Všeobecné obchodní podmínky
on-line obchodu provozovaného Stanislavem Chrom ákem na internetové adrese
http://eshop.ztatovyhlavy.cz

1.

OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJM

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu provozovaného Stanislavem
Chrom ákem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona zapsanou
v Živnostenském rejst íku M stského ú adu Vsetín, I O 04315022, se sídlem Okružní
454, Vsetín, 755 01, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen „ob anský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prost ednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístn né na
internetové adrese http://eshop.ztatovyhlavy.cz (dále jen „webová stránka“). Reklama ní
ád je nedílnou sou ástí t chto Všeobecných obchodních podmínek.
2. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí ozna ení digitálního souboru se
specifickým obsahem v n kterém z ady dostupných formát . Obsahem digitálního
souboru nemusí být pouze kniha, ale m že jím být i audiokniha, návod, p íru ka, atd.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav ít
v eském jazyce.

2.

STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Stažením e-knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podob .
2. Kupující bere na v domí, že tení e-knihy je podmín no existencí konkrétního software
a/nebo hardware. Prodávající není odpov dný za nemožnost stažení a použití e-knihy
zp sobené nedostate ným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
3. Kupující bere na v domí, že prodávající nenese žádnou odpov dnost za provoz ve ejné
datové sít ani stav jeho programového i hardwarového vybavení.
4. Kupující si m že zakoupenou e-knihu stáhnout pomocí odkazu, který prodávající zašle na
elektronickou adresu kupujícího.

3.

UZAV ENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškerá prezentace zboží umíst ná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzav ít kupní smlouvu ohledn tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 ob anského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to v etn uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v etn všech souvisejících poplatk . Ceny

zboží z stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzav ít kupní smlouvu
za individuáln sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v p ípadech, kdy je zboží doru ováno v rámci
území eské republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulá na webových stránkách
obchodu. Objednávkový formulá obsahuje zejména informace o:
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b. zp sobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zp sobu doru ení
objednávaného zboží a
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spole
jen jako
„objednávka“).
5.
ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožn no zkontrolovat a m nit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjiš ovat a opravovat chyby vzniklé p i zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tla ítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné.
6. Prodávající neprodlen po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce
(dále jen "elektronická adresa kupujícího").
7. Prodávající je vždy oprávn n v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, p edpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodate né potvrzení
objednávky (nap íklad písemn i telefonicky).
8. Návrh kupní smlouvy ve form objednávky má platnost patnáct dn .
9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru ením p ijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
10. V p ípad , že n který z požadavk uvedených v objednávce nem že prodávající splnit,
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozm nou nabídku s uvedením
možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
11. Pozm ná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je
v takovém p ípad uzav ena až akceptací kupujícího prost ednictvím elektronické pošty.
12. Kupující souhlasí s použitím komunika ních prost edk na dálku p i uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p i použití komunika ních prost edk na dálku
v souvislosti s uzav ením kupní smlouvy (náklady na internetové p ipojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, p emž tyto náklady se neliší od základní sazby.
13. V p ípad zakoupení e-knihy je kupující oprávn n stáhnout e-knihu až po odeslání ceny
na ú et prodávajícího, a koli odkaz ke stažení e-knihy je odeslán prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího ihned po zpracování objednávky prodávajícím.

4.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a p ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m že kupující
uhradit prodávajícímu následujícími zp soby:

v hotovosti p i osobním p edání (platí jen p i objednávce fyzického zboží);
bezhotovostn p evodem na ú et prodávajícího . 2000847622/2010, vedený
u spole nosti Fio banka (dále jen „ et prodávajícího“);
2. Spole
s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovn jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V p ípad platby v hotovosti je kupní cena splatná p i p evzetí zboží. V p ípad
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dn od uzav ení kupní smlouvy, a to ješt
ed odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob anského zákoníku se
nepoužije.
4. V p ípad bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží spole
s uvedením variabilního symbolu platby. V p ípad bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu spln n okamžikem p ipsání p íslušné ástky na ú et
prodávajícího.
5. Prodávající vystaví ohledn plateb provád ných na základ kupní smlouvy kupujícímu
doklad. Prodávající není plátcem dan z p idané hodnoty. Doklad vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podob na elektronickou
adresu kupujícího.

5.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na v domí, že pokud si zakoupí e-knihu, tak na základ ustanovení § 1837
ob anského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy, protože prodávající zasílá odkaz
ke stažení e-knihy ihned po zpracování objednávky.
2. V p ípad zakoupení fyzického produktu má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.
1 ob anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dn od
evzetí zboží, p emž v p ípad , že p edm tem kupní smlouvy je n kolik druh zboží
nebo dodání n kolika ástí, b ží tato lh ta ode dne p evzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lh
uvedené
v p edchozí v .
3. Pro odstoupení od kupní smlouvy m že kupující využit vzorový formulá poskytovaný
prodávajícím, jenž tvo í p ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy m že
kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou na
webové stránce prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu p ijetí informace
o odstoupení od kupní smlouvy bez zbyte ného odkladu na elektronickou adresu
kupujícího.
4. V p ípad odstoupení od kupní smlouvy dle l. 2, sekce V, obchodních podmínek se kupní
smlouva od po átku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dn od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom p ípad , kdy zboží
nem že být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. V p ípad odstoupení od smlouvy dle l. 2, sekce V, obchodních podmínek vrátí prodávající
pen žní prost edky p ijaté od kupujícího do trnácti (14) dn od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným zp sobem, jakým je prodávající od kupujícího p ijal.
Prodávající je taktéž oprávn n vrátit pln ní poskytnuté kupujícím již p i vrácení zboží
kupujícím i jiným zp sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit p ijaté pen žní prost edky kupujícímu d íve, než mu kupující zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávn n jednostrann zapo íst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. Do doby p evzetí zboží kupujícím je prodávající oprávn n kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém p ípad vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte ného
odkladu, a to bezhotovostn na ú et ur ený kupujícím.
8. Je-li spole
se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzav ena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledn takového dárku ú innosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. P EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.
2.
3.

4.

V p ípad , že je zp sob dopravy smluven na základ zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a p ípadné dodate né náklady spojené s tímto zp sobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur ené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen p evzít zboží p i dodání.
V p ípad , že je z d vod na stran kupujícího nutno zboží doru ovat opakovan nebo
jiným zp sobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doru ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp sobem
doru ení.
i p evzetí zboží od p epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal
zboží a v p ípad jakýchkoliv závad toto neprodlen oznámit p epravci. V p ípad
shledání porušení obalu sv ícího o neoprávn ném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od p epravce p evzít.

7.

AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE K E-KNIHÁM

1. Kupující bere na v domí, že e-knihy nabízené na webových stránkách prodávajícího jsou
díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochran tohoto zákona.
2. Kupující bere na v domí, že není oprávn n užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní
pot ebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozši ovat, prodávat, pronajímat, p ovat,
vystavovat, sd lovat ve ejnosti i jakkoliv poskytovat t etím osobám, není-li uvedeno
jinak.
3. Prodávající ud luje licenci bez územního omezení.

4. Kupující dále bere na v domí, že p i jakémkoliv užívání webových stránek jakož i
stahovaných d l je povinen respektovat a dodržovat platné právní p edpisy, zejména pak
autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásah do autorských práv a práv
duševního vlastnictví.
5. Kupující bere na v domí, že za porušení autorských práv i jiných práv chrán ných
zákonem m že být postižen dle platných právních p edpis .

8.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

1. Kupující bere na v domí, že akceptací t chto obchodních podmínek vyjad uje zárove
souhlas se zpracováním jeho osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis .
2. Kupující souhlasí se zpracováním t chto svých osobních údaj : jméno a p íjmení, adresa
bydlišt , adresa elektronické pošty, telefon (dále spole
vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj prodávajícím, a to pro ú ely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy. B hem vypl ování objednávky m že kupující ud lit
souhlas se zpracováním osobních údaj prodávajícím také pro ú ely zasílání informací a
obchodních sd lení kupujícímu.
4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje sám, p ípadn pov il
zpracováním t etí osobu – zpracovatele.
5. Osobní údaje budou zpracovány za ú elem napln ní smluvního vztahu mezi prodávajícím
a uživatelem.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur itou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podob automatizovaným zp sobem nebo v tišt né podob
neautomatizovaným zp sobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou p esné a že byl pou en o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj .
8. Kupující m že souhlas se zpracováním osobních údaj odvolat písemným oznámením
doru eným na adresu prodávajícího.

9.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD LENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou zboží na
elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávn n zasílat obchodních sd lení na
elektronickou adresu kupujícího jen tehdy, pokud k tomu dal kupující souhlas p i
vypl ování objednávky.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po íta .

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLN NÍ - REKLAMACE
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn práv z vadného pln ní se ídí p íslušnými
obecn závaznými p edpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 ob anského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží p i p evzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v dob , kdy kupující zboží p evzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o ekával
s ohledem na povahu zboží a na základ reklamy jimi provád né,
b. se zboží hodí k ú elu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p edloze, bylali jakost nebo provedení ur eno podle smluveného vzorku nebo p edlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, mí e nebo hmotnosti a
e. zboží vyhovuje požadavk m právních p edpis .
3. Ustanovení uvedená v l. 2, sekce 10, obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opot ebení
zboží zp sobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající mí e
používání nebo opot ebení, kterou zboží m lo p i p evzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to
z povahy zboží.
4. Projeví-li se vada v pr hu šesti m síc od p evzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
i p evzetí.
5. Práva z vadného pln ní uplat uje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání. Za
okamžik uplatn ní reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží.
6. Délka záru ní doby iní 24 m síc a za íná b žet dnem dodání zboží kupujícímu.
7. Záruku u e-knihy nelze uplatnit zejména v následujících p ípadech:
a. Uplynula-li u reklamované e-knihy záru ní doba p ede dnem uplatn ní reklamace
– tj. záruka zanikla.
b. Vada byla zp sobena použitím hardwaru i softwaru nevhodného pro správné
zobrazení e-knihy prodávajícího.
c. Vada byla zp sobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací
nebo zanedbáním pé e o tecí za ízení a software pro tení e-knihy.
d. Vada vznikla provedením neoprávn ného zásahu do e-knihy.
8. Za d vod reklamace se nepovažuje obsah, informace v (e-)knize uvedené a dále
pravopisné chyby, p eklepy a podobn , pokud nep esáhnou rozsah více než 1% z
celkového obsahu (e-)knihy.
9. V p ípad uplatn ní reklamace v záruce má kupující právo na opravu vady, p ípadn
edání nové rozmnoženiny díla, umož ují-li to technické podmínky. Není-li takový
postup možný, právo na p im enou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní
smlouvy.
10. Kupující m že oprávn nou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a. na e-mailovou adresu prodávajícího: pohadky@ztatovyhlavy.cz
b. poštou na adresu prodávajícího uvedenou v sekci 1
11. Kupující má povinnost v e-mailu nebo dopise uvést datum zakoupení zboží, elektronickou
adresu, kterou použil k objednávce, variabilní symbol použitý k úhrad kupní ceny a
vod reklamace.
12. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozd ji do 30 pracovních dní a oznámí výsledek na
elektronickou adresu kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob anského zákoníku.
3. K mimosoudnímu ešení spot ebitelských spor z kupní smlouvy je p íslušná eská
obchodní inspekce, se sídlem Št pánská 567/15, 120 00 Praha 2, I : 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz
4. Prodávající je oprávn n k prodeji zboží na základ živnostenského oprávn ní.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p sobnosti p íslušný živnostenský ú ad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj vykonává Ú ad pro ochranu osobních údaj .
eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších
edpis .
5. Kupující tímto p ebírá na sebe nebezpe í zm ny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
ob anského zákoníku.

12. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky platí ve zn ní uvedeném na webových stránkách prodávajícího
v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro
vy ízení konkrétní objednávky kupujícího, v etn p íp. reklamace zboží v záru ní lh .
2. Je-li n které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú inné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce p ibližuje. Neplatností nebo neú inností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm ny a dopl ky kupní smlouvy i obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva v etn obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podob a není p ístupná.
4.
ílohu obchodních podmínek tvo í vzorový formulá pro odstoupení od kupní smlouvy.
5. Všeobecné obchodní podmínky nabývají ú innosti dne 1. 12. 2016 a prodávající si
vyhrazuje právo na zm ny bez p edchozího upozorn ní.
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Formulá pro odstoupení od smlouvy
(vypl te tento formulá a odešlete jej zp t pouze v p ípad , že chcete odstoupit od smlouvy. Formulá
je t eba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, p ípadn
jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod:
Spole nost:
Se sídlem:
/DI :
E-mailová adresa:
Telefonní íslo:

http://eshop.ztatovyhlavy.cz
Stanislav Chrom ák
Okružní 454, Vsetín, 755 01
04315022
pohadky@ztatovyhlavy.cz
+420 603 757 608

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum objednání:
íslo objednávky:
Pen žní prost edky za objednání, p ípadn
a budou navráceny zp t zp sobem:
Jméno a p íjmení spot ebitele:
Adresa spot ebitele:
Email:
Telefon:

V

dne

______________________________________

Podpis spot ebitele

i za doru ení, byly zaslány zp sobem:

