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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

MARUŠÍK HOLZ s.r.o. 
 

se sídlem K Turkovu 3286/3,72300 Ostrava-Martinov 
identifikační číslo:28609867  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KSOstrava, oddíl C, vložka 34552 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.marusik.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 
MARUŠÍK HOLZ s.r.o., se sídlem K Turkovu3286/3, identifikační číslo: 28609867, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 34552 (dále jen „prodávající“) 
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě 
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jiným 
podnikatelem, jestliže je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se uzavíraná smlouva 
týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) a to prostřednictvím internetového 
obchodu prodávajícího, prostředků komunikace na dálku, písemnou formou nebo ústně 
v provozovně prodávajícího.  

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.marusik.cz, a to 
prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové 
stránky prodávajícího umístěné na adrese www.marusik.cz (dále jen „webová stránka“) a 
další související právní vztahy.  

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží 
od prodávajícího, nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tj. na 
případy kdy je spotřebitelem či dalším zákazníkem. 

1.5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními 
podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními 
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.6. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními 
podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními 
ode dne účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto zákonem v jeho účinném 
znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
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1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu 
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového 
rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich 
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání 
zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této 
povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský 
účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní 
smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. 
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, 
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny 
bez DPH a včetně daně z přidané hodnoty. 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. 
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3.2. 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. 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

• objednávaném zboží určeném jednotlivě, nebo co druhu a množství, a dále s určením 
jeho jakosti (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku 
webového rozhraní obchodu), 

• způsobu úhrady kupní ceny zboží,  

• údaje o místě plnění a případném požadovaném způsobu přepravy objednávaného 
zboží a 

• informace o nákladech spojených s přepravou zboží (dále společně jen jako 
„objednávka“). 

3.4. 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 „OBJEDNAT“. 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“). 

3.5. 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). 

3.6. 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. 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména 
s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

3.8. 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 
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na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

3.9. V případě, že k uzavření smlouvy dojde jiným způsobem, než prostřednictvím internetového 
obchodu prodávajícího, dohodnou se prodávající a kupující zejména na informacích 
obsažených v objednávkovém formuláři. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese MARUŠÍK HOLZ s.r.o. , K Turkovu 
3286/3,72300 Ostrava-Martinov; 

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700165374/2010, vedený 
u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“); 

 bezhotovostně platební kartou; 

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí 
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní 
smlouvy.  

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
s uvedením variabilního symbolu platby. Pro posouzení, zda byl závazek kupujícího splněn 
řádně a včas v případě bezhotovostní platby, je rozhodující okamžik připsání příslušné částky 
na účet prodávajícího a uvedení příslušného variabilního symbolu. 

4.5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího vždy teprve až úplným zaplacením kupní ceny 
(dále zboží označováno ve fázi až do zaplacení kupní ceny jako “zboží s výhradou”). 
V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na předání zboží s výhradou kupujícímu 
nebo k předání zboží s výhradou prvnímu dopravci k přepravě odpovídá kupující do 
okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, 
které vzniknou na zboží s výhradou. Kupující je povinen učinit na vlastní náklady všechna 
nutná opatření k úplnému zabezpečení vyhrazených vlastnických práv prodávajícího, zejména 
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musí pečovat o to, aby zboží s výhradou jemu dodané se nedalo uplatnit zadržovací právo 
třetích osob nebo zatížit právy třetích osob. 

4.6. Kupující smí zboží s výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. V případě, kdy 
je s přihlédnutím ke všem okolnostem a s ohledem na celkovou ekonomickou situaci 
kupujícího zřejmé, že kupující nebude schopen splnit své závazky, se kupující zavazuje se 
zbožím s výhradou nijak nedisponovat ještě před splatností kupní ceny. 

4.7. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto 
zbožím třetím osobám) není kupující oprávněn. Při prodeji zboží s výhradou třetím osobám 
je kupující povinen vyhradit si vůči těmto osobám vlastnické právo. V případě, že dojde před 
úplným zaplacením k prodeji zboží s výhradou třetímu či k jiným úkonům, týkajících se 
tohoto zboží s výhradou, postupuje tímto kupující na prodávajícího veškeré pohledávky 
z těchto úkonů. Prodávající s tímto postoupení přijímá a zplnomocňuje kupujícího 
postoupené pohledávky vymáhat od třetích osob vlastním jménem. 

4.8. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, 
popř. návrhu na moratorium, při zastavení plateb, při předlužení u právnických osob a při 
likvidaci společnosti zaniká právo kupujícího prodat zboží s výhradou a inkasovat výše 
uvedené pohledávky postoupené prodávajícímu.  

4.9. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat dodané zboží zpět a popřípadě vstoupit 
do provozních prostor kupujícího a zboží si odebrat zpět,  jakmile se kupující dostane do 
prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží. Učiní-li tak a požaduje zpět dodané zboží, má to 
účinky odstoupení od smlouvy, jen když to prodávající jasně a výslovně prohlásí. Kupující má 
povinnost umožnit mu přístup ke zboží a taktéž umožnit okamžité navrácení zboží, pokud jej 
prodávající k tomu vyzve.  

4.10. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k 
tíži kupujícího. Kupující je dále v tomto případě povinen na požádání prodávajícího oznámit 
výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a 
poskytnout prodávajícímu informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči třetím dlužníkům a 
vydat potřebné podklady. 

4.11. Dojde-li k přepracování, smísení nebo spojení zboží s jiným materiálem, stává se prodávající 
spoluvlastníkem vzniklého výrobku v hodnotě ceny jím dodaného zboží. Při zadržení zboží s 
výhradou je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a poskytovat mu 
součinnost při zajištění jeho práv. Náklady, které nám v této souvislosti vzniknou, je kupující 
povinen prodávajícímu uhradit. 

4.12. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí 
osoby práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím. 
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4.13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.14. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový 
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu 
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na 
elektronickou adresu kupujícího. 

4.15. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo jiným způsobem prodávajícím s kupujícím 
dohodnuto, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, 
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

4.16. V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na splatnosti kupní ceny v době až po 
okamžiku, kdy dojde k předání zboží kupujícímu nebo k předání zboží prvnímu dopravci 
k přepravě pro kupujícího, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05% z kupní ceny denně za každý den, kdy bude v prodlení. Tím není dotčeno právo 
prodávajícího na náhradu škody a na zákonné úroky z prodlení. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zrušení kupní smlouvy, nebo 
pozbude-li tato účinnosti, pozbývá účinnosti také darovací smlouva ohledně takového dárku a 
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že kupující zvolí místem plnění provozovnu prodávajícího, přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo převzetím zboží 
kupujícím. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve.  

6.2. V případě, že kupující zvolí jiné místo plnění, než provozovnu prodávajícího, ale neurčí, jak 
mu má být zboží dodáno, určuje způsob dodání zboží prodávající. Nebezpečí škody na zboží 
pak přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující 
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Nebezpečí škody na 
zboží pak přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro 
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kupujícího. 

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při 
dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: 
pětset korun českých) za každý jeden den uskladnění každého jednoho kusu uskladněného 
zboží nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

6.5. 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. 

6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v 
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení 
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce 
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl 
neporušen. 

6.7. V případě, že bude kupní cena hrazena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, nebo 
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, prodávající nezapočne s doručováním 
zboží dříve, respektive prodávající nepředá kupujícímu zboží v místě plnění dříve, než bude 
úplně uhrazena kupní cena. Uvedené neplatí, dohodnou-li se prodávající a kupující jinak. 

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí 
je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě, případně v jakosti a 
provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se zboží užívá, či je musí zabalit nebo opatřit pro 
přepravu obvyklým způsobem. Nedohodnout-li se prodávající s kupujícím jinak, bude zboží 
dodáno v běžné jakosti. 

7.2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v předchozím odstavci, má zboží vady. 

7.3. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího 
vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící 
zboží ustanovení o vadách zboží. 

7.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl 
nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se 
vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy. 
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7.5. Jestliže prodávající dodá zboží se souhlasem kupujícího před dobou stanovenou pro jeho 
dodání, může až do této doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného zboží 
nebo dodat náhradní zboží za dodané vadné zboží nebo vady dodaného zboží opravit, jestliže 
výkon tohoto práva nezpůsobí kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo nepřiměřené výdaje. 

7.6. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží.  

7.7. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu 
nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když 
prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 

7.8. Kupující ztrácí právo z vad zboží a toto nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže 
kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy 

• kupující vady zjistil 

• kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen 
uskutečnit podle odstavce 7.7 

• vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do šesti 
měsíců od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného 
ve smlouvě. 

7.9. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující: 

• požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání 
chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad 

• požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné 

• požadovat přiměřenou slevu z kupní cen 

7.10. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7.10 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí 
prodávajícímu v oznámení vad. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu 
prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich 
opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního 
zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil 
tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou 
slevu z kupní ceny. 

7.11. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci má nároky 
z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
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7.12. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující 
požadovat buď dodání chybějícího zboží, odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní 
ceny. 

7.13. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny je prodávající povinen dodat chybějící 
zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby 
opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však 
nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů. 

7.14. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené 
lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu a která činí nejméně 30 dní 
uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své 
povinnosti v této lhůtě. 

7.15. Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 7.15 nebo neuplatní nárok na slevu z kupní 
ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez 
zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má 
toto oznámení účinek stanovení lhůty podle předchozího odstavce. 

7.16. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 7.15 nebo 7.16 může 
kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu 
prodávajícího měnit. 

7.17. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na náklady 
kupujícího kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. 

7.18. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, 
a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující 
doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. 

7.19. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat úroky při 
vrácení částky odpovídající slevě a náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti 
zboží, na něž se sleva vztahuje. 

8. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

8.1. V případě, že dojde k událostem, které nelze při podpisu kupní smlouvy předvídat, a které 
způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn 
jednostranně prodloužit lhůtu plnění na dobu, po kterou tato překážka trvala a o přiměřenou 
dobu potřebnou k obnovení své normální činnosti. 

8.2. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou lze na 
něm vyžadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, stávky, různá opatření úřadů, přírodní 



   

 10 / 12 

události, dále prodávajícím nezaviněná zpoždění dodávek materiálu, energií a podobné 
události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností. 

9.  

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

10.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní 
obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující 
se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám 
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další 
součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

10.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, 
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz 
webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který 
není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

10.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku 
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu 
s jejich určením. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání 
informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě 
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých 
osobních údajích. 

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
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zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány 
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem. 

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména 
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo 
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel 
žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem 
na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen 
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

12.2. 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. 
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13. DORUČOVÁNÍ 

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být 
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu 
je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. 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.  

14.2. Veškeré spory vyplývající z kupních smluv uzavřených s prodávajícím bude v souladu s § 89a 
občanského soudního řádu místně příslušný Okresní soud ve Ostravě, bude – li dána věcná 
příslušnost okresního soudu a Krajský soud v Ostravě, bude – li dána věcná příslušnost 
krajského soudu. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

14.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 

14.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MARUŠÍK HOLZ s.r.o. ,K Turkovu 
3286/3,72300 Ostrava-Martinov, adresa elektronické pošty info@marusik.cz, telefon 
+420728058069. 

 
V Ostravě dne 1.4.2013           
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	2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

	3. uzavření kupní smlouvy
	3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH a včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohot...
	3.2. 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 rámc...
	3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
	 objednávaném zboží určeném jednotlivě, nebo co druhu a množství, a dále s určením jeho jakosti (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
	 způsobu úhrady kupní ceny zboží,
	 údaje o místě plnění a případném požadovaném způsobu přepravy objednávaného zboží a
	 informace o nákladech spojených s přepravou zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
	3.4. 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 o...
	3.5. 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).
	3.6. 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.
	3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
	3.8. 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, náklad...
	3.9. V případě, že k uzavření smlouvy dojde jiným způsobem, než prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, dohodnou se prodávající a kupující zejména na informacích obsažených v objednávkovém formuláři.

	4. cena zboží a Platební podmínky
	4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
	v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese MARUŠÍK HOLZ s.r.o. , K Turkovu 3286/3,72300 Ostrava-Martinov;
	v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
	bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700165374/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
	bezhotovostně platební kartou;
	prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
	4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
	4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
	4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Pro posouzení, zda byl závazek kupujícího splněn řádně a včas v případě bezhotovostní platby, je rozhodující okamžik př...
	4.5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího vždy teprve až úplným zaplacením kupní ceny (dále zboží označováno ve fázi až do zaplacení kupní ceny jako “zboží s výhradou”). V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na předání zboží s výhrad...
	4.6. Kupující smí zboží s výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. V případě, kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem a s ohledem na celkovou ekonomickou situaci kupujícího zřejmé, že kupující nebude schopen splnit své závazky, se kupujíc...
	4.7. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není kupující oprávněn. Při prodeji zboží s výhradou třetím osobám je kupující povinen vyhradit si vůči těmto osobám vlastnické právo. V...
	4.8. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, popř. návrhu na moratorium, při zastavení plateb, při předlužení u právnických osob a při likvidaci společnosti zaniká právo kupujícího prodat zboží s výhrado...
	4.9. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat dodané zboží zpět a popřípadě vstoupit do provozních prostor kupujícího a zboží si odebrat zpět,  jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží. Učiní-li tak a požaduje...
	4.10. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího. Kupující je dále v tomto případě povinen na požádání prodávajícího oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek...
	4.11. Dojde-li k přepracování, smísení nebo spojení zboží s jiným materiálem, stává se prodávající spoluvlastníkem vzniklého výrobku v hodnotě ceny jím dodaného zboží. Při zadržení zboží s výhradou je kupující povinen neprodleně informovat prodávající...
	4.12. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím.
	4.13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
	4.14. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej ...
	4.15. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo jiným způsobem prodávajícím s kupujícím dohodnuto, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným do...
	4.16. V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na splatnosti kupní ceny v době až po okamžiku, kdy dojde k předání zboží kupujícímu nebo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu smlu...

	5. odstoupení od kupní smlouvy
	5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
	5.2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zrušení kupní smlouvy, nebo pozbude-li tato účinnosti, pozbývá účinnosti také darovací smlouva ...

	6. přeprava a dodání zboží
	6.1. V případě, že kupující zvolí místem plnění provozovnu prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo převzetím zboží kupujícím. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve.
	6.2. V případě, že kupující zvolí jiné místo plnění, než provozovnu prodávajícího, ale neurčí, jak mu má být zboží dodáno, určuje způsob dodání zboží prodávající. Nebezpečí škody na zboží pak přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
	6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Nebezpečí škody na zboží pak přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopra...
	6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve v...
	6.5. 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 ...
	6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupují...
	6.7. V případě, že bude kupní cena hrazena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, nebo prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, prodávající nezapočne s doručováním zboží dříve, respektive prodávající nepředá kupujícímu zboží v místě pln...
	6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

	7. odpovědnost za vady
	7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě, případně v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se zboží užívá, či j...
	7.2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v předchozím odstavci, má zboží vady.
	7.3. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
	7.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.
	7.5. Jestliže prodávající dodá zboží se souhlasem kupujícího před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného zboží nebo dodat náhradní zboží za dodané vadné zboží nebo vady dodaného zbo...
	7.6. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží.
	7.7. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí...
	7.8. Kupující ztrácí právo z vad zboží a toto nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy
	 kupující vady zjistil
	 kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odstavce 7.7
	 vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do šesti měsíců od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě.
	7.9. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:
	 požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad
	 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné
	 požadovat přiměřenou slevu z kupní cen
	7.10. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7.10 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu v oznámení vad. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo ž...
	7.11. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
	7.12. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží, odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
	7.13. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem ods...
	7.14. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu a která činí nejméně 30 dní uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujíc...
	7.15. Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 7.15 nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prod...
	7.16. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 7.15 nebo 7.16 může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
	7.17. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na náklady kupujícího kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.
	7.18. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
	7.19. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat úroky při vrácení částky odpovídající slevě a náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje.

	8. Okolnosti vylučující odpovědnost
	8.1. V případě, že dojde k událostem, které nelze při podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu plnění na dobu, po kterou tato přek...
	8.2. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou lze na něm vyžadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, stávky, různá opatření úřadů, přírodní události, dále prodávajícím nezaviněná zpoždění dodávek...

	9.
	10. další práva a povinnosti smluvních stran
	10.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu n...
	10.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsa...
	10.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

	11. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení
	11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
	11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
	11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
	11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o...
	11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
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