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I. Úvodní ustanovení 
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě lepenkovezbroje.cz, jehož 
provozovatelem a dodavatelem zboží je Miroslav Kohoutek (sídlem Kvítková 706, 760 01 
Zlín, IČ: 15212581, e-mail:obchod@lepenkovezbroje.cz, telefon: 605939161), a při ostatních 
nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či 
písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují 
a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 
 
Internetový obchod je určen výhradně pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vztahy prodávajícího a kupujícího se ve věcech zde výslovně neupravených řídí českým 
právním řádem, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 
 
II. Informace o zboží a cenách 
 
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou 
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny 
včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, 
jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny 
zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. 
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a 
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v 
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území 
České republiky. 
 
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající 
s kupujícím jinak.  
 
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
 
Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. 
Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s reklamačním řádem a 
těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
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Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí 
objednaného zboží kupujícím. 
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky 
či jiným způsobem, předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující 
vyjadřuje souhlas s jejím obsahem. 
 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, 
jeho převzetím. 
 
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu 
nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas 
se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 
Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou 
předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem). 
 
IV.. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné 
 
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě 
expedováno nejpozději do 10ti dnů po obdržení ověřené objednávky. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že zboží není momentálně skladem, nebo se 
vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník 
informován e-mailem, nebo telefonicky. 
 
Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově 
vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném 
termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o 
zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a 
zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) 
za obě zásilky. 
 
V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit 
přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po 
odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené. 
 
Případné zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně dle expedičních možností a 
zákonných podmínek vztahujících se k celnímu řízení a pohybu zboží v rámci EU. 
 
Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu zboží apod. Další informace vám rádi 
poskytneme na vyžádání. 
 
Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak. 
 
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu 
daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – 



fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a jeho odeslání. Daňový 
doklad zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 
V. Nedoručené zásilky 
 
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, 
nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal, 
atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v 
závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. 
Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na 
zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. 
Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně 
zásilky druhý manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného jako při prvním 
odeslání. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, 
objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V 
tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny 
příští objednávky předem (převodem na účet) spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za 
dříve nepřevzatou zásilku. Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro 
další objednávky bude zrušeno. 
 
VI. Práva z vadného plnění (reklamace) 
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 
2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s 
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 
zboží tohoto druhu obvykle používá, 

● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již 
při převzetí. 
 
Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají 
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která 
se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na 
prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu 
s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o 



záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu 
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující 
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani 
záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 
 
Ustanovení za odpovědnost bezvadnosti zboží viz výše v těchto obchodních podmínkách se 
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu 
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo 
vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující 
před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 
Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení 
vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu 
ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v 
místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u 
toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy 
určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli 
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků 
nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen 
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem 
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a 
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, 
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné 
osoby určené prodávajícím k provedení opravy. 
 
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na 
adrese Kvítková 706, 76001, Zlín telefonicky na čísle + 420 605 939 161 či elektronickou 
poštou na adrese obchod@lepenkovezbroje.cz. 
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu 
prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše v obchodních podmínkách, může kupující 
požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady 
nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen 
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k 
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující 
právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti 
má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný 
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od 
smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání 
nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat 
přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající 
nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v 
případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy 
kupujícímu působilo značné obtíže. 
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Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může 
upravit reklamační řád prodávajícího. 
 
Reklamační řád 
 
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od prodávajícího (dále jen 
zboží) a záruční době na něj kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen 
reklamace). 
 
U většiny zboží je záruční doba stanovena zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v 
zákoně. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení. 
 
Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání 
zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět 
prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v 
co nejkratším možném termínu. 
 
V případě, že se při užívání zboží kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může 
kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat reklamaci. 
 
Vyřizování reklamací 
 
V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje (+420 605939161) o 
záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace 
vzhledem k povaze zboží a vady. 
 
Místem vyřizování reklamace se rozumí místo podnikání prodávajícího. 
 
V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje 
den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se 
považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. Kupující je povinen zaslat 
reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a kopií daňového dokladu. Kupující je 
povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen 
zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k 
prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. 
 
Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde 
zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení žádost o reklamaci na adresu provozovny 
prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté 
reklamace vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o 
neodstranitelnou vadu. 
 
Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, 
případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím. 
 
Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že: 
 



● vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací) 
● nepřiměřeným zacházením či použitím 
● byla vada způsobena vlhkostí 
● byla vada způsobena v důsledku násilného poškození či živelné katastrofy 

 
Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající na své 
náklady zašle reklamované zboží zpět kupujícímu. Prodávající přiloží písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace kupujícího. 
 
Prodávající vystaví kupujícímu servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně 
datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího 
odstranění. 
  
VII. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží 
 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího 
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i 
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o 
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů 
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
 
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní 
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta 
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní 
smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu 
obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na 
adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího 
obchod@lepenkovezbroje.cz 
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII. obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od 
doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní 
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom 
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII. obchodních podmínek vrátí prodávající 
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní 
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží 
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím 
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen 
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, 
že zboží prodávajícímu odeslal. 
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Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající 
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený 
kupujícím. 
 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od 
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a 
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka 
není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků 
komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě. 
 
 
VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již 
nevyrábí nebo nedodává. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v 
okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, nebo 
e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu 
dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena 
uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, 
který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické 
objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího 
v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení 
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání 
objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou 
v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
 
X.Zpracování osobních údajů 
 
V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou prodávajícím zpracovávány jeho osobní 
údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 



těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. 
 
Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být prodávajícím 
též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 
5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, 
které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního 
formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy 
poskytnutí smluvených služeb. 
 
Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých 
služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s 
poskytováním svých služeb. 
 
Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke 
zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení trvání smluvního 
vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a to pro případné určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků. 
 
Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům. 
 
Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo: 

● žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a 
povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

● požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 
● požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby 

osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování 
omezeno; 

● vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u 
dozorového úřadu; 

● být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud 
je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro 
jeho práva a svobody. 

 
XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 
 
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení 
prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační 
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním 
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající 
prostřednictvím zvláštního dokumentu. 
 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na 
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by 
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle 
předchozí věty kdykoliv odvolat. 



 
XII. informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů 
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 
obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, 
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se 
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů 
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
 
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká 
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 
XIII. 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. 
 
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, 
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a 
prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové 
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 
 
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do 
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí 
při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na 
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám 
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další 
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové 
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 
 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 
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Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 
 
Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7. 12. 2020 
 
Více zde: https://www.lepenkovezbroje.cz/news/obchodni-podminky/ 


