
 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávající: 

Marcela Vlčková 

IČ: 738 01 011, DIČ:CZ7552092086 

Se sídlem:  Bezručova 1403, 332 02 Starý Plzenec 

Podnikatelka zapsána v ŽR u MPO ČR. 

(dále též jen „prodávající“) 

I. Obecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém 

obchodě  prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.tanec-obuv.cz (dále též jen       

„e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné. 

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“). 

Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje 

za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý 

takový člověk dále jen „spotřebitel“). 

II. Kupní smlouva 

1.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní 

smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. 

2.  Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-

shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a 

odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“). 

3.  Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu 

ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ 

vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

4.  Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou 

adresu uvedenou kupujícímu v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající 

kupujícímu znění těchto obchodních podmínek. 

5.  Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu 

nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu 

kupní cenu. 

6.  Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní 

podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně 



seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní 

smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit. 

III. Specifikace zboží a cena zboží 

1.  Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu. 

2.  Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a 

poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat 

kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu. 

3.  Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude 

odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. 

Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu 

nebude mít taková změna ceny vliv. 

IV. Platební podmínky 

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího 

učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant: 

a)  Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a 

to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží 

b)  Převodem na účet č. 2100553963/2010 před odesláním zboží na základě zálohové faktury 

 V. Dodací podmínky 

1.  Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to 

prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z 

těchto možností: 

a) Česká pošta, s. p. 

Balík do ruky 

Balík na poštu 

Doporučené psaní / balíček  - do výše objednávky 500 Kč a váhy 2 kg 

 b) osobní odběr po domluvě 

Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, dále jen „vybraný přepravce“ 

2.  Pokud je zboží skladem, bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření 

kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad, který slouží zároveň jako 

záruční list. 

3.  Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu 

objednaných kusů (položek), avšak závisí na cenové výši objednaného zboží. Náklady na dodání zboží 

prostřednictvím vybraného přepravce, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní 



ceny zboží viz. sekce Jak nakupovat – ceník poštovného (jedná se o končenou výši nákladů na dodání 

zboží), Nejedná-li se o případ, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje. 

4.  Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě: 

pokud hodnota objednávaného zboží činí alespoň 2600 Kč. 

5.  Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a 

to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží. 

6.  Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v 

kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a 

užívání. 

7.  Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní 

norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a 

doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. 

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody 

1.  Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na 

kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce. 

2.  Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému 

přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči 

vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží 

předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. 

3.  Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při 

přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět 

prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co 

nejkratším možném termínu. 

   

VII. Nároky z vad zboží  

 1.  Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní 

smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro 

účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

2.  Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

3.  Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění 

reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním 

řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji 

upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující 

výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně 



seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní 

smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit. 

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy  

1.  Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je 

spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který 

je spotřebitelem. 

2.  Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta 

podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika 

druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se 

považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od 

kupní smlouvy odstupuje. 

3.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. 

4.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na 

dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí 

spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil 

a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

5.  Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v 

důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a 

vlastnosti. 

6.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté 

peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu 

odeslal. 

7.  V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je 

oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku 

obchodních podmínek Formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních 

podmínek. 

 

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy  

1.  Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých 

osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní 

smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších 

smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým 

zpracováním. 



2.  Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve 

znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje 

prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové 

informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním 

zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. 

3.  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 kupujícího 

doručené prodávajícímu odstranit z databáze. 

4.  Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. 

Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním 

smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou 

oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového 

zpřístupnění. 

5.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění 

kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností 

prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

 

X.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve 

smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání 

obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové 

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání 

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 1.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

2.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 

www.info@tanec-obuv.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou 

adresu kupujícího. 



3.   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: 

https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese 

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z 

kupní smlouvy. 

4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských 

sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení 

spotřebitelských sporů on-line). 

5.  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. 

6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

XII. Doručování 

1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který 

je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze 

smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních 

ustanovení. 

3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a 

není přístupná.  

4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

5.  Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem 

nemožnosti jejího uzavření. 

6.  Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou 

však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. 



7.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 

8.  Příloha těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 

 XIV. Kontaktní údaje prodávajícího 

Vlčková   Marcela                                                                                                                                                      

 Bezručova  1403                                                                                                                                                       

 332 02 Starý Plzenec 

Tel. 773 613 997 

e-mail: info@tanec-obuv.cz 

web: www.tanec-obuv.cz 

 

-------- 

 

  

 

  

 

http://www.tanec-obuv.cz/

