
OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.nakladatelstviblizko.cz 
  
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1.   
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) paní Mgr. Blanky Fišerové, 
trvalým bydlištěm a sídlem Družstevní 1061, 674 01 Třebíč, IČ 07443979, podnikající na 
základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Třebíč, č. j. OŽÚ-ČJ/
59099-17/BED, sp. značka OŽÚ/22431-2017/BED  (dále jen „prodávající“) upravují 
v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) 
uzavírané mezi prodávajícím a  jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 
je  prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese 
www.nakladatelstviblizko.cz (dále jen „webová stránka“), a  to prostřednictvím rozhraní 
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
1.2.      
Kontaktní údaje prodávajícího: email: fiserovablanka@gmail.com, telefon 777 116 540. 
Prodávající je osobou, zapsanou v Živnostenském rejstříku, není plátcem DPH. 
1.3.  
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit 
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání 
zboží v  rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu 
povolání. 
1.4.   
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v  kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v  kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
podmínek. 
1.5.  
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní 
podmínky jsou vyhotoveny v  českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v  českém 
jazyce. 
1.6.      
Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
2.1.      
Veškerá prezentace zboží umístěná ve  webovém rozhraní obchodu je  informativního 
charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2.2. 
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní 
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní 
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 



2.3.  
Informace o  nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém 
rozhraní obchodu platí pouze pro doručováno v rámci území České republiky. 
2.4.      
Při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány 
za  správné. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém 
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží uvede kupující písemně v 
elektronickém objednávkovém formuláři a formulář odešle), 
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o  požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží a 
2.4.3. informace o  nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako 
„objednávka“). 
2.5.  
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje 
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
2.6.   
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše 
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o  dodatečné 
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
2.7.   
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 uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen 
„elektronická adresa kupujícího“). 
2.8.      
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
  

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1.      
Cenu zboží a  případné náklady spojené s  dodáním zboží dle kupní smlouvy může 
kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 
6056156001/5500, vedený u Raiffeisen bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); 
3.2.      
Společně s cenou poštovného je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady 
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, 
rozumí se dále poštovným i náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
3.3.      
V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  3 dnů od uzavření kupní 
smlouvy a kupující je povinen při úhradě kupní ceny uvést příslušný variabilní symbol 
platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné 
částky na účet prodávajícího. 



3.4.      
Prodávající je oprávněn, zejména v  případě, že ze strany kupujícího nedojde 
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě 
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se 
nepoužije. 
  
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
4.1.      
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit 
od kupní smlouvy o  dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, od 
kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po 
dodání nenávratně smíseno s  jiným zbožím, od kupní smlouvy o  dodávce zboží 
v  uzavřeném obalu, které spotřebitel z  obalu vyňal a  z  hygienických důvodů jej není 
možné vrátit a  od  kupní smlouvy o  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
4.2.      
Nejedná-li se o případ uvedený v  čl. 4.1 obchodních podmínek či o  jiný případ, kdy 
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského 
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, 
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání 
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení 
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zaslat písemné vyjádření na adresu 
elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. 
4.3.      
V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní 
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti 
(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující 
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to 
i  v  tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní 
cestou. 
4.4.      
V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí 
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího 
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení 
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou 
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí 
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
4.5.      
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 



4.6.      
V případech, kdy má kupující v  souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 
od  kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit, a to až  
do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní 
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

  
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
5.1.      
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
5.2.      
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady 
spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem 
doručení. 
5.3.      
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží 
neporušený. V  případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není 
povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu. 
  
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
6.1.      
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z  vadného plnění se řídí příslušnými 
právními předpisy (zejména §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a  § 2161 až 2174 
občanského zákoníku a  zákonem č.  634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů). 
6.2.      
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v  návodu 
připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, 
po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
6.3.      
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
6.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a  chybí-li ujednání, má takové 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával 
s ohledem na povahu zboží  
a na základě reklamy jimi prováděné, 
6.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 
zboží tohoto druhu obvykle používá, 
6.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
6.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 



6.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
6.4.      
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již 
při převzetí. 
6.5.      
Ustanovení uvedená v čl. 6.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného 
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží 
způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na vadu odpovídající míře 
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to 
z povahy zboží. 
6.6.      
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě podnikání. Uplatní-li 
kupující právo z  vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo 
uplatnil. 
  
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Článek o  ochraně osobních údajů byl v  souladu s  GDPR z  obchodních podmínek 
odstraněn a nahrazen samostatným dokumentem o zpracování osobních údajů. 
  
  
8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
8.1.      
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním 
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
8.2.      
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na 
webové stránce možné provést a  závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by 
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle 
předchozí věty kdykoliv odvolat. 
  
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1.      
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 
9.2.      
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 
9.3.      
Vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. 
S případnou stížností se může kupující obrátit na prodávajícího a dále na orgán dohledu 
nebo státního dozoru. 
9.4.      
Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v  případě sporu na přijatelném 
kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) 
s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu 



jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na 
internetových stránkách www.coi.cz. 
9.5.      
Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je možné využít také platformu pro řešení 
sporů on-line, internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
  
V Třebíči dne 1.12.2020                                                                            
Mgr. Blanka Fišerová


