
Obchodní Podmínky 

 

I. Kontaktní údaje prodávajícího 

 

1. webovou stránku www.domaciletnikina.cz provozuje Jan Novotný, IČ: 74572491, adresa: Sedlnice 

487, psč: 74256 

2. Telefon pro dotazy ke zboží a k objednávkám: + 420 732 330 945 

3. E-mail pro dotazy ke zboží a k objednávkám: letnikina@email.cz 

4. Provozní doba: Po – Pá 9:00 - 17:30 

  

II. Informace 

 

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou 

prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží či poplatků 

spojených s platbou na dobírku. 

2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

  

III. Cena a způsob platby 

 

1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.domaciletnikina.cz je u 

každého produktu uvedena jeho cena včetně DPH.  

2. Prodávající přijímá platbu na dobírku, platbu předem na účet, či platbu kartou u dopravce nebo na 

pobočkách dopravce. 

  

IV. Uzavření kupní smlouvy 

 

1. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku objednání zboží přes obchodní formulář, čímž 

kupující akceptuje obchodní podmínky. 

2. Prodávající má v případě nejasností právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky 

písemně, či telefonicky. 

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový 

formulář. 

4. Prodávající má právo odmítnou objednávku od kupujícího, má-li důvodné podezření, že kupující 

má v úmyslu nakládat se zbožím v rozporu se zákony České republiky.  



5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od přijetí objednávky, a to 

zejména pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že 

kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu (např. nepřevzala objednané zboží), nebo 

nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky. 

6. Jestliže prodávající odstupuje od kupní smlouvy, je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď 

e-mailem nebo telefonicky a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit peníze, jestliže již kupující 

provedl platbu za objednávku. 

7. Kupující nabývá majetkových a vlastnických práv ke zboží až v momentě doručení zboží a zároveň 

zaplacení celé kupní ceny zboží. 

  

  

VI. Doručování zboží 

 

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. 

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu na e-mail, který vyplnil v 

objednávce ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím. 

3. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, je prodávající oprávněn při další objednávce od kupujícího 

požadovat platbu předem, případně od kupní smlouvy odstoupit, viz IV. Uzavření kupní smlouvy, bod  

  

VII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 14denní lhůtě. Kupující nemusí 

uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení 

uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným 

nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým 

platbu od kupujícího přijal 

4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči 

kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

  

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění 

 

1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, 

nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, 

hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), 

jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 



2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého 

požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze 

vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na 

dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující 

požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o 

vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

5. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době 

použitelnosti uvedené v reklamě, nebo v připojeném návodu. 

6. V této lhůtě může kupující 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): 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

• bezplatné odstranění vady opravou; 

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z 

kupní ceny. 

11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo 

čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující 

uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu 

k použití. 

 

  

IX. Vyřízení reklamace 

 

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného 

odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní 

údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez 

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, 

žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při 

nepodstatném porušení smlouvy. 

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení 

zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve 

vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. 



5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, 

případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného 

posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně 

nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o 

podstatné porušení smlouvy. 

6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo 

odstoupit od smlouvy. 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl 

kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost 

prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení 

reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím 

SMS. 

9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

  

X. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

 

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu 

smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto 

údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou 

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

4. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než 

subjektům uvedeným v informacích o zpracování osobních údajů. 

  

XI. Řešení sporů 

 

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 

platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze 

smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je 

Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v 

případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode 

dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

4. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je 

kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby 

VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. 



5. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím 

řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném 

znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 

inspekci či na soud. 

6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a 

prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v 

jednání pokračovat. 

7. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 

platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

  

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost 

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou 

formu. 

2. Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou 

vyloučeny. 

  

 

 V Praze dne 1.1.2021 

 


