
Obchodní podmínky 

Prodávající 
Markéta Marvanová 
se sídlem České družiny 1636/22, Praha 6, 160 00 
IČ: 04428293 
Prodejce je zapsaný v živnostenském rejstříku s oprávněním pro velkoobchodní a maloobchodní prodej. 

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále 
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 
internetových stránek prodávajícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními 
podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
 
Kupní smlouva 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na stránky. Kupující pošle nezávazný 
požadavek na objednávku emailem, na jehož základě je mu poslána konkrétní nabídka. Kupní smlouva vzniká ve 
chvíli, pokud kupující potvrdí objednávku emailem. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě 
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi 
souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky 
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě 
dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již není k dispozici u prodávajícího. V případě, že kupující 
zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k 
uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), 
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího 
kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo odstoupením od smlouvy. To neplatí, 
pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám 
způsobil.  

Právo spotřebitele odstoupit o smlouvy  

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s 
občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel 
kontaktuje prodávajícího na elektronické adrese peggy6595@gmail.com a písemně uvede, že odstupuje od 
smlouvy s uvedením jména a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 
poslední den 14denní lhůty. 
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno 
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to doručením na adresu provozovny 
prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží 
prodávajícímu. 

V případě odstoupení od smlouvy 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 není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo 
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě, kdy bylo zboží na dodávku upravené podle přání 
kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 
 
Ochrana osobních údajů 
 
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o 
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy 
souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném 
splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

mailto:peggy6595@gmail.com


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k 
těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje 
zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další 
osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním 
rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou 
přístupné pouze provozovateli obchodu. 

Práva z vadného plnění 

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. Ustanovení uvedená v tomto článku 
obchodních podmínek 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. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je 
oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronické adrese peggy6595@gmail.com 
případně i v sídle nebo místě podnikání. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření 
kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a 
prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.  

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: http://www.coi.cz. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu 
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává 
Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor 
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze dne 11. července 2017 
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