží, nebo za platbu předem či na dobírku, a to až do 
doby splnění všech peněžitých závazků kupujícího.  

(e) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na 
náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností dle ust. § 373 a násl. ObchZ, ani nevylučuje právo 
prodávajícího na úrok z prodlení. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 10ti dnů od vystavení samostatné 
faktury bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.  

(f) Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (uhrazením faktury) i po třetí upomínce ze strany prodávajícího, je 
prodávající oprávněn limit podle písm. (d) jednostranně a bez dalšího upozornění zrušit (tj. nastavit jeho výši na nulu) a 
odebrat tak kupujícímu právo odebírat zboží, jehož cena nebyla předem zaplacena a dále je prodávající oprávněn 
zveřejnit identifikační údaje takového kupujícího (včetně jeho osobních údajů) prostřednictvím internetu spolu s 
informací, že takový kupující je dlužníkem prodávajícího; k takovému zveřejnění dává tímto kupující svůj souhlas, a to 
na dobu neurčitou.  

(g) Stejným způsobem je prodávající oprávněn limit podle písm. (d) jednostranně a bez dalšího upozornění zrušit (tj. nastavit 
jeho výši na nulu) a odebrat tak kupujícímu právo odebírat zboží, jehož cena nebyla předem zaplacena, pokud vyjde 
najevo, že je kupující veden v jakémkoliv registru dlužníků či neplatičů či že jinak nedostál svým závazkům na řádné 
zaplacení či splácení svého dluhu vůči jakékoliv třetí straně.  

(h) Splnění peněžitého závazku se řídí ustanovením § 339 ObchZ.  
(ch) Smlouva o obchodních podmínkách není dočasně uzavírána s žádným subjektem bez výjimky.  

9.3 Stejným způsobem je kupující povinen uhradit i případné náklady na dodání zboží.  
 
10. ZÁRUKA ZA JAKOST, VADY ZBOŽÍ  
10.1 Prodávající zaručuje, že při výrobě, balení, uskladnění a transportu zboží jsou dodržovány veškeré právní a jiné 

zákonné požadavky a výrobní a obchodně obvyklé postupy.  
10.2 Je-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:  
(i) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že (i) zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, 

výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a 
užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, 
který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá a (ii) že je bez vad („shoda s kupní 
smlouvou“).  

(j) V případě, že zboží při převzetí kupujícím není výrazně ve shodě s kupní smlouvou, kupující má právo na to, aby 
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle 
požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat 
přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s 
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  

(k) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující 
již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.  

(l) Prodávající poskytuje na zboží záruční dobu zpravidla v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí nebo 
doručení výrobku. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví po převzetí zboží v záruční době.  

(m) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je 
povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující 
požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, 
může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.  

(n) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady, má 
kupující právo na výměnu zboží.  

(o) Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky poskytované výrobcem v souladu s jeho 
záručními podmínkami.  

10.3 Není-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:  
(a) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodávaného zboží v rozsahu stanoveném dohodou stran, pokud právní 

předpisy, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, nestanoví jinak.  
(b) Prodávající odpovídá za veškeré právní i faktické vady dodávaného zboží, kterými zboží trpí v době dodání kupujícímu, i 

když se vada stane zjevnou až po převzetí zboží kupujícím.  
(c) Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout způsobem přiměřeným charakteru, množství a způsobu jeho balení. 

Vady zjistitelné při přejímce zboží, zejména zjevná poškození zboží nebo obalu, nesrovnalosti v množství či druhu 
zboží v porovnání s objednávkou či dodacím listem, uplatní kupující ihned při dodání zboží. V takovém případě je 
kupující povinen provést reklamaci zápisem do dodacího nebo přepravního listu, jinak nároky z takových vad zanikají.  

(d) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost dodávaného zboží v délce 12 měsíců v souladu s podmínkami danými 
výrobcem zboží .  

10.4 Prodávající neručí za vady zboží způsobené neodbornou nebo chybnou obsluhou, mechanickým poškozením nebo 
zničením zboží (komponent). Záruka se nevztahuje ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.  

10.5 Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena další práva kupujících, kteří mají postavení spotřebitelů, vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů, zejména z příslušných ustanovení občanského zákoníku.  



10.6 Uplatňování nároků z vad zboží (reklamací) se řídí samostatným Reklamačním řádem, který je uveřejněn na 
internetových stránkách prodávajícího www.stavimednes.cz  

 
11. INFORMACE KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ  
11.1 Prodejce poskytuje záruku na funkčnost, jakost zařízení a základní technickou podporu ve formě obecného manuálu. 

Povinností prodejce podle kupní smlouvy není poskytování konzultací konkrétního zařízení pro potřeby kupujícího.  
11.2 Pokud k jednotlivým komponentám není dodáván žádný návod k obsluze, pak prodávající přepokládá, že tyto 

komponenty kupuje zákazník, který má znalosti o jejich účelu, způsobu montáže a používání. Všeobecné informace ke 
zboží, aktuální upřesňující informace nebo doporučující postupy jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.  

 
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
12.1 Je-li kupující spotřebitelem má takový kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. 

Dále postupuje stejně, jako v bodě 12.2 a) až 12.2 d).  
12.2 Není-li kupující spotřebitelem, může mu za určitých podmínek stanovených v těchto VOP, Smlouvě o obchodních 

podmínkách nebo na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím vzniknout právo na odstoupení od kupní smlouvy. 
V takovém případě je takový kupující povinen postupovat následujícím způsobem:  

(a) Kontaktovat prodávajícího telefonicky či elektronickou poštou a sdělit mu své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Zároveň 
sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu 
vedeného v České republice pro účely vrácení kupní ceny.  

(b) Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého 
příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi. Při zaslání zboží prostřednictvím 
dopravce (třetí strany) je kupující povinen označit balík číslem RMA, které mu bude přiděleno po oznámení odstoupení 
od kupní smlouvy. Sdělení o odstoupení lze také podat elektronicky vyplněním reklamačního formuláře. Zásilky, které 
nebudou označeny číslem RMA nebudou od dopravce (třetí strany) převzaty. Zasílání zboží na dobírku není přípustné.  

(c) Při splnění všech výše uvedených podmínek zašle prodávající kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání, 
bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po řádném obdržení zboží.  

(d) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět a odstoupení 
od kupní smlouvy nebude platné.  

12.3 Uplatní-li kupující (bez ohledu na tom, zda jde o spotřebitele, či nikoliv) právo na odstoupení od smlouvy, nese své 
náklady s odstoupením spojené a zároveň má prodávající vůči němu právo na náhradu skutečně vynaložených 
nákladů spojených s vrácením zboží.  

13.4 Odstoupení od smlouvy není možné u zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele. Např. okenní 
a dveřní výplně, probarvené omítky a penetrace, vrata, brány, ploty apod.  

 
13. OSOBNÍ ÚDAJE A OBCHODNÍ SDĚLENÍ  
13.1 Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje, které prodávajícímu poskytl v souvislosti s kupní smlouvou a jejím plněním 

budou shromažďovány a zpracovávány po dobu neurčitou prodávajícím jako správcem pro účely nákupu a prodeje 
zboží, administrativy související s objednáváním zboží, případnými reklamacemi a speciálními objednávkami zboží, 
které není na skladě, nabízení obchodu a služeb, mimo jiné prostřednictvím elektronické pošty, SMS či MMS zpráv. 

13.2 Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn předávat osobní údaje ke zpracování třetími osobami 
pro účely plnění kupní smlouvy, zejména jejich poskytnutí přepravci nebo pro zkvalitnění prodeje. 

13.3 Kupující prohlašuje, že je oprávněn poskytnout tyto osobní údaje prodávajícímu a že k tomu získal souhlas příslušných 
subjektů těchto údajů.  

13.4 Kupující dále poskytuje svůj výslovný souhlas s využitím adres elektronické pošty (jak jsou uvedeny při registraci 
elektronického objednávacího systému anebo jinak poskytnuty prodávajícímu v souvislosti s plněním této smlouvy) pro 
opakované zasílání obchodních sdělení prodávajícího, zejména pro nabízení obchodu a služeb či účasti na prodejních 
či marketingových akcích prodávajícího. Kupující je kdykoliv oprávněn souhlas podle tohoto odstavce kdykoliv odvolat, 
a to písemně anebo prostřednictvím elektronické pošty.  

13.5 Kupující je tímto poučen o následujících skutečnostech:  
(a) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a může být odepřeno; v případě, že bude poskytnutí osobních údajů odepřeno, 

nebude mít kupující přístup k věrnostním programům a dalším prodejním či marketingovým iniciativám prodávajícího, 
případně nebude moci dojít k uzavření smlouvy;  

(b) osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě tak, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;  

(c) osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými a to manuálně nebo 
automatizovaně pomocí elektronických médií a prostředků výpočetní techniky;  

(d) na základě zákona o osobních údajích má kupující právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu a právo na 
poskytnutí informace o zpracování osobních údajů za přiměřenou úhradu;  

(e) na základě zákona o osobních údajích, pokud kupující zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající nebo osoba, která 
osobní údaje zpracovává, provádí zpracování, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího 
nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat prodávajícího jakožto správce nebo zpracovatele o vysvětlení a 
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav a učinil nápravu. Současně, nebo pokud 
prodávající či zpracovatel nevyhoví takové žádosti, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se 
žádostí o zajištění opatření k nápravě;  

(f) s jakoukoli žádostí o informaci či vysvětlení, případně s žádostí o vyřazení z databáze prodávajícího, je možné se obrátit 
na prodávajícího.  

http://www.stavimednes.cz/


(g) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je Prodávající. 
Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména k poskytování Vámi požadovaných produktů či 
služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb, za účelem 
šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti. 

(h) Prodávající neprovádí s osobními údaji, jejichž je správcem, jakékoliv operace, zejména do nich nezasahuje, 
nepozměňuje je, nezpřístupňuje, ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu 
s právními předpisy). Zpracovává osobní údaje, pouze však v rozsahu a po dobu nezbytnou pro splnění povinností ze 
smlouvy. Prodávající za tímto účelem zpracovává osobní údaje identifikační (titul, jméno, příjmení, popř. firma 
podnikatele, IČ, DIČ), adresné (dodací a fakturační adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního 
telefonu). 

(i) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob 
dopravujících zboží, zpracovávajících objednávky a marketing, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího 
souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

 
14. ODPOVĚDNOST 
14.1. Naše firma neposkytuje žádné záruky a garance kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec 

zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na internetových stránkách jejích 
obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách 
společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové 
prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval. 
Informace uvedené na stránkách mohou být zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické 
nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Může také kdykoliv bez 
předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost 
jejich obsahu. 
Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, 
způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, 
včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. 

 
15. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
15.1 Kupující registrací na webových stránkách prodávajícího nebo svým nákupem u prodávajícího souhlasí s tím, že 

veškerá další komunikace mezi oběma stranami bude probíhat především elektronickou formou, tj. emailem nebo 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující tímto prohlašuje, že je vybaven spolehlivým technickým 
zařízením pro tuto formu komunikace a že této formě komunikace plně důvěřuje. Kupující dále prohlašuje, že při 
registraci uvádí výhradně své vlastní, správné a pravdivé údaje.  

15.2 Kupující souhlasí, aby pro elektronickou komunikaci byly použity informační kanály, které uvede ve své registraci 
elektronického objednávajícího systému prodávajícího, zejména elektronická pošta.  

 
***  
 
TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 14.5.2018 AŽ DO DALŠÍ ZMĚNY A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Doplňující informace k těmto VOP jsou uvedeny ve Zjednodušených 
podmínkách na www.stavimednes.cz  

 
 


