
OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním 
subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 
Ing. Magda Koudelková 

Švermova 86 
382 26 Horní Planá 

IČ: 02549671   
zapsané v živnostenském rejstříku č.j.: OŽÚ71/2014/5  a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou 
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a 
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy 
neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 

1. VYMEZENÍ POJMŮ / ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Prodávajícím je Ing. Magda Koudelková, se sídlem Švermova 86, 382 26 Horní Planá, IČ: 02549671, 

zapsaný v živnostenském rejstříku č.j.: OŽÚ71/2014/5    a je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy 

jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo 

prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

1.2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje 

kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

1.3. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti 

nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. 

1.4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá 

smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého 

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od 

prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní 

podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

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“). Objednávání zboží je možné provést i 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 

24 měsíců 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. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (KUPNÍ SMLOUVA) 

3.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného 
zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím 
objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-
mailem na zadaný e-mail, 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.  

3.2. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících 

poplatků. Nabídka zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány 
ve webovém rozhraní obchodu.  

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním 
zboží.  

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

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 
košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží 

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

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, 
které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby 
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující - spotřebitel prodávajícímu 
kliknutím na tlačítko „dokončení objednávky“.  

3.6. 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). 

3.7. 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. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 



podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky 

a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky 
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

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

3.9. 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. 

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: 

4.1.1. v hotovosti, na základě předchozí dohody, v sídle prodávajícího 

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 

4.1.3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2100530112/2010, vedený 

u společnosti Fio banka, a.s. 

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 před odesláním zboží kupujícímu. 

5. PRÁVO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má 

spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy 

do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 

uvedené v přechozí větě. 

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu 

elektronické pošty prodávajícího info@yachtingshop.cz . Pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel 
využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních 
podmínek. 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek musí kupující vrátit prodávajícímu zboží, 

které od něho obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu 

vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady 

spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění 

poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. A to bezhotovostně 

na účet určený kupujícím. 
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5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně 

spotřebováno, 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. 

5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na - dodávku zboží upraveného podle 

přání kupujícího; - na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit; - na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 

počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal… 

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně 
nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se 
jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. 
Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou 
zákazníkovi peníze vráceny na účet. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Místo doručení zboží určuje kupující při objednávání zboží. Cena za přepravu se zobrazuje ihned u 

jednotlivých nabízených variant dodání. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je 

kupující povinen převzít zboží při dodání.  

6.3. 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. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě 

jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka 

byla neporušena. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, 

jsou-li prodávajícím vydány. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými 

předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez 

vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím, 

výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, 

popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. 

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě 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 její opravou; není-li takový postup možný, může 

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující 

před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  



7.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř 

měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již 

při převzetí. 

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti 

prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese, kde zboží kupoval. Za okamžik uplatnění 

reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád 

prodávajícího.  

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, 

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení 

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. 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. 

9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické 

podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající 

se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. 

10. ELEKTROODPAD  

10.1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, 
baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat 
staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů 
v sídle prodávajícího. 

10.2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na 
sběrných místech společnosti REMA system, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na 
těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo 
akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného 
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sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie 

nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. 

10.3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným 

odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich 

zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k 

výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní 

prostředí či lidské zdraví. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. 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. Tímto nejsou 

dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 

info@yachtingshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu 

kupujícího. 

11.3. 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. 

11.4. 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 a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

11.5. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní 

smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání 

objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním 

případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

11.6. Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2014 do vydání nových obchodních podmínek. 


