
Obchodní podmínky obchodní DAKO SPORT 

I. Všeobecná ustanovení  

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby podnikající David 
Kojzar, místem podnikání Slezákova 14, 613 00 Brno; provozovna DAKO SPORT Rokytova 26a, 615 00 
Brno (dále jen „prodávající“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).  

2. Zákazníkem internetového obchodu DAKO SPORT je buď: spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) 
ZOS, nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, 
nebo orgán státní správy či samosprávy (uvedení dále jen jako „kupující“). Obchodní podmínky se 
nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci 
své podnikatelské činnosti.  

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a 
povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a 
kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím 
provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.dakosport.cz nebo 
https://www.damanisports.com (dále jen „webové stránky“).    

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami včetně 
reklamačního řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi 
řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem 
před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi v plném rozsahu seznámit.  

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

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. 
Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu 
zboží nebo služby.  

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

II. Uživatelský účet 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého 
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží 
(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující 
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a 
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně 
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou 
prodávajícím považovány za správné. 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen 
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet 
déle, než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně 
obchodních podmínek). 

https://www.dakosport.cz/
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6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský 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. 

III. Kupní smlouva  

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na 
webové stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické 
pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na 
základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část 
před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se 
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo je uvedená cena technicky chybová. V 
případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena 
zpět.   

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, 
které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko 
„Odeslat objednávku“.  

3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího 
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. 
Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k 
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté 
dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.  

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na dotaz“ v 
případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně 
změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o 
této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.   

5. V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně 
prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při 
vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.  

IV. Práva z vadného plnění  

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.  

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, 
že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití 
prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí 
nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle 
smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) 
vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, 
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, 
může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to 
však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má 
kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti 
má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt 
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy 
odstoupit.  



4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na 
výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na 
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást 
nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by 
zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.  

5. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, 
která se vyskytne u spotřebního zboží následovně: a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od 
převzetí; b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; c) u zánovního zboží v 
souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a d) u použitého zboží v souladu s § 
2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má 
se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  

6. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci 
své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a 
rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti 
měsíců u použitého zboží.  

 7. Pro účely čl. IV. odst. 5. a 6. obchodních podmínek se: a) za rozbalené zboží považuje takové zboží, 
které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo 
používáno a obsah balení je kompletní; b) za zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být 
vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, 
avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční; c) za použité zboží považuje 
takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a 
veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.  

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má 
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  

9. Článek IV. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije 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.  

11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje část 
týkající se reklamací u prodávajícího.  

V. Právo na odstoupení od smlouvy  

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém 
obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit 
od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím 
odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data 
nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.  

3. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího či na adresu 
elektronické pošty prodávajícího reklamace@dakosport.cz.  

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží 
vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob 
standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí 
jinak. 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.  

5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat 
jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy 
do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od 
smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí 
bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako 
protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může 
prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní 
cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.  

6. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může 
prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.  

7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v 
případě smluv:  

a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, 
že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž 
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po 
uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli 
prodávajícího, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně 
smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho 
žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných 
než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a 
z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo 
časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění 
poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího 
veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl 
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo 
na odstoupení od smlouvy.  

8. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o 
smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, 
jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  

VI. Evidence tržeb  

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 
přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem 
či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.  

VII. Dárkové certifikáty  

1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u 
prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě 
nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající 



může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke 
změně ceniny.  

2. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k 
okamžiku expedice zboží kupujícímu.  

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku  

1. 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.  

IX. Reklamace – Reklamační řád 

1. Tato část byla zpracovaná dle ustanovení OZ a ZOS a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen 
„Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen 
„reklamace“), a to na nákup Zboží prostřednictvím Internetového obchodu i na nákup v kamenné 
prodejně Prodávajícího. 
2. Odpovědnost Prodávajícího: Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. 
Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:  

o má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

o se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc 
tohoto druhu obvykle používá, 

o věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

o je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a, 

o věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen 
záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad. 

3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží 

a) Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a 
sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen 
takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu 
informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a 
kompletnost jeho příslušenství. 

b) Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí 
škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, 
může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady 
(např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. 
Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího 
práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní 
smlouvou. 

c) Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně u Prodávajícího nebo 
reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu DAKO SPORT, Rokytova 26a, 615 00 
Brno. 

d) V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v 
záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, 



jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě 
pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele 
uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace. 

e) V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu měl by ve vlastním zájmu zabalit 
reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího 
nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží 
by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží 
(včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní 
popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.  

f) Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v 
internetovém obchodě nebo prodejně Prodávajícího. Optimální je originál dokladu o 
zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list. 

g) Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo 
poškození vznikla:  

o mechanickým poškozením Zboží, 

o prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým 
poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží 
plombami opatřeno, 

o elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou 
běžných odchylek, 

o prokazatelně nesprávným užíváním, 

o užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v 
záručním listu, 

o užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, 

o prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, 
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem 
určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, 

o prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou, 

o pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo 
je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu. 

h) Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým 
užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u 
použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při 
převzetí Kupujícím. 

i) Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je 
považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní 
smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího. 

j) Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné 
placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě 
odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek 
vrátit v původním stavu Prodávajícímu. 

k) Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o 
povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list 
musí obsahovat název Prodávajícího (nebo firmu), IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to 



povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží 
obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí 
Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

4. Záruční doba: Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit 
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně: a) u nového zboží v době dvaceti čtyř 
měsíců od převzetí; b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; c) u zánovního 
zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a d) u použitého zboží v 
souladu s § 2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od 
převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno 
jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na 
jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho 
měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží. 

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou 
bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba. 

Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až 
ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří 
týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum 
uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. 
Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše 
uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci. 

5. Práva z vad Zboží: Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může 
Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze 
vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen 
výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze 
vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné 
porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné 
odstranění vady opravou věci. 

Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě 
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro 
větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za 
opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně 
dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace 
opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad. 

Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez 
vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-
spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží 
bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v 
přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – 
spotřebiteli. 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží 
upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v OZ a ZOS. 
Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení 
Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle 
§2001 a násl. OZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou 
si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. 

V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně 
veškerého příslušenství. 



Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho 
nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na 
přiměřenou slevu. 

6. Vyřízení reklamace: Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a 
Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující 
den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–
spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů 
není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. 

Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci 
uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince. 

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou 
součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo 
demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s 
hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. 

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii 
prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V 
případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence 
reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním 
chybějících částí. 

Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež 
jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží 
přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací. 

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako 
doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést 
veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. 
V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký 
způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel 
výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem. 

Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o 
zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního 
technika brána v potaz. 

Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, 
přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání 
reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. 

7. Odmítnutí přijetí do reklamace: Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, 
pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. 

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu 
s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. 

Z důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout 
reklamaci Zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín. 

8. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy: Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď 
prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude 
po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. 



Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a 
způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě 
zdůvodnění zamítnutí reklamace. 

V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy 
záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve 
výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží. 

Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o 
Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. 

X. Ochrana osobních údajů 

1. Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, 
vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého 
zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, 
abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás 
nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a 
údaji, které si nastavíte ve svém účtu. 

2. Zpracováváme následující osobní údaje:  

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, 
popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste 
podnikatel; 

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména 
e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na 
sociálních sítích; 

c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, 
nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované 
produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;  

d) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si 
objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; 

e) údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na 
které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, 
ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace 
zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, 
použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných 
technologií pro identifikaci zařízení; 

f) údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a 
také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, 
identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení 
obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze; 

g) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží 
a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem 
chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, 
věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám; 

h) údaje související s využitím telefonických hovorů nebo návštěvou prodejny, kterými jsou 
zejména záznamy telefonních hovorů, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. 
identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách. 



3. Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na 
kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a 
zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu 
účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom 
vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí 
vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. S vaším 
souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také 
abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje 
buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo 
váš souhlas.  

4. V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:  

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu 
plnění právní povinnosti, nebo 

b) na základě vašeho souhlasu. 

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné 
zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, 
nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste 
adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud 
navštívíte naši prodejnu.  

5. Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako 
cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči 
nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během 
prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej 
zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají 
v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která 
konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou 
malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na 
pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech 
těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. 
Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil 
náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.  

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:  

 identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných 
návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat 
vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo 
abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou 
chvíli více variant; 

 zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli 
účast v určitém průzkumu; 

 se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k 
našemu webu a nejedná místo vás; 

 evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. 

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém 
prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám 
nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.  

Dále do vašeho zařízení:  



 ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují: 

o sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a 
přehledy a měřit účinnost reklamy; 

o zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; 

o přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně 
produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem 
webu; 

 umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít: 

o ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách; 

o pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a 
sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web; 

o k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, 
zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s 
provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení 
přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných 
webových stránkách, než je náš web. 

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na 
jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o 
vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.  

6. Pokud navštívíte webové stránky, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě 
našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:  

 získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se 
vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb 
pro vás; 

 vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho 
jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření 
efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na 
webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme 
pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí; 

 testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s 
funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z 
nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb 
pro vás; 

 předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším 
oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost 
vašich dat. 

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:  

 IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými 
zařízeními v síti internet); 

 operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; 

 prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; 

 adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. 



Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje 
uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit 
námitku.  

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez 
vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám 
zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní 
nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z 
nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy 
každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro 
tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.  

Pro přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o vašem chování na webu po dobu 1 
měsíce.  

7. Pokud se u nás zaregistrujete a vytvoříte si účet na webových stránkách, zpracováváme vaše 
identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později 
nakoupíte), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš 
uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro 
tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.  

Pokud si vytvoříte účet na webových stránkách, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, 
vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte, a to i když nakoupíte 
bez přihlášení) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení e-mailů také na základě našeho 
oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:  

 získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, 
aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi 
službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a 

 poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, 
textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými 
prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem 
je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. 

Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich 
další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem 
chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali, a můžeme sbírat údaje o 
vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie). Podle 
těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní 
specifickou nabídku.  

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli 
smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.  

8. Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší 
objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte 
uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.  

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem 
na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou 
zastupujete.  

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:  

 abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží 
vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky; 



 abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo 
vás upozornit na odeslání zboží; 

 pro potřeby platby za zboží včetně zajištění odložené platby a platby na splátky; v této 
souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy 
nebo zajišťujícím odložené platby a prodej na splátky; 

 pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim 
přepravním partnerům; 

 v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje 
předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru. 

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení 
smluvního požadavku, jako je reklamace.  

9. Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich 
objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany 
právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana 
právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.  

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše 
identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později 
nakoupíte) za účelem:  

 získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, 
aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi 
službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a 

 přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, například abychom vám mohli při nákupu 
nabídnout nejbližší pobočky a odběrná místa, a to na základě našeho oprávněného zájmu, 
který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také 
vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu, 

 poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, 
textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými 
prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace 
našich produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje 
(tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a 
získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů 
také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní 
specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se 
kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu. 

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám 
můžeme zasílat pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro 
zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme 
zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto 
účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje 
nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti 
zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku 
odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám 
dotazník nebudeme dále zasílat.  

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu 
trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci 
promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše 



osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí 
doby po jeho ukončení.  

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců, s výjimkou předání pro 
předběžné posouzení, zda máte nárok na odloženou platbu, které provádíme jednorázově při vašem 
nákupu.  

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit 
námitku. 

10. Zpracování na základě plnění právních povinností: musíme plnit určité zákonem stanovené 
povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro 
takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a 
kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:  

 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší 
objednávce.  

11. Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše 
identifikační a kontaktní údaje:  

 na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším 
zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem; 

 na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme 
moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik 
a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky; 

 za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými 
zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. 

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu 
nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho 
oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po 
dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na 
konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše 
osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí 
doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola 
řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po 
dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.  

11. Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového 
systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez 
vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a 
jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 
14 dnů.  

Pokud navštívíte naši prodejnu, abyste prokázali svou totožnost při nákupu na splátky, budeme na 
základě našeho oprávněného zájmu uchovávat vaše identifikační údaje vč. čísla vašeho průkazu 



totožnosti nebo jiného dokladu, abychom mohli později prokázat, že jsme vaši totožnost řádně 
ověřili. Naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků.  

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím 
uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.  

12. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme 
shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování 
a odpovídáme za jejich řádné provedení.  

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:  

 v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, 
konkrétně 

o partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v 
souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem Komerční banka, a.s.  

o přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, pokud vám 
doručují vaši objednávku; 

o našim partnerům v rámci partnerského prodeje, pokud vám zboží z vaší objednávky 
dodává některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho 
případné reklamace;  

o dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací 
objednaného zboží či služby; 

 na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně: 

o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: 
https://policies.google.com/technologies/ads 

o Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-
cz.facebook.com/about/privacy 

13. Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, 
omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.  

a) Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou 
dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká 
máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v 
tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás 
požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a 
pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás 
můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme 
bezplatně a další kopie již s poplatkem.  

b) Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo 
neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.  

c) Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše 
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:  

 vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; 

https://policies.google.com/technologies/ads
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy


 odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž 
zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme 
nadále zpracovávat; 

 využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme 
na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které 
by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo 

 domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně 
závaznými předpisy. 

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned 
smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich 
osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či 
obhajobu našich právních nároků.  

d) Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít 
právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech 
požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných 
dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale 
po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:  

 popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; 

 vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, 
co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze 
jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); 

 vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je 
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 

 vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka 
oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. 

e) Právo na přenositelnost: Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy 
sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše 
osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které 
zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.  
 
f) Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, 
přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud 
nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.  

 
g) Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo 
podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se 
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

14. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš 
pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat emailem na adrese 
info@dakosport.cz  

 

XI. Závěrečná ustanovení  



1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
info@dakosport.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu 
kupujícího.  

2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů 
zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je 
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.  

3. 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 ZOS.  

 4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den 
uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího 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.  

 5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít 
též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat 
subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a 
postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na 
stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné 
prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.  

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech a kamenných provozovnách 
provozovaných DAKO SPORT – David Kojzar platné a účinné od 01.06.2019. 


