Obchodní podmínky internetového obchodu
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Muzea
Jana Amose Komenského.
Prodávající:
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
příspěvková organizace zřízená MKČR, č.j. 17.466/2000 ze dne 27. 12. 2000,
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
IČO: 00092142
Kontaktní údaje:
Telefon: 572 63 22 88
Email: muzeum@mjakub.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 10006-36038721/0710
Kupující: kupujícím se rozumí každý návštěvník internetových stránek prodávajícího, který
prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na zboží.
Název a hlavní charakteristiky prodávaného zboží: název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou
uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce

2. Objednávka zboží
a) Prodávající zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodávající
umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných
položek a objednání vybraného zboží. Nejsme plátci DPH, ceny uvedené v internetovém obchodě jsou
konečné.
b) 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.
c) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje

o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním
zboží (dále společně jen jako "objednávka").
d) Kupující je povinen vyplnit všechny údaje v objednávce uvedené jako povinné, jinak je objednávka
neúplná a nemůže být akceptována. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
e) Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva, na jejímž
základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě potvrzení objednávky
odeslané bezprostředně po doručení objednávky na Váš e-mail. Prodávajícím potvrzená objednávka je
považována za závaznou pro obě strany.
f) Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nebo následně stornovat objednávku nebo její část v
případě:
– zboží je již vyprodáno,
– není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail).

3. Dodací podmínky a platební podmínky:
a) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů na přepravu a
balné.
b) Zboží bude dodáno prostřednictvím České pošty, a. s. spolu s fakturou. Cenu je poté nutno uhradit
bezhotovostně na účet na základě faktury, a to do 14 dnů od jejího vystavení. Cena zboží je uvedena
již v objednávce, poštovné a balné je vždy vypočítáno individuálně na základě aktuálně platného
sazebníku České pošty. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží
současně jako dodací list.
c) Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
d) Vlastnické přáno ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
e) Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 14 pracovních
dnů od potvrzení objednávky. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v
českých korunách.

4. Odstoupení od smlouvy kupujícím:
a) Kupující, který je spotřebitelem, má dle § 1829 odst. 1 obč. zákoníku právo odstoupit bez udání
důvodu od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
převzetí zboží.

b) Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení mailem nebo dopisem, že od smlouvy odstupuje.
V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Součástí zásilky musí
být kopie faktury. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do
původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to pokud ke snížení
hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k
obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží
poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo nakládání podle předchozí věty,
budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel,
snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
c) Kupujícímu v případě odstoupení vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené do 30 dnů
od vrácení zboží kupujícím. Prodávající tak učiní formou bankovního převodu nebo hotovostní platbou.
Způsob vrácení částky bude předem dohodnut s kupujícím.

5. Reklamace
a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zejm. že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly
(není poškozené) a je v odpovídajícím množství.
b) Při reklamaci se postupuje dle platných právních předpisů, zejm. o ochraně spotřebitele.

6. Ochrana osobních údajů
a) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) prodávajícím,
a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kromě
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
b) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019.

