
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Úvodní ustanovení  

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě shop.mtv3art.cz, provozovaném obchodní společností 

MTV3ART s.r.o., se sídlem Minská 302/58, Žabovřesky, 616 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi, MTV3ART s.r.o, jakožto prodávajícím, na jedné 

straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní 

stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. 

 Vymezení pojmů 

 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 

spotřebitel a na druhé straně dodavatel.   Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky 

nebo poskytuje služby.    Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje 

kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.    Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při 

uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která 

nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není 

spotřebitelem (dále jen 'kupující nikoli spotřebitel'), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo 

jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s 

těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Internetový obchodník musí dodat produkt, který si zákazník objednal. 

Jedinou vyjímkou je vyprodání zásob.Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží 

dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky 

dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik 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.Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží 

kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho 

návrhem.Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky 

kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém 

formuláři.Kupující může zrušit objednávku, než je zboží odevzdáno dopravci k přepravě.Kupující sám nemá možnost objednávku 

zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném 

termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).Pokud kupující připojí k objednávce dodatek, 

prodávající se jím bude závazně řídit a dodá zboží modifikované podle dodatku. Ovšem toto platí pouze v případě, že takové zboží 

má dodavatel v nabídce a je skladem. Pro tento případ platí, že prodávající takové modifikované zboží dodá za cenu platnou v době 

podání objednávky, publikovanou na internetovém obchodě prodávajícího. Pokud se tato cena liší od ceny v objednávce, bude 

prodávající požadovat, aby tuto cenu předem kupující stvrdil písemně v rámci emailové komunikace. Místem dodání zboží je adresa 

uvedená kupujícím v objednávce. Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a 

neposkytne je žádným jiným subjektům. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu. Kupující je povinen dodané zboží a 

připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného 

odkladu písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. To platí především na případy, kdy dodané zboží 

nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Vlastnické 

právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, 

nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. 



Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího 

vedoucí ke správnému a včasnému vyřízení objednávky. 

 Cena zboží 

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro 

získání zboží zaplatit. 

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v 

platnosti. 

 

 Doprava 

Při objednávce nad 5000 Kč je doprava zdarma, pokud není probíhající akční nabídkou uvedeno jinak ( v takovém případě je limit 

dopravy nižší). 

   V ostatních případech účtujeme dopravné a balné 99 Kč včetně DPH. V případě volby platby dobírkou je účtován poplatek za 

doběrečné ve výši 40 Kč včetně DPH a to ve všech případech. V případě, že si zákazník nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží 

u přepravce, a bude posléze požadovat opětovné zaslání, bude k zakázce znovu účtováno patřičné dopravné  (druhé zaslání) a to i v 

případě, že zakázka převyšuje částku 5000 Kč. 

Cena dopravného pro rozměry nad 1,5m je 190,- Kč s DPH 

Výše uvedené podmínky platí pro zasílání po celé České republice. Pro zaslání do jiných zemí Evropy Vás budeme informovat o 

aktuální ceně dopravného dle platných ceníků přepravní společnosti. 

 Dodací podmínky 

Termín dodání: 

Zboží, které je SKLADEM, Vám doručíme do 10 ti dnů po celé ČR, nebo, a to především u objednávek rozměrných výrobků, Vás 

budeme kontaktovat ohledně termínu dopravy, nejpozději však bude zboží dopraveno do 14 ti dnů. 

 

Převzetí zboží 

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka 

nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník 

poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny. 

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem 

kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci. 

  

Způsoby platby 

- bankovním převodem 

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na email, ve kterém naleznete fakturu a informace k platbě. Fyzické dodání objednávky 

lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní 

symbol číslo faktury. 

- na dobírku (hotově při převzetí zboží) 

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (PPL, DHL, případně jiný přepravce). 

 Práva a povinnosti kupujícího 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování 

objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje 

nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 



 Práva a povinnosti prodávajícího 

 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu. Při 

převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. 

Prodávající má právo odmítnout další objednávku, pokud kupující předtím nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní 

cenu. 

Zboží, které není skladem je označeno pojmem 'NENÍ SKLADEM', kterého dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové 

adrese info@gmled.cz. Kupní smlouva u tohoto zboží vzniká až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k 

uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek. 

Je-li kupujícím podnikatel má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným ( 

zboží není na skladě atd.), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem 

(bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou 

částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.  

Odstoupil - li kupující podnikatel platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou 

o: 

(I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, 

(II) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i 

(III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako 

použité, nelze - li je prodat jako nové. 

Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající 

vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou 

kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím. 

Odstoupení od kupní smlouvy 

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů 

od převzetí zboží bez udání důvodů. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vyrozumění, se kterým současná platná právní 

úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit 

bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. 

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje: 

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 

 Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak 

vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. 

 Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu kanceláře prodávajícího MTV3ART 

s.r.o, nebo v elekronické podobě na info@mtv3art.cz 

Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o 

odstoupení od kupní smlouvy. 

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od 

převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se 

zbožím, vyjma faktury. 

Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení od kupní 



smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží prodávajícímu, nebo bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající 

nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. 

Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle §53 odst. 10, občanský zákoník. 

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. 

 

 Rozpor s kupní smlouvou 

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen 'rozpor s kupní smlouvou'), má kupující 

spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to 

podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující 

spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před 

převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se 

projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze 

věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné 

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné 

reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních 

předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí 

nebo pro který se věc obvykle používá.  

Reklamace 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato 

práva: 

 - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to 

vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit 

od kupní smlouvy, 

 - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní 

smlouvy, 

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu 

vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, 

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní 

ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

 Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: 

MTV3ART s.r.o,  nebo na info@gmled.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k 

dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o 

závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující 

vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen 

předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen 

zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal 

nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být 

reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej 

faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace 

řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. 

 Záruka 

 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání 

produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani 



poskytnutá záruka. 

Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je 

záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci 

vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného 

zboží. 

Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné 

zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající 

reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, 

kolik by stála výměna nebo oprava zboží. 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o 

provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, 

kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující. 

  

Ochrana osobních dat 

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních 

údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a 

shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného 

vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

  Osobní údaje budou využity pouze k účelům vedoucím k včasnému vyřízení objednávky kupujícího. Firma MTV3ART s.r.o si 

vyhrazuje právo informovat zákazníky o svých připravovaných aktivitách a současně se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v 

jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Tato 

data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako 

kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží. 

  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní formulář 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti MTV3ART s.r.o., se sídlem Minská 8, Brno 61600, IČ: 24774642, zapsané ve veřejném 

rejstříku Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: - e-mailová adresa - 

jméno - příjmení – telefonní číslo 

2. E-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné 

zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz na stránkách MTV3ART s.r.o (mtv3art.cz). 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@mtv3art.cz, MTV3ART s.r.o., Minská 

8, Brno 61600. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše 

osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů - v případě 

pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás 

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické 

objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1.ledna 2017. Změny obchodních 

podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 
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