
Obchodní podmínky 
 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Radoslav 

Gajda, se sídlem Újezd 17, 679 72 Kunštát, IČ: 68707444, zapsaný v živnostenském 

rejstříku, Městský úřad Boskovice a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jeli 

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským 

zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Neníli 

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním 

zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

 
Ceny 
Ceny zobrazené u produktů jsou včetně DPH. 

 
Vymezení pojmů 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud 

smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je Radoslav Gajda, se sídlem Újezd 17, 679 72 Kunštát, IČ: 68707444, zapsaný 

v živnostenském rejstříku, Městský úřad Boskovice. Radoslav Gajda je osoba, 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. 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za 

účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními 

podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

 
Kupní smlouva 
Jeli kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží 

dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky 

kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel 

neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, 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. 



Neníli kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka 

zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného 

souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

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. 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré 

podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je 

povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od 

tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní 

smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo 

nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. 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 její opravou; neníli 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. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí 

věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci 

nebo pokud se neprokáže opak. 

 
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém 

obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od 

smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího 

a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu 

a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v místě sídla, tj. v 

Kunštátu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 



Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, 

musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře 

možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout 

peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží 

poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a 

započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen 

vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou 

kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své 

skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 

● na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před 

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

● na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli prodávajícího, 

● na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i 

zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

● na poskytování služeb a dodávku zboží na zakázku/ na míru dle požadavků kupujícího 

 
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. 

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. 

 



Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, 

v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení 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, případně i 

v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník 

souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

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 uvedené v potvrzené 

objednávce, nebyloli v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2015. 

 
Doručení zboží 
O přijetí vaší objednávky budete informování emailem do 24 hodin od odeslání objednávky. 
Objednané zboží skladem pro vás zabalíme a pošleme neprodleně po obdržení objednávky. V 
případě objednávky na zakázku vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a 
domluvíme s vámi termín zhotovení a odeslání zboží. Zboží odesíláme prostřednictvím České 
pošty. Při odesílání vás o expedici zboží budeme informovat emailem, ve kterém uvedeme 
přesnou částku za zboží včetně poštovného, způsob dodání a číslo zásilky. Reálně můžete 
očekávat doručení balíku během 1  2 pracovních dnů. 
 
Ceny doručení zboží 
Ceny doručení se řídí dle sazebníku České pošty. Zboží zasíláme doporučeně, s pojištěním 

"křehké" proti rozbití.  

 
Kontrola balíku při převzetí 
Před převzetím zásilky zkontrolujte, zda je obal balíku neporušen. V případě jakýchkoli 

nesrovnalostí balík nepřebírejte. Součástí zásilky je faktura  daňový doklad, který slouží při 

případné reklamaci jako doklad o nákupu.  

 
Osobní odběr 
Osobní vyzvednutí zboží je možné v Kunštátu a je zdarma. Při osobním odběru je možné 
platit pouze hotově.  
 
Možnosti plateb za zboží 



Zboží skladem je možné zaplatit hotově při osobním odběru, platbou předem na účet nebo 
dobírkou. U zboží zhotoveného na zakázku, na přání zákazníka, či jinak upravené 
požadujeme platbu předem na účet.  
 
Výměna a vrácení zboží 
Při nákupu přes internetový obchod máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku jako 

spotřebitel právo zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit 

nebo požadovat výměnu. V ideálním případě nám posílejte zboží na vrácení nebo výměnu v 

původním obalu. 

Zboží nesmí být použité nebo poškozené! 

Právo vrátit nebo vyměnit zboží do 14 dnů od převzetí zboží máte jen při nákupu přes 

www stránky, neplatí to pro nákup u nás osobně. 

O průběhu výměny nebo vrácení zboží vás budeme informovat emailem. 

 
Vrácení zboží 
Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět. Vracené 

zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 

Přiložte kopii dokladu o nákupu (fakturu) a přímo na ni prosím připište číslo vašeho účtu. 

Peníze za zboží i poštovné vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 

dnů od doručení zboží na naši adresu. 

 
Výměna zboží 
Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, pošlete nám zboží zpět. 

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit. 

Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné 150 Kč. 

 

Adresa pro zasílání zboží: 

Radoslav Gajda 
Újezd 17 
679 72 Kunštát 
 

V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku! 

Tyto zásilky nebudou přijaty a budou doručeny zpět odesílateli. 

 
Záruky a reklamace 
Na všechno zboží poskytujeme záruku  2 roky. 



Zboží můžete reklamovat osobně v Kunštátu nebo ho poslat poštou. 

Reklamace musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů. 

 
Záruční doba a životnost zboží 
Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a 

intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při 

intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba.Záruční doba je 24 měsíců 

a začíná běžet ode dne převzetí zboží. 

 
Jak postupovat při reklamaci 
Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží. 

Objevíli se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží 

může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí 

reklamace. 

Reklamované zboží musí být kompletní (např. nestačí pouze jedna bota, ale celý pár), čisté, 

suché a hygienicky nezávadné. 

Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o nákupu (prodejkou nebo 

fakturou). 

V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu 

důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu. 

Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou 

opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění 

reklamace. 

 

Adresa pro zasílání reklamací: 
Radoslav Gajda 
Újezd 17 
679 72 Kunštát 
 

Reklamační řád 
 
Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na 

straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace. 

Předcházení vzniku vady 



Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám 

zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, 

materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska 

funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu 

užití zboží. 

Nadměrné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě 

ovlivnit funkčnost a životnost výrobku. 

Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou 

funkčnost.  

 
Všeobecné záruční podmínky 
Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží 

(dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném 

znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným 

způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách). 

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo 

vyskytneli se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s 

kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že: 

● změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, 

skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození 

● změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku 

jejího nesprávného provedení 

● reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena 

● jdeli o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo 

zboží při převzetí kupujícím 

● zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty 

 
Uplatnění reklamace 
Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však 

právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí 

reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě 

podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, které je 

určena v záručním listě k provedení záruční opravy. 



Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V 

případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší 

poškození, nebude reklamace uznána. 

Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v 

prodejně po celou provozní dobu. 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit 

místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží 

kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. 

 
Záruční doba 
Lhůta pro uplatnění reklamce (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí 

zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. 

U zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však 

povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o 

prodeji zboží. 

Právo na reklamaci zanikne, nebyloli uplatněno v záruční době. 

Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení 

opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojdeli k výměně zboží nebo jeho součástí, 

začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti). 

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při 

správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě 

užívání, vydržet. 

 
Vyřízení reklamace 
Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech 

do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému 

posouzení vady. 

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění 

reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší 

lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze 

odstranit. 

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti 

kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn 



rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu 

prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na 

bezplatné provedení opravy. 

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. 

Nevyzvedneli si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a bylli v této době 

kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat. 

 
Rozpor s kupní smlouvou 
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující 

právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu 

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo 

jeho opravou. Neníli takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z 

ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní 

smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se 

považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo 

pokud se neprokáže opak. 

 
Odstranitelné vady 
Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně 

provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší 

prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného 

odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, 

neníli to vzhledem k povaze vady neúměrné. Neníli výše uvedený postup možný, může 

kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. 

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou 

opravách nebo vyskytnouli se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující 

stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou. 

 
Neodstranitelné vady 
Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. 

Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy 

odstoupit. 

V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká 

kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 



 
Řešení sporů 
V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojdeli v průběhu 

reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a 

vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký 

posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, 

mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud. 

 


