
Obchodní podmínky 

  

Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je 

jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme 

používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému. 

Obchodní a montážní firma: 

ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.  

Pardubice  

Bratranců Veverkových 2717  

PSČ 530 02 

IČ: 028 98 357  

DIČ: CZ02898357  

Jsme plátci DPH.  

 

Bankovní spojení: 107-7052610267/0100 

Registrační udaje firmy:  

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové 

oddíl C, vložka 33382 

 

Základní ustanovení 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li 

smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami 

občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Je-li smluvní stranou nikoli kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 

obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 

(zákazníka). 

Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků 

komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či 

vyzvednuto v provozovnách firmy ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.  

Vymezení pojmů 

 Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá 

služby za jiným než podnikatelským účelem. 

 Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a 

identifikuje se vůči prodávajícímu IČ. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 



 Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající 

svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. 

Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího 

prodávajícímu. 

 V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodeje, promo akce, 

zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením 

zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají 

vzájemná práva a povinnosti. 

 Objednávku je možné stornovat, pokud již nebyla vyexpedována na  tel.: 775 587988, 

v pracovní době od 7.00 do 15.30. 

 Smlouva je uzavírána v jazyce českém. 

 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 

podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující 

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má 

možnost se s nimi seznámit. 

 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem 

předepsaných údajů a náležitostí. 

 Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že 

objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se 

výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru 

udané ceny předmětu zboží. 

 O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu 

objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka 

bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího. 

 Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky dává kupující 

prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o 

jeho nákupech. 

Cenové a kupní podmínky 

 Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o 

speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající 

kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je 

prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji 

kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, 

objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou 

platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má 

možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu 

zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 

 Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. 

 Poplatky za dopravu jsou specifikovány na www.BEZBETONU.cz 

 Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí bezpečné zabalení 

křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti 

poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k 

otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další 

zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. 

Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je 

dodavatelem zajištěno. 

 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. 



 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní 

ceny a jeho převzetím. 

 Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v 

případě, že není přiložen záruční list výrobce. 

 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového 

obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Reklamace 

 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem  internetového 

obchodu a právním řádem platným v ČR. 

 Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese 

zaklady@bezbetonu.cz 

Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při 

převzetí nemá vady. 

Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal 

 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 

 věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc 

tohoto druhu obvykle používá 

 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, 

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti 

věci, může spotřebitel 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 spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání 

nové věci, nebo výměnu součásti má 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 spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy 

nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu 

věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v 

případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc 

opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by 

zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu 

nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující 

vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u 

spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti 

měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Další práva a povinnosti 



stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád 

prodávajícího. 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí 

prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 

odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od 

převzetí zboží (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. 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 

dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s 

uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je 

možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. 

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny 

prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zaklady@bezbetonu.cz 

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající 

peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na 

dodání zboží vzniklé v důsledku kupující 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. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost 

bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 

14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat 

vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí 

bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako 

protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, 

může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na 

vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. 

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně 

vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského 

zákoníku nemá zejména, v případě smluv: 

 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem 

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením 

smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od 

smlouvy, 

 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od 

smlouvy, 

 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a 

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 



 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání 

nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to 

však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání 

jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických 

důvodů jej není možné vrátit, 

 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud 

porušil jejich původní obal, 

 o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato 

plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle 

zákona upravujícího veřejné dražby 

 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s 

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení 

od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém 

případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „není 

skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se 

jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy 

neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka 

uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. 

Záruka 

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky 

včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V 

opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a 

nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením 

v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v 

záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list 

neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura. 

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. 

Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako 

takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou 

formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje 

obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, 

prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. 

 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není 

záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje 

konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená je určena pouze pro spotřebitele, 

nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 



O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této 

lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému 

posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím 

spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se 

jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u 

dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel 

určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může 

kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V 

případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. V případě 

zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s 

vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly 

na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně 

bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití 

práv). 

 

Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je 

jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli 

pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně 

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel 

spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné 

osoby určené k provedení opravy. 

 

Závěrečné ustanovení 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 

dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních 

podmínek vyžadují písemnou formu. 

  

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 

podobě. 

 


