
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY HYPERODVOZ 2018 
obchodní společnosti HyperMedia, a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 

 
I. DEFINICE / VÝKLADOVÁ PRAVIDLA 
I.1 Pro účel těchto obchodních podmínek mají 

následující výrazy psané s velkým počátečním 
písmenem níže uvedený význam: 
I.1.1 VOP se rozumí tyto obchodní podmínky; 
I.1.2 Zprostředkovatelem se rozumí obchodní 

společnost založená a existující podle práva 
České republiky HyperMedia, a.s., IČ: 
27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, 
Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, která je 
Provozovatelem Webového portálu; 

I.1.3 Prodávajícím se rozumí třetí osoba, která 
uzavřela se Zprostředkovatelem Smlouvu, a 
která má zájem prostřednictvím činnosti 
Zprostředkovatele prodat třetí osobě 
(Kupujícímu) zboží; 

I.1.4 Kupujícím se rozumí třetí osoba, která na 
základě činnosti Zprostředkovatele, uzavře 
s Prodávajícím Kupní smlouvu ohledně zboží 
nabízeného Prodávajícím na Webovém portálu; 

I.1.5 Smlouvou se rozumí smlouva o 
zprostředkování prodeje zboží, kterou se (i) 
Zprostředkovatel zavazuje  
(a) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl 

Prodávající příležitost uzavřít s Kupujícím 
Kupní smlouvu, 

(b) poskytnout Prodávajícímu Uživatelský 
přístup k Webovému portálu,  

(c) za podmínek sjednaných ve Smlouvě a v 
těchto VOP zobrazovat na Webovém 
portálu Inzerci, nabídku zboží prodávané 
Prodávajícím, 
 
a kterou se (ii) Prodávající zavazuje  

(a) zaplatit Zprostředkovateli Odměnu za 
vykonání činnosti podle této Smlouvy;   

K uzavření Smlouvy dojde v okamžiku, kdy 
dojde ke Svozu zboží na základě poptávky 
Prodávajícího přes kontaktní formulář přes 
webové rozhraní Webového portálu.  

I.1.6 Smluvní stranou se rozumí Zprostředkovatel a 
Prodávající nebo kdokoli z nich; 

I.1.7 Formulářem se rozumí standardizovaná listina, 
která bude sepsána při převzetí zboží určeného 
k prodeji Zprostředkovatelem od Prodávajícího, 
a ve které bude prodávané zboží identifikováno, 
popsán jeho stav a bude uvedena Minimální 
kupní cena. V případě, že Prodávající bude 
zboží určené k prodeji Zprostředkovateli 
odevzdávat prostřednictvím kurýrní či zásilkové 
služby, bude se vycházet z identifikace zboží, 
z výše Minimální kupní ceny uvedené při 
poptávce prodávajícího v kontaktním formuláři. 
Formulář může být sepsán i elektronickou 
formou tak, že jej po Svozu zboží zašle 
Zprostředkovatel Prodávajícímu na jeho e-
mailovou adresu, neodmítne-li Prodávající 
z vážných důvodů jeho obsah do 5. dne ode 
dne zaslání Formuláře, považuje se Formulář 
za sepsaný; 

I.1.8 Svozem se rozumí odevzdání zboží určeného 
ke zprostředkování prodeje Zprostředkovatelem 
a Zprostředkovatelem předem odsouhlaseného 
zprostředkování, a to (i) osobním odevzdáním 
na adrese skladu Zprostředkovatele, nebo (ii) 
odevzdáním kurýrní či zásilkové službě, která 
zboží doručí Zprostředkovateli na náklady 
Zprostředkovatele, nebo (iii) vyzvednutím zboží 
Zprostředkovatelem u Prodávajícího.  

I.1.9 Uživatelským přístupem se rozumí přístup 
Prodávajícího do administračního systému 
Webového portálu umožňující Prodávajícímu 
sledovat stav nabídky zboží Prodávajícího; 
Uživatelský přístup je možný pouze na základě 
přidělených Přístupových údajů; 

I.1.10 Přístupovými údaji se rozumí uživatelské jméno 
a/ nebo heslo a / nebo jiný údaj nezbytný pro 
přístup do administračního systému Webového 
portálu přidělený Zprostředkovatelem 
Prodávajícímu; 

I.1.11 Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva o 
prodeji zboží nabízeného Prodávajícím 
prostřednictvím Webového portálu, která bude 
uzavřena na základě přijetí nabídky ke koupi 
zboží Kupujícím, základní náležitosti Kupní 
smlouvy jsou stanoveny těmito VOP, 
Formulářem a určením Minimální kupní ceny. 
Přijetím těchto VOP Prodávající zmocňuje 
Zprostředkovatele k tomu, aby jménem 
Prodávajícího a na účet Prodávajícího uzavřel 
s Kupujícím Kupní smlouvu, a aby přijal Kupní 
cenu od Kupujícího. Nebude-li dále ve VOP 
stanoveno jinak, dojde k uzavření Kupní 
smlouvy okamžikem přijetí nabídky ke koupi 
zboží ze strany Kupujícího a zároveň úhradou 
Kupní ceny Zprostředkovateli; 

I.1.12 Inzercí se rozumí obrazové, textové, 
kombinované nebo jiné sdělení Prodávajícího 
obsahující konkrétní nabídku zboží 
prodávaného Prodávajícím adresovanou 
určitému, popř. neurčitému okruhu třetích osob, 
včetně podrobného popisu zboží a informací o 
něm, ceny a případných jiných podmínek; 

I.1.13 Webovým portálem se rozumí webový portál 
provozovaný Zprostředkovatelem na 
internetové adrese (URL) 
http://www.hyperodvoz.cz,  
pokud není jinde v těchto VOP či v nadpisu 
jednotlivého článku konkrétní webový portál 
blíže specifikován; 

I.1.14 Administrací Inzerce se rozumí (i) vkládání 
Inzerce na Webový portál nebo (ii) její 
aktualizace; 

I.1.15 Odměnou se rozumí úplata náležející 
Zprostředkovateli za poskytnutí služeb dle 
v těchto VOP a Smlouvy, jejíž výše vychází z 
provize z Kupní ceny; výše provize bude 
stanovena dle ceníku zveřejněném na 
Webovém portálu nebo v Uživatelském 
přístupu. Do výše odměny jsou započteny i 
vynaložené náklady v souvislosti s činností 
Zprostředkovatele, a to vyjma nákladů vzniklých 
Zprostředkovateli prodejem zboží přes jiný 
webový portál dle čl. III.11 těchto VOP a vyjma 
nákladů Zprostředkovatele vzniklých 
Zprostředkovateli v souvislosti s postupem dle 
čl. III.17 těchto VOP. Zprostředkovateli vznikne 
nárok na Odměnu okamžikem uzavření Kupní 
smlouvy; 

I.1.16 Kupní cenou se rozumí kupní cena, za kterou 
Kupující koupí zboží nabízené Prodávajícím na 
Webovém portálu, a která musí být stejná nebo 
vyšší nežli Minimální kupní cena; 

I.1.17 Minimální kupní cenou se rozumí kupní cena 
zboží určená Prodávajícím ve Formuláři nebo 
v kontaktním formuláři při  poptávce 
Prodávajícího. Pokud Prodávající neurčí výši 
Minimální kupní ceny, má se za to, že výše 
Minimální kupní ceny činí 1,- Kč; 

I.1.18 Zakázaným zboží se rozumí zboží, které 
nemůže být předmětem Smlouvy, a jehož 
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seznam je uvedený na adrese 
http://www.hyperodvoz.cz/zakazanezbozi  

I.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP 
I.2.1 odkazy na „články” budou vykládány jako 

odkazy na články těchto VOP; 
I.2.2 odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo 

ustanovení právního předpisu budou vykládány 
jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis 
nebo ustanovení právního předpisu tak, jak 
případně tyto budou průběžně doplněny, 
měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;  

I.2.3 odkazy na „dny“ znamenají odkazy na 
kalendářní dny; 

I.2.4 odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na 
kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na 
něž připadá státní svátek podle platných 
právních předpisů České republiky; 

I.2.5 pojmy definované v těchto VOP v množném 
čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a 
naopak. 

I.3 Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro 
přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány 
v úvahu. 

 
II. OBECNĚ 
II.1 Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi 

Zprostředkovatelem a Prodávajícím založené 
Smlouvou. Otázky neupravené těmito VOP, 
Smlouvou, resp. Formulářem se řídí právními 
předpisy České republiky. 

II.2 Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě, 
resp. Formuláři mají přednost před zněním těchto 
VOP. 

II.3 Je-li Smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto 
VOP, mají tyto VOP přednost před případnými 
obchodními podmínkami Prodávajícího. 

II.4 Prodávající byl upozorněn na to, že pro závazkový 
vztah mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím se 
nepoužijí všeobecné podmínky Prodávajícího, i pokud 
na ně Prodávající odkáže ve své objednávce nebo 
v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy od 
Zprostředkovatele, ledaže Zprostředkovatel výslovně 
uvede, že všeobecné podmínky Prodávajícího 
akceptuje. Za tímto účelem Zprostředkovatel vylučuje 
vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky 
s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud 
Prodávající odkázal ve své nabídce na svoje 
všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany 
Zprostředkovatele považovat za akceptaci 
s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných 
podmínek Prodávajícího. 

II.5 Smluvní strany si sjednaly, že v jejich závazku se 
nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 
odst. 2 občanského zákoníku. 

II.6 Zprostředkovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně 
změnit tyto VOP včetně souvisejících dokumentů 
(zejména ceník služeb Zprostředkovatele). 
Zprostředkovatel je pak povinen zaslat Prodávajícímu 
(a to elektronicky na Prodávajícím uvedenou e-
mailovou adresu) znění změněných VOP nejpozději 1 
(jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti 
změněných VOP, Prodávající je pak oprávněn 
odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu 
z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění 
práva výpovědi Prodávajícím, činí pak výpovědní 
lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi 
Zprostředkovateli. 

 
III. BLIŽŠÍ VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ  
III.1 V případě zájmu Prodávajícího prodat zboží 

prostřednictvím Webového portálu, kontaktuje 
Prodávající Zprostředkovatele, a to buď přes 
kontaktní formulář umístěný na Webovém portálu, 
anebo telefonicky na zákaznické podpoře 
Zprostředkovatele, který na základě údajů sdělených 

Prodávajícím kontaktní formulář vyplní a zašle mu jej 
k odsouhlasení na jím uvedenou e-mailovou adresu. 
V této nabídce Prodávající identifikuje zboží 
zamýšlené k Prodeji, případně vloží jeho fotografie, 
popíše jeho stav a stáří, výši Minimální kupní ceny a 
uvede adresu, na které je zboží připraveno ke Svozu.  

III.2 Odesláním kontaktního formuláře přes webové 
rozhraní Webového portálu Prodávající prohlašuje, že 
v kontaktním formuláři uvedl správné a přesné 
informace o počtu, stavu a všech případných vad 
zboží, a že v případě, že neuvedl žádné vady zboží, 
má se za to, že zboží je bez závad a plně funkční. 
Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným 
vlastníkem nabízeného zboží, že není nijak omezen 
na svých právech v dispozici se zbožím, že je plně 
svéprávný, že zboží nepochází z trestné činnosti, a 
že zboží nespadá do kategorie Zakázaného zboží.  

III.3 V případě, že Prodávající bude mít zájem přes 
Webový portál prodat starožitnosti nebo jinak cenné 
zboží (zlato, stříbro, mince, sběratelské kolekce) je 
povinen na takovou skutečnost Zprostředkovatele 
v kontaktním formuláři rovněž upozornit.    

III.4 Zprostředkovatel není povinen na poptávku 
Prodávajícího reagovat, pokud vyhodnotí, že o 
zprostředkování prodeje zboží Prodávajícího nemá 
zájem, takové rozhodnutí nemusí Zprostředkovatel 
Prodávajícímu nijak odůvodňovat. 

III.5 V případě, že Zprostředkovatel bude mít zájem o 
zprostředkování prodeje zboží Prodávajícího, bude 
kontaktovat Prodávajícího a domluví se s ním na 
podmínkách (především způsob, místo a časový 
interval) Svozu zboží. V případě, že jako druh Svozu 
zboží bude dohodnuto vyzvednutí zboží 
Zprostředkovatelem u Prodávajícího, je Prodávající 
povinen dodržet sjednaný čas a místo Svozu, 
v případě změny ze strany Prodávajícího, je 
Prodávající povinen toto Zprostředkovateli nahlásit 
nejméně 8 hodin před sjednaným termínem Svozu, a 
to přes zákaznickou podporu Zprostředkovatele. 
Prodávající musí zboží připravit ke Svozu ve stavu a 
obalu způsobilém jeho vyzvednutí, přepravě či 
převzetí a v takovém stavu jej předat 
Zprostředkovateli nebo kurýrní či zásilkové službě. 
Odpovědnost za poškození zboží přechází na 
Zprostředkovatele až jeho převzetím ve skladu 
Zprostředkovatele.     

III.6 Kontakt mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím se 
po celou dobu trvání Smlouvy bude uskutečňovat 
prostřednictvím (i) e-mailové komunikace (kontakt 
Zprostředkovatele: podpora@hyperodvoz.cz, 
Prodávající tento kontakt uvede v kontaktním 
formuláři), (ii) přes Uživatelský přístup, (iii) telefonicky 
(zákaznická podpora Zprostředkovatele, tel.+420 
296 303 403) – v této souvislosti dává Prodávající 
výslovný souhlas s nahráváním jeho telefonické 
komunikace se Zprostředkovatelem za účelem 
odstranění případných pochybností o obsahu 
komunikace.   

III.7 Administraci Inzerce vytváří, spravuje a mění pouze 
Zprostředkovatel. Prodávající nemá oprávnění 
k Administraci Inzerce a souhlasem s těmito VOP 
dává souhlas s tím, aby Zprostředkovatel rozhodoval 
o podobě, obsahu a jiných náležitostech Inzerce.  

III.8 Zprostředkovatel zboží po jeho přijetí ve skladu 
rozbalí a prohlédne jej a zkontroluje jeho stav. 
V případě, že Zprostředkovatel po této kontrole zjistí, 
že zboží vykazuje jiné vady, než které byly 
Prodávajícím uvedeny v kontaktním formuláři, nebo 
že z jiného důvodu nemá zájem o zprostředkování 
jeho prodeje, může zboží označit za neprodejné. 
V takovém případě je Zprostředkovatel bez dalšího 
oprávněn a Prodávající mu dává uzavřením Smlouvy 
k takovému postupu výslovný souhlas (i) neprodejné 
zboží jménem Prodávajícího darovat třetí osobě pro 
charitativní účely (v této souvislosti Prodávající 
prohlašuje, že Zprostředkovatele pro tento případ 
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zmocňuje k uzavření takové darovací smlouvy), nebo 
(ii) neprodejné zboží v souladu s obecně závaznými 
předpisy zlikvidovat.  

III.9 Zprostředkovatel je rovněž oprávněn rozhodnout o 
kupní ceně, za kterou bude prodávané zboží 
nabízeno v rámci Inzerce k prodeji. Takto stanovená 
kupní cena však nesmí být nižší, než výše Minimální 
kupní ceny.  

III.10 Pokud Zprostředkovatel bude mít za to, že výše 
Minimální kupní ceny je nadhodnocená, navrhne 
Prodávajícímu její snížení. V případě, že Prodávající 
nebude s navrženým snížením Minimální kupní ceny 
souhlasit, bude se postupovat stejně, jako u 
neprodejného zboží. Zprostředkovatel je oprávněn 
navrhnout Prodávajícímu snížení Minimální kupní 
ceny i opakovaně.   

III.11 Zprostředkovatel je rovněž oprávněn zboží nabízet 
k prodeji i prostřednictvím jiných webových portálů, a 
to dle uvážení Zprostředkovatele. 

III.12 V případě, že dojde k uzavření Kupní smlouvy a 
k úhradě Kupní ceny, bude Zprostředkovatel o této 
skutečnosti informovat Prodávajícího prostřednictvím 
Uživatelského přístupu.  

III.13 Po uzavření Kupní smlouvy a úhradě Kupní ceny, 
předá Zprostředkovatel zboží Kupujícímu. Vlastnické 
právo k prodanému zboží přejde na Kupujícího teprve 
okamžikem předání zboží Kupujícímu.  

III.14 Zprostředkovatel se zavazuje nejdříve do 21 dnů po 
předání zboží Kupujícímu zaslat na základě žádosti 
Prodávajícího o proplacení na bankovní účet 
Prodávajícího uvedený ve Formuláři Kupní cenu 
(jedním převodem může být uhrazeno více Kupní cen 
za prodej většího počtu zboží Prodávajícího), po 
odečtení Odměny Zprostředkovatele a případných 
nákladů Zprostředkovatele, které nejsou součástí 
Odměny Zprostředkovatele.  

III.15 Pokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy do 2 
měsíců ode dne zveřejnění Inzerátu na Webovém 
portálu, má Zprostředkovatel právo označit takové 
zboží jako neprodejné a toto rozhodnutí sdělí 
Prodávajícímu. V takovém případě je Prodávající 
oprávněn zahájit se Zprostředkovatelem jednání za 
účelem dosažení dohody ohledně dalšího naložení se 
zbožím, přičemž Zprostředkovatel může na základě 
takové dohody umožnit jednu z následujících variant: 
(i.) Prodávající si neprodejné zboží osobně vyzvedne 
ze skladu Zprostředkovatele na adrese Nupaky 155 
v domluvenou hodinu v pracovní den, (ii), neprodejné 
zboží bude na náklady Prodávajícího nebo 
Zprostředkovatele zasláno Prodávajícímu zpět.   
Pokud do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
Zprostředkovatel sdělil Prodávajícímu své rozhodnutí 
o označení zboží za neprodejné, nebude dosaženo 
dohody o dalším naložení s neprodejným zbožím, je 
Zprostředkovatel bez dalšího oprávněn a Prodávající 
mu dává uzavřením Smlouvy k takovému postupu 
výslovný souhlas (i) neprodejné zboží jménem 
Prodávajícího darovat třetí osobě pro charitativní 
účely (v této souvislosti Prodávající prohlašuje, že 
Zprostředkovatele pro tento případ zmocňuje 
k uzavření takové darovací smlouvy), nebo (ii) 
neprodejné zboží v souladu s obecně závaznými 
předpisy zlikvidovat.  

III.16 Prodávající na zboží neposkytuje Kupujícímu žádnou 
záruku nad rámec zákona, prohlašuje však, že zboží 
je ve stavu, v jakém jej popsal v kontaktním formuláři 
dle čl. III.1 těchto VOP. Prodávající odpovídá za vady 
zboží, které bude zboží po jeho předání Kupujícímu 
vykazovat oproti množství, jakosti, či provedení zboží, 
jak jej Prodávající popsal v kontaktním formuláři. 
Kupující je oprávněn případnou vadu zboží oznámit 
bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné 
prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud Kupující 
uplatní vadu zboží (kvůli absenci vlastností zboží 
oproti popisu v kontaktním formuláři) v průběhu 14 
dnů ode dne převzetí zboží, je oprávněn a zároveň i 

povinen k vyřízení takové reklamace za Prodávajícího 
Zprostředkovatel. V této souvislosti tak Prodávající 
zmocňuje Zprostředkovatele ke všem jednáním 
souvisejícím s uplatněním takových vad zboží ze 
strany Kupujícího v průběhu 14 dnů ode dne předání 
zboží Kupujícímu. Prodávající rovněž souhlasí s tím, 
že v případě, že Zprostředkovatel posoudí reklamaci 
zboží Kupujícím jako oprávněnou, může 
Zprostředkovatel jménem Prodávajícího Kupujícímu 
vrátit zpět Kupní cenu a převzít od Kupujícího zboží 
zpět. V případě, že Kupující uplatní dle jeho 
zákonného oprávnění vady po uplynutí lhůty 14 dnů 
ode dne převzetí zboží, nebo uplatní jakékoliv jiné 
nároky plynoucí Kupujícímu vůči Prodávajícímu 
z Kupní smlouvy (především nároky z odpovědnosti 
za škody) bude takové nároky uplatňovat Kupující 
přímo vůči Prodávajícímu. Prodávající dává v této 
souvislosti Zprostředkovateli souhlas k tomu, aby 
Zprostředkovatel v těchto případech sdělil identifikaci 
Prodávajícího (včetně osobních údajů Prodávajícího) 
Kupujícímu.    

III.17 V případě, že Zprostředkovatel posoudí reklamaci 
zboží Kupujícího jako oprávněnou a dojde k vrácení 
zboží Kupujícím Zprostředkovateli, může 
Zprostředkovatel dle svého uvážení (i) zboží znovu 
nabízet k prodeji (při zvolení této varianty je 
Zprostředkovatel rovněž oprávněn snížit Kupní cenu 
zboží), nebo (ii) zboží v souladu se obecně 
závaznými předpisy zlikvidovat, nebo (iii) zboží vrátit 
na náklady Prodávajícího Prodávajícímu.  
 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE 
IV.1 Zprostředkovatel tímto informuje Prodávajícího, že 

v souvislosti s plněním Smlouvy a Kupní smlouvy 
dojde k zpracování případných osobních údajů 
poskytnutých Prodávajícím, a to v rozsahu, v jakém je 
toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy a 
Kupní smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů 
Zprostředkovatele, kterými jsou rozvíjení podnikání 
Zprostředkovatele a ochrana jeho právních nároků. 
Zprostředkovatel v tomto ohledu vystupuje jako 
správce osobních údajů. Osobní údaje budou 
zpracovány za účelem plnění smluvních povinností, 
vzájemné komunikace a za účelem ochrany právních 
nároků Zprostředkovatele. Zprostředkovatel bude 
zpracovávat pouze osobní údaje poskytnuté 
Prodávajícím, tedy identifikační a kontaktní údaje. 
Zprostředkovatel může tyto údaje poskytovat 
Kupujícímu a třetím osobám, pokud to bude nezbytné 
pro plnění smluvních povinností dle Smlouvy a Kupní 
smlouvy. Údaje mohou být rovněž poskytnuty 
externím poradcům Zprostředkovatele (účetní, 
daňový poradce, advokát). Údaje budou uchovány po 
celou dobu vzájemného smluvního vztahu a po jeho 
skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv 
a oprávněných zájmů Zprostředkovatele, která 
nepřekročí 4 roky. Prodávající je oprávněn výslovným 
souhlasem rozšířit rozsah zpracování svých osobních 
údajů, k takovému souhlasu však nesmí být nucen 

IV.2 Zprostředkovatel tímto Prodávajícího informuje o tom, 
že má právo dotazovat se na uchovávání a 
zpracovávání jeho osobních údajů, právo na přístup 
k osobním údajům, které se ho týkají, právo 
požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a 
právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání 
a zpracovávání svých údajů, pokud by byly tyto údaje 
uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. 
odstranění protiprávně uchovávaných a 
zpracovávaných údajů. Prodávající má rovněž právo 
podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů 
u příslušného dozorového úřadu 

V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
V.1 Pokud se Prodávající dopustí porušení Smlouvy a / 

nebo VOP, má Zprostředkovatel nárok na náhradu 
škody v souladu a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy České republiky. 



V.2 Prodávající je povinen si počínat tak, aby předešel 
vzniku škody, resp. aby vznik škody odvrátil, popř. 
aby ji zmírnil.  
 

VI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH 
SPORŮ 

VI.1 Je-li Prodávající fyzická osoba, která uzavřela 
se Zprostředkovatelem Smlouvu mimo rámec své 
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání, je Prodávající 
považován za spotřebitele. V případě vzniku sporu 
mezi Prodávajícím - spotřebitelem a 
Zprostředkovatelem z takové Smlouvy, má 
Prodávající ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele (dál jen „Zákon o ochraně 
spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení takového 
spotřebitelského vztahu.  

VI.2 Zprostředkovatel tímto Prodávajícího v souladu s § 14 
Zákona o ochraně spotřebitele informuje o tom, že 
věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů z uzavřených Smluv je Česká 
obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto 
pověřeného subjektu je www.coi.cz.  

VII. ODDĚLITELNOST 
VII.1 V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého 

ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se 
co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému 
ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých 
ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. 
platnosti zbývajících ustanovení. 

 
VIII. VZDÁNÍ SE PRÁVA 
VIII.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva 

vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude 
představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se 
nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno 
písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou 
Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se 
některého nároku nebo práva vyplývajícího ze 
Smlouvy a / nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání 
se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné 
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného 
úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP 
nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění 
jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu 
předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP. 

 
IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
IX.1 Prodávající bere na vědomí, že Zprostředkovatel je 

oprávněn kdykoli změnit vzhled, formu, resp. 
uspořádání Webového portálu. V takovém případě 
nevznikají Prodávajícímu v této souvislosti jakékoli 
nároky vůči Zprostředkovateli. 

IX.2 Zprostředkovatel je oprávněn bez udání důvodu 
odstoupit od Smlouvy.  
 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
X.1 Tyto údaje mohou být použity k nabídce produktů a 

služeb Zprostředkovatele. Prodávající vyslovuje 
souhlas se zasíláním informačních mailů popř. letáků 
o službách nabízených Zprostředkovatelem a o 
podmínkách, za kterých jsou Zprostředkovatelem 
nabízeny. 

X.2 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 
25.5.2018. 

 
 

http://www.coi.cz/

