
Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.gallart.cz 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém 

obchodě www.gallart.cz, který je provozován Eliškou Molíkovou, Citonice 99, 671 01, 

Citonice, IČ: 02112582, zapsanou v Živnostenském rejstříku – Městský úřad Znojmo.  

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží 

mezi www.gallart.cz, který je provozován Eliškou Molíkovou, Citonice 99, 671 01, 

Citonice, IČ: 02112582, zapsanou v Živnostenském rejstříku – Městský úřad Znojmo  

(dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je 

člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 

rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na 

rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské 

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

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

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 

podmínkami a že s nimi souhlasí.  

 

2. Zpracování osobních údajů 

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti 

provozovatele tohoto e-shopu. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje 

byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má 

právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje 

měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad 

ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Prodávající 

se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než 

smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

 

3. Objednávka a uzavření Smlouvy 

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-

shopu, popř. telefonicky. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 

smlouvy 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na 

stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou 

objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající 

neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik 

http://www.gallart.cz/
http://www.gallart/
http://www.gallart/


Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) 

lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných 

důvodů. 

 

4. Cena a platba 

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné 

chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě 

nákladů na doručení zboží. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady 

spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.  

Při objednávce nad 2000,- Kč jsou náklady spojené s dodáním zboží 0,- Kč.  

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.  

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží 

zároveň i jako dodací list.  

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit 

dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým 

způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu 

jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost 

vznikla.  

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.  

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 

Platba převodem 

Dobírka 

Osobní odběr na adrese Obrazové galerie Gallart nám. Svobody 16, Znojmo, 

případně po dohodě na jiném místě ve Znojmě. 

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. 

 

5. Dodací lhůta a podmínky dodání 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním 

zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. 

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a 

podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží 

Prodávající expeduje do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. 

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.  

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na 

dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 3. těchto VOP. V 

případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, 



začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání 

příslušné částky na účet Prodávajícího. 

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

• Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 

občanského zákoníku odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 

§ 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. 

• V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy 

Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující 

náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. 

• V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. VOP 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. 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. 

• Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn 

jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 

• Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní 

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní 

cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený 

Kupujícím. 

 

7. 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 občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 



• 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, 

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke 

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Ustanovení uvedená v čl. 7. VOP 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. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo 

vadné již při převzetí. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od 

Kupujícího reklamované zboží. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Kontaktní údaje prodávajícího: 

 adresa pro doručování : Eliška Molíková,Citonice 99, 671 01 Citonice. 

Adresa elektronické pošty: eliskamolikova@seznam.cz 
 
telefon: 723 743 004. 

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. 

 

Ve Znojmě dne 15.10.2017     


