
Všeobecné obchodní podmínky 

1. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 
 
Jaromír Czmero 
IČ: 05197325 
se sídlem: Rooseveltova 735/118, 779 00 Olomouc 
kontaktní údaje: 
email: nemcina@czmero.cz  
www.czmero.cz 
(dále jen „Prodávající“) 
 
Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která 
uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci 
své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“). 

2. Zpracování osobních údajů 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na 
území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, 
že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých 
osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto webových stránek. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám 
ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně 
odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. 
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech 
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že 
poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich 
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a 
dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 
údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání 
správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, 
zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších 
práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, 
které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové 
adrese nemcina@czmero.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo 
Prodávajícího. 

3. Objednávka a uzavření Smlouvy 

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém 
webových stránek. 
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, 
kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím 
objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu emailem 
na zadanou e-mailovou adresu, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou 
Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran 
nebo na základě zákonných důvodů. 



Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít 
v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat 
před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. 

4. Cena a platba 

Ceny uváděné na webových stránkách prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a 
platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na webových stránkách nabízeny. Jako 
cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v 
době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi 
Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít 
zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje 
následující platební podmínky: 
 

• Platba předem bankovním převodem 

5. Dodací lhůta a podmínky dodání 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu. Dodací lhůta činí 
maximálně 5 dnů od data uhrazení faktury. 

6. Reklamační řád 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze 
této vady, při uplatnění záruky následující práva: 
v případě vady odstranitelné: 
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 
b) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodě a.) má právo na přiměřenou slevu z 
kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 
v případě vady neodstranitelné: 
a) právo na odstoupení od kupní smlouvy 
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí 
vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší 
počet vad věc řádně užívat 
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: 
a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 
 
Reklamace se nevztahují na případy: 
 

• vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s 
návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího  

7. Ukončení Smlouvy 

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má 
Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce 
ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo 
odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je 
podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V 
případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena 



včetně nákladů na poštovné, které při koupi zboží uhradil Kupující, na bankovní účet 
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. 
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši 
kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 

8. Závěrečná ustanovení 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, 
že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26. 4. 2020 a jsou k dispozici taktéž na 
internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. 
VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. 


