VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ
KUPNÍ SMLOUVY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
PRODÁVAJÍCÍHO
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího a kupujícího pro nákup zboží (dále jen „zboží“) v internetovém
obchodě keska.cz (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost KEŠKA - FM
s.r.o., se sídlem Daliborova 424/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25857851, zapsaná
v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22515, jako
provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující (dále jen jako
„zákazník“ nebo „kupující“).
Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje 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.
Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k
podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
Objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.
II.

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Uzavření kupní smlouvy je možné
-

-

bez provedení registrace v e-shopu prodávajícího, když pro každé jednotlivé uzavření
kupní smlouvy je kupující povinen vyplnit opětovně veškeré relevantní údaje (jméno,
příjmení / název, datum narození / IČ, doručovací adresu, kontaktní údaje, atd.);
s provedením registrace v e-shopu prodávajícího (dále jen „registrace“), kupující
provedením registrace souhlasí se zněním VOP;

Při registraci v e-shopu prodávajícího kupující, získá svůj zákaznický účet (dále jen „účet“),
ve kterém je povinen uvést přesné a pravdivé údaje o své osobě a tyto aktualizovat v případě
jejich změny. Má se za to, že údaje uvedené kupujícím jsou správné a aktuální, přičemž
kupující se nemůže vůči prodávajícímu dovolávat jejich nesprávnosti.
Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu. Kupující

není oprávněn umožnit využívání účtu třetím osobám. Kupující je povinen bez zbytečného
odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění
svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití
jeho účtu, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně
hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody (újmy), které mu vznikly v důsledku
vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
Kupující bere na vědomí, že 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.
Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit účet kupujícího, pokud se může
odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto VOP anebo jej déle než rok nevyužívá,
v tomto případě jej také může vyzvat ke změně hesla. Zánikem či zrušením účtu nejsou
dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.

Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem,
jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele), jakož i dalšími
souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.
Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem, jakož i další závazky
výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě
jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu.
Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace
zboží umístěná v e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží - ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se
nepoužije). Okamžikem potvrzení objednávky vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím
vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí
stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s
ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Zákazník odesláním objednávky v e-shopu potvrzuje, že souhlasí s VOP ve znění platném a
účinném v okamžiku odeslání objednávky.
IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního
zboží stanoveno jinak. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany
prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část
obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího
převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě
prodávajícího, prodávající kupujícímu předem emailem potvrdí cenu a orientační termín
dodání zboží. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu
potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené kupní smlouvy.
Pokud bude cena měněna, kupující potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to
stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu sortimentu nebo ceny zboží. Nabídka zboží
uvedeného v e-shopu platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, bude-li zboží dodáno na místo určené
kupujícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
V.

DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí
v objednávce.
Dopravu zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím svých vlastních závozů. Zboží si může
kupující bezplatně vyzvednout v provozovně prodávajícího, a to v provozních hodinách
prodávajícího uvedených na www.keska.cz.
Nárok na převzetí zboží nebo jeho dodání kupujícímu vznikne až úplným uhrazením kupní
ceny za zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
Dodávky zboží bude prodávající provádět bezodkladně, obvykle do 7 pracovních dnů. Pokud
z objektivních důvodů nebo v případech kdy zboží nebude skladem, nebude prodávající moci
dodávku zboží v obvyklé lhůtě provést, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující
bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn ze strany prodávajícího. Místo dodání je
stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho
dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Za okamžik dodání zboží se
považuje okamžik, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Nepřevezme-li
kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši
0,5 % z ceny zboží za každý i započatý den uskladnění zboží.
Při převzetí zboží od prodávajícího (při osobním odběru nebo od přepravce) je kupující
povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit prodávajícímu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující
zboží byl neporušen. Je-li přepravní obal prokazatelně poškozen, není kupující povinen
zásilku převzít.

Prodávající předá zboží kupujícímu jen tehdy, jestliže kupující prokáže, že dovršil věk 18 let,
a to zejména předložením občanského průkazu, jehož číslo si je pro tyto účely prodávající
oprávněn opsat. V případě, kdy dojde ze strany kupujícího k odmítnutí prokázání věku, je
prodávající oprávněn odepřít předání zboží a odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.
VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a
případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro
uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím
nebo od okamžiku kdy mu bylo umožněno se zbožím nakládat.
Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po
jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a
je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen
poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Na pozdější reklamace mechanického
poškození zboží nebude brán prodávajícím zřetel.
Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce
trvání 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení
zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.
Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má právo na:
- bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná;
- dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti;
- odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani
dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti. Dále je možné toto právo využít tehdy,
pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně
užívat.
Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky za jakost dle §
2113 a násl. OZ.
O reklamaci bude prodávajícím rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně
nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se
jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli
písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a
jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vydá písemné
odůvodnění tohoto zamítnutí.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li
však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího

nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného
k provedení záruční opravy.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má
kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto
odstoupení.
VII.

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo v případě uzavření smlouvy distančním
způsobem odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp.
od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží. Rozhodne-li se
kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu
vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od
prodávajícího ke kupujícímu-spotřebiteli. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3
OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady
spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Podmínky pro odstoupení od smlouvy:
- nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícíhospotřebitele odstoupit od kupní smlouvy;
- formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný na www.keska.cz v sekci dokumenty
ke stažení.
- kupující-spotřebitel tento formulář zašle emailem na keska@keska.cz a následně takto
vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;
- kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny
prodávajícího na adrese Ostravská 843, Sviadnov, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od
kupní smlouvy;
- zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy,
nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství,
záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií dokladu o koupi;
- byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující
povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.Nárok na úhradu škody vzniklé
na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny.
Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená
cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným
způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet
kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však
není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou cenu zboží a náklady na nejlevnější
nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí)
zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňala z hygienických
důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné
chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud
nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci"
nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude
neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že
kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho
účet v nejkratším možném termínu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se
ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše
např. občanským průkazem). Náklady na dodání zboží je v takovém případě kupující povinen
prodávajícímu uhradit.
IX.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje
spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím,
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká
obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.
X.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České
republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04.
2016 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 „GDPR“).
Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje o subjektech údajů (fyzické
osoby, kontaktní osoby právnických osob) nutné pro řádný výkon své činnosti (dále jen
„osobní údaje“).
Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány pro účely plnění smluv uzavřených
s registrovanými zákazníky, vedení uživatelských účtů, vydávání a správu zákaznických karet
a jejich evidenci, zasílání obchodních sdělení a provádění marketingu.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů, a to v případě
nákupu s registrací [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], plnění smluv uzavřených subjekty údajů
v případě nákupu s registrací i bez registrace [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] plnění
souvisejících právních povinností prodávajícího [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

Při zpracování osobních údajů dodržuje prodávající zásady zákonnosti zpracování osobních
údajů a respektuje korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost,
omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje
ručně.
Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky, po dobu trvání
záručních lhůt, odpovědnosti za vady a po dobu trvání zákonných lhůt (archivačních lhůt,
povinností vůči správce daně, atd.).
Prodávající přijal a udržuje veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Všichni
zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, či by je zpracovávat mohli,
jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž
zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po
nezbytně nutnou dobu. Bez souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s
výjimkou plnění zákonné povinnosti prodávající. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím
osobám ze zemí mimo EU a EHP.
Poskytnutí osobních údajů kupujícím je podmínkou uzavření kupní smlouvy přes e-shop
prodávajícího, registrace a vytvoření zákaznického účtu v e-shopu prodávajícího.
Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních
údajů pro účely splnění kupní smlouvy (dodání zboží) a využití pro marketingové účely
prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby doručení písemného
vyjádření o nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním prodávajícímu.
Subjekty údajů mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, omezení zpracování, vznášet námitky proti zpracování, právo na přenositelnost údajů
a právo stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz. Veškerá práva mohou subjekty údajů uplatnit u prodávajícího na
kontaktních údajích uvedených na stránkách www.keska.cz.
V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má
subjekt údajů právo tento souhlas odvolat, a to zaslání emailové zprávy na adresu
keska@keska.cz na tel. čísle 775200696 či osobně nebo poštou na adresu KEŠKA - FM
s.r.o., Ostravská 843, Sviadnov, 73925.
XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení VOP 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 dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují
písemnou formu.
Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění
na webových stránkách prodávajícíhowww.keska.cz.

Kontaktní údaje prodávajícího:
•
•
•

adresa pro doručování: Ostravská 843, Sviadnov 73925
adresa elektronické pošty: keska@keska.cz
telefon: 775200696

Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2018

