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OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. 

Lucie Urbánková, se sídlem Bílovice 425, 687 12, identifikační číslo: 09189858, vedené 
u ŽÚ Uherské Hradiště (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní 
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou 
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit 
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží 
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v 
českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
2.1. Odeslání objednávky / potvrzení cenové nabídky se považuje za takový úkon kupujícího, 

který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu 
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní 
smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech potřebných údajů ke 
zpracování objednávky (míry, jméno, adresa, telefon, email), seznámení se s těmito 
obchodními podmínkami, což potvrzuje zasláním objednávky/ potvrzením cenové 
nabídky. 

2.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

2.3. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky nebo cenové nabídky má platnost deset dnů. 
2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky nebo 

potvrzením cenové nabídky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu 
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, 
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením 
možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

2.6. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v 
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v 
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na 
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující 

uhradí prodávajícímu předem na účet oproti zálohové faktuře. 
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3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se 
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze 

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
 dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 

prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
 dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž 

cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 
 dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 
 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání 

nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických 

důvodů jej není možné vrátit, 
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy 

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v 
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy 
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný 
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy 
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro 
doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. 

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní 
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od 
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese 
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy 
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající 
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní 
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží 
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím 
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí 
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení 
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku 
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v 

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
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5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady 
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem 
doručení. 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě 
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující 
zásilku od přepravce převzít. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 
2161 až 2174 občanského zákoníku). 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s 
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 
zboží tohoto druhu obvykle používá, 

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného 
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží 
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře 
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z 
povahy zboží. 

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné 
již při převzetí. 
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PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Lucie Urbánková,  
IČ 09189858 se sídlem v Bílovicích 425, 68712 (dále jen: „správce“). 

 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

Adresa: Bílovice 425, 687 12  

Email:  info@lueste.cz 

Telefon: +420 733 483 339 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 
identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále 

jen “Plnění smlouvy”), 
o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro 

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
(dále jen “Oprávněný zájem”), 

o Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména 
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 
ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen 
“Souhlas”). 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 
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III. 

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů 
Zákonný 
důvod 

Účel Údaje Zdroj údajů 
Příjemci osobních 
údajů (zpracovatelé) 

Plnění 
smlouvy 

Vyřízení objednávky 
a odpověď na 
poptávku zaslanou 
přes kontaktní 
formulář 

Osobní údaje klientů 
(kontantní údaje, 
případně i data 
narození) 

E-mailová 
komunikace, 
kontaktní 
formulář 

Subdodavatelé, 
mailingové služby, 
cloudová úložiště, 
tištěné dokumenty 

Oprávněný 
zájem 

Poskytování přímého 
marketingu (zejména 
pro zasílání 
obchodních sdělení a 
newsletterů) 

Kontaktní údaje 
klientů 

Informace z 
objednávek 

Mailingové služby, 
cloudová úložiště, 
subdodavatelé 

Souhlas 
Marketing a 
propagace webu 

E-maily, jména 
potenciálních 
zákazníků, IP adresy 
a další technické 
identifkátory 

Formulář pro 
newsletter 

Webhostingová 
společnost a služby 
pro rozesílání e-mailů 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje 
o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 
15 let od ukončení smluvního vztahu). 

o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé 
mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů. 

VI. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
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o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle 
čl. 18 GDPR, 

o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
o právo odvolat souhlas se zpracováním 

Chcete-li u správce uplatnit své právo, jak bylo popsáno výše, uplatněte ho písemně na adresu 
správce uvedený v čl. III těchto podmínek, nebo elektronicky na kontaktní email. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních 
údajů v listinné podobě. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních 
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto 
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky a podmínky pro zpracování osobních údajů v platnosti od 1. 6. 2020. 


