
Provozovatel internetového portálu: 

Jan Hadač  
Havlíčkova 96  
439 01 Černčice  
(okres Louny, Ústecký kraj) 

IČO: 67829881  
DIČ: CZ7808162758 

Živnost vedena u MÚ Louny pod č.j.:1/296/99 

Odpovědná osoba a kontakt: 
Jan Hadač 
+420 608 333 835
honza@turnigy.in

Provozní doba e-shopu: 

průběžně po celý den, stačí zavolat nebo poslat e-mail 

Objednávky jsou expedovány dle zvoleného způsobu dopravy a platby. 

1) O registraci a ochraně osobních údajů

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na našem e-shopu a nebudou poskytnuty 
třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z našeho 
internetového obchodu, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." 

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace. 

Další informace naleznete v dokumentu GDPR. 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, zákaznický účet

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení 
závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany 
prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních 
podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem 
před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si 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 dodávaného zboží. 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 částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho 
účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

mailto:honza@turnigy.in
https://www.rc-levneji.cz/user/documents/upload/Podminky_ochrany_osobnich_udaju.pdf


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kupující objednávku nezaplatil nebo si objednávku na 
dobírku nevyzvedl nebo v případě, že objednané zboží nebude možné dodat. Pokud si kupující vytvořil objednávku, 
která byla zmařena ze strany kupujícího (nezaplacena nebo nevyzvednuta), vyhrazuje si prodávající bez dalšího 
upozornění zrušit kupující další objednávku z důvodu zamezení blokování zboží a zamezení vzniku dalších nákladů, 
které by vznikly prodávajícímu z případné neúspěšné realizace objednávky. 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že 
nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována 
náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou - 
e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo
skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě
dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém 
obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou 
cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních 
podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou 
adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v 
takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

Doklad k zakoupenému zboží je odesílán spolu se zbožím nebo v elektronické podobě (dokument ve formátu pdf) a to 
na  
e-mail kupujícího. Doklad v elektronické podobě obdržíte nejpozději do 7 dnů od obdržení platby na účet. Při osobním
převzetí zboží je doklad předáván v tištěné podobě se zbožím.

Zákaznický účet 

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého 
zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat 
zboží také bez registrace.  

Při registraci do zákaznického účtu 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 zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat 
mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za 
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, 
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 

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. 



3) Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-
mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. 

Storno bude provedeno automaticky u objednávky, která nebude vyzvednuta či zaplacena do 5 pracovních dnů od 
data objednání (pokud nebylo domluveno jinak). 

V případě, že objednávka odeslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, tak další objednávka stejného 
zákazníka nebude na dobírku akceptována. Zákazník, který si předešlou objednávku na dobírku nevyzvedne, bude 
mít možnost zaplatit další objednávku jen platbou předem a bude mu naúčtována platba za poštovné a balné za 
předchozí objednávku v hodnotě 159 Kč. 

Pokud je objednáno zboží na objednávku, byla provedena platba a zboží bylo již objednáno u dodavatele, tak storno 
objednávky již nelze provést. 

Prodávající si vyhrazuje právo provést storno objednávky v případě, že zákazník uvede nepravdivá nebo nesprávná 
data (zejména kontaktní údaje a adresu) nebo bylo vytvořeno více duplicitních nebo podobných objednávek a 
zákazník nereaguje na komunikaci s prodejcem. 

4) Doprava

Zboží je doručováno dle aktuálního výběru dopravy, které se vám zobrazí při pokračování objednávky v 
košíku. Cena je zobrazována taktéž dle aktuální nabídky dopravy a platby.

Přeprava je realizována přepravní službou Zásilkovna a doručena dle vybraného způsobu přepravy.

Způsob platby lze ve vytvořené objednávce kdykoliv změnit. Pokud není možné odeslat zásilku do 5 pracovních 
dnů, je kupující o tomto stavu informován e-mailem, ve kterém obdrží informaci s termínem vyřízení a odeslání 
objednávky. Pokud by zákazník tento termín nemohl akceptovat a platbu za objednávku již měl uhrazenou, tak na 
základě písemné žádosti (nejlépe e-mailem) je objednávka stornována a celá kupní částka je vrácena stejným 
způsobem jakým byla provedena. Vrácení částky je prováděno bez zbytečného prodlení a v nejkratší možné době. 

Odeslání zásilky můžete očekávat do 48 hodin (v pracovní dny, do doby se nepočítají víkendy a svátky) od vytvoření 
objednávky (u zboží skladem) nebo po obdržení Vaší platby při zvolení způsobu platby předem na účet. Pokud není 
zboží skladem, je nejlepší se předem informovat na případné dodací době u zvoleného zboží. 

Vyjímku tvoří případy, kdy je zboží před expedicí upravováno (nahrání FW a jiné úpravy) nebo je 
příprava zboží časově více náročná, zde může být doba prodloužena až na 5 pracovních dnů ode dne 
vytvoření nebo zaplacení objednávky. 

Zboží je možné odeslat také do zemí EU, ale pouze při platbě předem a lhůta pro vyřízení objednávky 
začíná běžet od okamžiku přijetí platby. 



5) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu nebo převzetím zboží. 

Pokud není u položky uvedeno jinak, tak je na zboží poskytována záruční doba daná zákonem. Vyjímku tvoří pouze 
akumulátory, viz. článek 12. 

Záruka na použité zboží (bazar) je 12 měsíců, při nákupu na IČO je zkrácena na 60 dnů.

Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. 

6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má 
kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní 
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může 
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před 
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní 
smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím 
převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má 
spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V 
takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s 
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno 
nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději 
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v 
případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na 
základě kupní smlouvy získal. Pokud bude zboží vykazovat známky používání a bude jakkoliv upravované nebo 
poškozené, tak není možné požadovat vrácení celé kupní ceny. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu 
spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Zboží je možné vrátit v zákonné 
lhůtě 14 dnů ode dne doručení / převzetí zboží. Je však nutné, aby neneslo známky používání a bylo 
dodáno v původním obalu a včetně veškerého příslušenství. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto 
případě na straně kupujícího. 

Zboží lze vrátit jen v originálním obalu, bez známek používání a nepoškozené (myšleno nepoškozené 
mechanicky, elektricky apod.).  

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14
dnů od převzetí plnění,

• na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
Prodávajícího,

• na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá
rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno, porušeno, 
nebo je viditelné opotřebené či poškozené. 



Pokud je zboží nakupováno na IČO (fyzická nebo právnická osoba), tak se výše uvedené podmínky na 
takový nákup nevztahují a zboží vrátit nelze. 

8) Doručení a dodací podmínky

O vyřízení objednávky jste informování e-mailem, ve kterém obdržíte podací číslo zásilky. U balíků obdržíte také 
informaci o odeslání a doručení prostřednictvím SMS. Stav doručení lze sledovat na webu ze zaslaného odkazu. 

Jak postupovat při vracení zboží: 

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte
nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při 
dodávce. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, 
popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. 
Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to nejpozději do 14 pracovních dnů 
od obdržení zásilky nebo dodání potřebných údajů. 

9) Způsoby úhrady

Dostupné způsoby úhrady lze vybrat při vytváření objednávky. 

Platba předem - při výběru této možnosti obdržíte potvrzení objednávky se všemi údaji k platbě. Zboží budeme 
expedovat po obdržení platby na bankovní účet. 
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.  
Pro zákazníky z EU, je možnost platby předem na účet v EUR. Další možné typy plateb jsou vždy dostupné při 
vytváření objednávky podle aktuální nabídky. 

10) Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení 
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení 
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová 
adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v 
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu 
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

11) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. 
Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek. 



12) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, 
musí být čisté a s popisem závady, případně označeným místem závady. 

Jak postupovat 

1. Před odesláním zboží doporučuji o této skutečnosti nám předem poskytnout potřebné informace buď
telefonem, nebo e-mailem, aby bylo možné předejít zbytečnému odeslání plně funkčního zboží, u
kterého je jediným problémem nesprávná a neodborná manipulace.

2. V případě reklamace postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "uvedenou na začátku
dokumentu". Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v
jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru
nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení
původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
Doporučujeme Vám zboží pojistit.

3. Po obdržení a přezkoumání zásilky budete vyrozuměni e-mailem o dalším postupu reklamace.
4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. V případě vysílaček je oprava

řešena výměnou vadných dílů za nové (moduly FrSky DJT/DFT/DHU jsou vedené jako samostatné zboží,
které není neoddělitelnou součástí vysílačky a je možné řešit jejich reklamaci samostatně).

5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z

neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Nelze uplatňovat reklamaci na nesprávně
fungující zařízení založené na OPENSOURCE řešení, neboť takováto řešení sami o sobě žádné
záruky nemají a ani je poskytovat nemohou, jejich používání a veškerá případná rizika, která mohou
vyplynout z jejich používání, má na svou zodpovědnost kupující nebo případně jejich další uživatel.
(OPENSOURCE řešení je software nebo hardware řešení v otevřené licenci v rámci jednotlivců nebo
skupin). Vyjímkou jsou pouze samotné vysílačky Turnigy a záruka na hardware (funkčnost po elektronické
stránce, která není řešena jako OPENSOURCE).

7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky

budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Zboží, které bylo mechanicky nebo elektricky poškozeno kupujícím (spotřebitelem) již nelze reklamovat na skryté 
výrobní vady. 

Nelze také reklamovat zboží, které bylo poškozeno nevhodným způsobem použití - přetěžované komponenty 
nadměrně vysokým proudem než je maximální uvedený proud způsobený nevhodnou volbou komponent (motory, 
regulátory, akumulátoru, baterie apod.). 

Repasované nebo použité zboží, které má nebo může mít své charakteristické znaky používání včetně opotřebení, 
které nejsou důvodem pro reklamaci.

V případě neoprávněné reklamace zboží je účtován kupujícímu manipulační poplatek 300 Kč. 

Zvláštní případ jsou Li-Po akumulátory (baterie). 

Řadí se do kategorie spotřebního zboží s omezenou životností. Životnost akumulátorů závisí na použití, způsobu 
dobíjení a počtu dobíjecích cyklů. Proto nelze akumulátory reklamovat po několikaměsíčním použití z důvodu snížení 
kapacity článků, nebo pokud bylo s akumulátorem zacházeno tak, že došlo k jeho poškození. 

Vzhledem k tomu, že jsou akumulátory kontrolovány při naskladnění od dodavatele a před jejich expedicí, tak se 
vylučuje odeslání vadného zboží. 
Akumulátory jsou, až na vyjímky, opatřeny z výroby originálními konektory.  
Po převzetí doporučujeme akumulátory okamžitě prohlédnout, změřit a vyzkoušet (vybít-nabít).  
Akumulátory zkoušejte s originálními konektory. Nelze uplatnit reklamaci v případě, že byly tyto konektory měněny 
za jiné pro velké riziko možného zkratu při této manipulaci. Lépe je vždy přizpůsobit konektory u ESC (regulátoru). 
Akumulátory budou přijímány k reklamaci pouze s originálními konektory a mechanicky nepoškozené. Také nelze 
uplatnit reklamaci, pokud jsou baterie naražené, promáčklé nebo je jinak poškozený obal či jsou bez originálních 
konektorů 



Záruční lhůta u akumulátorů zaniká pokud je nesprávně používán v rozporu s vlastnosti a možnosti výrobku tzn. 
nadměrným vybíjením článků pod hodnoty (u Li-Po článků pod 3,5V na článek), které již poškozují článek 
akumulátoru, přebíjením článků (u Li-Po článků nad 4,2V na článek), špatným skladováním nebo skladování při 
napětí, které není pro konkrétní typ akumulátoru vyhovující. Taktéž nelze uplatnit reklamaci u akumulátorů, které 
byly poškozené nesprávně zvolenou nabíječkou nebo poškozenou nabíječkou! Veškeré prodávané baterie mají od 
výrobce nalepeno vlastní jedinečné sériové číslo a tudíž je nelze zaměňovat a je nutné tento štítek na akumulátoru 
zachovat pro případ pozdější reklamace. Pokud nelze jednoznačně akumulátor identifikovat pomocí štítku, tak je 
záruka zamítnuta. Akumulátory reklamované do 30 dnů od nákupu, které mají číslo jednoznačně viditelné a 
nesetřené jsou reklamovány okamžitou výměnou. V ostatních případech je každý akumulátor posuzován zvlášť s 
ohledem na způsob používání. 
Je nutné si uvědomit, že záruční lhůta se vztahuje pouze na výrobní vady. 

Pokud je zboží zakoupeno na IČO (fyzická nebo právnická osoba) je záruční lhůta na nové zboží *12* 
měsíců a na repasované zboží je záruční lhůta *90* dnů. Záruka na akumulátory nebo baterie je 
zkrácena na 30 dnů. Uzavření kupní smlouvy se pak dále řídí obchodním zákoníkem. Reklamační a 
záruční podmínky, vyjma doby záruky na zboží, platí tak jak je uvedeno výše. 

13) Omezení prodeje

Pokud dojde k omezení prodeje, není možné vytvářet objednávky, budou přijaté objednávky před tímto omezením 
vyřízeny v běžném termínu nebo po naskladnění objednaného zboží. Další objednávky, které budou v tomto období 
přijaty, budou vyřízeny běžným způsobem jakmile e-shop přejde do běžného provozu. Informace o stavu a 
dostupnosti zboží sdělím obratem na dotaz u konkrétní položky. 

14) EET

Vzhledem k zákonu o elektronické evidenci tržeb, jsem povinen informovat své zákazníky o tom, že pokud 
proběhne platba za objednávku (tedy dodání zboží nebo služeb) formou, která spadá pod platby, které je nutné 
evidovat, tak obdržíte doklad, který bude obsahovat informace o tom, že platba byla zaevidována u správce daně 
on-line. 

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. 

Rád bych doplnil, že se neevidují platby, kdy je platba odeslána z účtu na účet (tedy platba předem provedená 
převodem na účet) a ani při platba na dobírku, neboť jde také o platbu, kterou dopravce odesílá převodem z účtu 
na účet. 

15) Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní 
smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto 
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 
e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, 
fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno 
kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v 
důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, 
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo 
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti 



tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, 
který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.  

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

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

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

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. 

Obchodní podmínky jsou platné od 2.9.2020 09:00 do odvolání. 
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v 
platnosti k datu nákupu. 
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