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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA E-SHOPU WWW.EFEKTNICHEMIE.CZ 

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 
I.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve 
smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních smluv 
uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím 
internetových stránek a eshopu www.efektnichemie.cz. 
I.2. Vymezení pojmů: 
E-shop - internetové stránky a elektronický obchod dostupné 
na internetové adrese www.efektnichemie.cz. 
Prodávající – Radek Pšurný, DiS., IČ: 881 77 921, se sídlem Velká 
nad Veličkou 497, PSČ: 696 74, korespondenční adresa Veselí nad 
Moravou, tř. Masarykova 119, PSČ: 698 01, provozující e-shop. 
Zákazník - osoba uzavírající s prodávajícím prostřednictvím e-shopu 
kupní smlouvu. 
Spotřebitel - dle ust. § 419 obč. zákoníku je spotřebitelem každý 
člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
Podnikatel - osoba, která neuzavírá smlouvu jako spotřebitel. 

II. Uzavření kupní smlouvy 
II.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje 
ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na 
uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty 
schopnosti prodávajícího plnit. 
II.2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníka 
prostřednictvím e-shopu. 
II.3. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po 
odeslání objednávky spolu s těmito všeobecnými obchodními 
podmínkami na email uvedený zákazníkem v objednávce a 
následným daňovým dokladem nebo fakturou odeslanou spolu se 
zbožím. 
II.4. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za 
podmínek uvedených v objednávce zákazníka jsou již vyčerpány 
nebo v případě ztráty schopnosti prodávajícího dle těchto VOP plnit 
(např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či 
dojde k navýšení cen výrobce). O této skutečnosti je povinen 
prodávající zákazníka bez zbytečného odkladu vyrozumět. 

III. Základní práva a povinnosti z kupní smlouvy 
III.1. Kupní cenu je v případě uzavření kupní smlouvy 
prostřednictvím eshopu možné uhradit pouze převodem/vkladem na 
účet. 
III.2. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
Za tímto účelem jsou ihned po odeslání objednávky zaslány 
zákazníkovi platební specifikace (číslo účtu, variabilní symbol) na jím 
zadanou e-mailovou adresu. 
III.3.  Ke kupní ceně jsou zákazníkovi účtovány náklady s dodáním 
zboží ve výši 150,- Kč. 
III.4. U skladem vedeného zboží je prodávající povinen zákazníkovi 
zboží odeslat do 50 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. 
U ostatního zboží je prodávající povinen (i opakovaně) informovat 
zákazníka o předpokládané době dodání, která se každým 
posledním sdělením stává pro prodávajícího závazná. 
III.5. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je 
zboží odevzdáno prodávajícím zákazníkovi doručením zboží na 
adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník 
je povinen zboží převzít. 
III.6. Nepřevezme-li si zákazník zboží a toto se po neúspěšném 
doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém 
případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé 
strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů 

spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající 
je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na 
kupní cenu. V případech, kdy je zákazník podnikatelem, je tento 
rovněž povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % 
ceny objednaného zboží. 

IV. Práva a povinnosti z vad zboží 
IV.1. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho 
převzetí. 
IV.2. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je zákazník povinen 
tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 
IV.3. Je-li zákazník spotřebitel: 
a) je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě vad na 
zboží prodávaném za nižší cenu z důvodu takové vady; v případě 
vad způsobených opotřebením zboží v důsledku jejich obvyklého 
užívání; v případě vad odpovídajícím míře používání či opotřebení u 
použitého zboží. 
b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením 
smlouvy, právo na: 
- odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího 

zboží či jeho části; 
- odstranění vady opravou zboží; 
- přiměřenou slevu z kupní ceny; 
- odstoupení od smlouvy. 
c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.3. 
písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného 
odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. 
Nesdělí-li zákazník volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, 
jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li 
prodávající vadu dle čl. IV.3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne 
odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo 
může od smlouvy odstoupit. 
d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením 
smlouvy právo na: 
- odstranění vady; 
- přiměřenou slevu z kupní ceny. 
e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. IV.3. písm. d) VOP včas 
nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu 
z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 
f) Pokud má zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku 
již při převzetí zboží zákazníkem, má tento právo na dodání nového 
zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. 
Týká-li se vada pouze součásti zboží, má zákazník právo pouze na 
výměnu vadné součásti. Je-li možné zboží bez zbytečného odkladu 
opravit, má zákazník právo na bezplatnou opravu zboží. Není-li 
možné dodat nové zboží či jeho součást bez vady a není-li možné 
zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na 
odstoupení od smlouvy. 
g) Vyskytne-li se vada dle čl. IV.3. písm. f) VOP opakovaně i 
po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má zákazník 
právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě 
odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna zboží či 
odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené. 
IV.4. Je-li zákazník podnikatel: 
a) zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má 
věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka. 
b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením 
smlouvy právo na: 
- odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího 

zboží či jeho části; 
- odstranění vady opravou zboží; 
- přiměřenou slevu z kupní ceny; 
- odstoupení od smlouvy. 
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c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. IV.4. 
písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného 
odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. 
Nesdělí-li zákazník volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, 
jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li 
prodávající vadu dle čl. IV.4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne 
odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo 
může od smlouvy odstoupit. 
d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením 
smlouvy právo na: 
- odstranění vady; 
- přiměřenou slevu z kupní ceny. 

e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. IV.4. písm. d) VOP včas 
nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu 
z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 
IV.5. V případě uplatnění vad zboží je zákazník povinen 
prodávajícímu doručit vadné zboží zároveň s oznámením vady. Zboží 
nesmí být zasláno na dobírku a spolu se zbožím je zákazník dále 
povinen doručit prodávajícímu originální daňový doklad (faktura), 
který byl zákazníkovi zaslán společně se zbožím. Náklady spojené 
s uplatněním práv z vad nese v případě jejich nedůvodnosti 
zákazník. 

V. Odstoupení od smlouvy zákazníkem 
V.1. Je-li zákazník spotřebitelem, a pokud s prodávajícím uzavřel 
kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má právo od kupní 
smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží 
zákazníkem. 
V.2. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy písemně 
informovat prodávajícího s uvedením svých kontaktních údajů. 
Zákazník může k informování prodávajícího využít formulář, který je 
přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek. 
V.3. Odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat na adresu 
prodávajícího nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. V.1. VOP. 
Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení 
prodávajícímu. 
V.4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodávajícímu 
předat nebo odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení 
od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese zákazník. 
V.5. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou od 
něj obdržel, a náklady na dodání zboží zákazníkovi dle čl. III.3. VOP, 
pakliže od zákazníka tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí 
zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od 
smlouvy, ne však dříve, než mu bude zákazníkem doručeno zboží či 
potvrzení o jeho odeslání na adresu prodávajícího. 
V.6. Vrátí-li zákazník po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, 
tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než 
je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto 
sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty zboží, za níž zákazník dle 
tohoto ustanovení odpovídá, se považuje zejména: poničení, 
znečištění, poškrábání apod. 
V.7. Výši snížení hodnoty je oprávněn posoudit a na základě svých 
odborných znalostí a zkušeností stanovit prodávající. V případě 
poškození zboží takovým způsobem, že je de facto zničeno, může 
tato dosáhnout maximálně hodnoty zboží. 

VI. Ochrana osobních údajů.  
VI.1. Objednávku v e-shopu lze učinit zákazníkem jednak 
jednorázově bez registrace a jednak opakovaně na základě 
registrace zákazníka a založení jeho uživatelského účtu v systému 
e-shopu (dále jen „uživatelský účet“). 
VI.2. Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem, která si 
kupující zvolí. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet 
kupujícího v případě, že tento není po dobu 2 let užíván, případně 
při porušení povinností kupujícího z kupní či rezervační smlouvy. 
VI.3. Osobní údaje, které zákazník poskytuje prodávajícímu ke 
zpracování při jednorázovém nákupu nebo při zakládání 
uživatelského účtu, jsou chráněny v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“). Věci ochrany 

osobních údajů tímto článkem neupravené se řídí Obecným 
nařízením. 
VI.4. V případě, že je zákazník fyzická osoba, vystupuje prodávající 
v pozici správce osobních údajů. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou 
uvedeny v úvodu těchto obchodních podmínek, kontaktní e-mail 
Prodávajícího je: info@efektnichemie.cz. 
VI.5. Prodávající zpracovává o zákazníkovi osobní údaje v podobě: 
jméno, příjmení, titul, doručovací či fakturační adresa, e-mail, 
telefonní číslo, obsah objednávky (společně dále jen jako „osobní 
údaje“). 

VI.6. Poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává na základě 
právního základu uzavření či plnění smlouvy, a to za účelem vedení 
uživatelského účtu, řádného poskytnutí plnění dle uzavřené kupní či 
rezervační smlouvy a související komunikace při plnění, a dále na 
právním základě oprávněného zájmu prodávajícího, a to za účelem 
zasílání informací, reklamních sdělení, nabídky zboží a služeb 
prodávajícího. 

VI.7.  Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní 
údaje a je povinen prodávajícího v přiměřené době informovat o 
změně osobních údajů dle čl. VI.5. 
VI.8. Prodávající je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje 
třetím stranám, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. 
Kategorií příjemců, jimž je prodávající oprávněn osobní údaje 
předat, jsou zpracovatelé, které prodávající využívá k naplnění účelu 
vymezenému výše (zejména se jedná o dopravce, který je pověřen 
dodáním objednaného zboží). 
VI.9. Poskytnuté osobní údaje bude prodávající zpracovávat po 
dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní 
údaje zpracovávány. 
VI.10. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické 
podobě automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě 
neautomatizovaným způsobem. 
VI.11. Prodávající tímto informuje Zákazníka o právech, která mu 
ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Zákazník 
následující práva: 
- právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající 
zpracovává, 
- právo na opravu osobních údajů, 
- právo na výmaz osobních údajů, 
- právo na omezení zpracování osobních údajů, 
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  
- právo na přenositelnost osobních údajů, 
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného 
dozorového úřadu. 

VII. Ukládání cookies. 
Zákazník souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho 
počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů eshopu. 

VIII. Doručování. 
VIII.1. Účastníci kupní smlouvy jsou povinni veškeré vzájemné 
jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy smlouva či tyto VOP 
umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků 
komunikace. 
VIII.2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do 
schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty 
poskytovatele poštovních služeb. 
VIII.3. Doručovací adresou zákazníka je adresa uvedená 
v příslušném formuláři při uzavírání kupní smlouvy. Doručovací 
adresou prodávajícího je Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 
PSČ: 698 01. 
VIII.4. Informace související s nabídkami prodávajícího a další 
obchodní sdělení budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou 
zákazníkem. ¨Zákazník tímto uděluje souhlas k zasílání nabídek a 
obchodních sdělení dle tohoto článku VOP. 
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IX. Závěrečná a přechodná ustanovení. 
IX.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, 
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

IX.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována 
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
IX.3. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od 
kupní smlouvy. 
IX.4. Tyto VOP jsou platné ode dne 17.12.2014. 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Příloha č. 1 VOP - Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Prodávající:  Radek Pšurný, DiS., IČ: 881 77 921, 
  se sídlem Velká nad Veličkou 497, PSČ: 696 47, 
  tel. 607 544 668, e-mail: info@efektnichemie.cz. 

Doručovací adresa:  Radek Pšurný, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou, PSČ: 698 01. 
   

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto 
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*): 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*): 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

   
Datum: 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
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