Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
www.keramika-rosice.cz, jehož provozovatelem je: Ing Nepevná Vlastimila
sídlem: Havířská 956,665 01 Rosice
telefon: 603707766
IČO: 12192520
Provozovatel není plátce DPH.
Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Uzavření kupní smlouvy
1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dopravu
zboží kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré
nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2. 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 případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží,
o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).
5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).
8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.43-5895350257/0100 vedený
u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“).
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od uzavření kupní smlouvy, v opačném případě lze kupní smlouvu považovat za zrušenou.
4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby
je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné
podobě spolu se zbožím.

Přeprava a dodání zboží
1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty.
2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o
škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu nebo jiného
obdobného dokumentu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky
a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být
brán zřetel.
4. Prodávající expeduje objednávku obvykle do 4-ti pracovních dnů doporučeně po obdržení
platby na účet. V případě objektivních důvodů v nejbližším možném termínu. Kupující bude v
tomto případě informován. Odeslání objednávky bude potvrzeno emailem. Doručení bude
potvrzeno SMS zprávou i emailem Českou poštou.

Odpovědnost za vady, záruka
1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
2. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
3. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u
vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou):
o bezplatné odstranění vady opravou;

o
o
o

4.

5.

6.

7.

odstranění vady dodáním nové věci bez vady;
přiměřenou slevu z kupní ceny,
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
Z povahy ruční výroby nemohou být ani katalogově totožné kusy vždy naprosto stejné.
drobné rozdíly, tvarové nebo barevné , mezi jednotlivými kusy od jednoho druhu, nemohou
být předmětem reklamace.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení
návodu k použití.

Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
jakož i zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst1. tohoto článku, má kupující v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně
doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího
či na adresu elektronické pošty prodávajícího keramikarosice@seznam.cz
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst.2 tohoto článku obchodních podmínek, se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující poruší
povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč
za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením
není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí
být prodávajícímu vráceno nepoškozené (nerozbalené) a neopotřebené, a je-li to možné,
v původním obalu.
4. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího v souladu s § 1832 odst. 3 a § 1820 odst. 1 písm.
g) občanského zákoníku, že náklady na vrácení zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující
v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být prodávajícímu vráceno obvyklou poštovní
cestou.
5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených
na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže jeho odeslání
na uvedenou adresu prodávajícího dle těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo
opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu, dle odst.3 tohoto
článku obchodních podmínek, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů
Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních
údajů.

Závěrečná ustanovení
1. Prodávající informuje kupujícího ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, že spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé z kupních smluv uzavřených
na základě webového rozhraní obchodu prodávajícího a těchto obchodních podmínek, jsou
strany oprávněny řešit mimosoudně nebo soudní cestou. K mimosoudnímu řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím je věcně příslušným orgánem Česká obchodní inspekce:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz
2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná

