
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vratislav 
Pecka, Tatarkova 16, Praha 4 149 00, IČ 75534908 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná 
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) 
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i veškerá práva a povinnosti 
smluvních stran s kupní smlouvou související. Kupní smlouvou se rozumí i smlouva o zhotovení 
zboží na míru dle požadavků kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na 
internetové adrese www.Posterlad.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové 
rozhraní obchodu“). 
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové 
stránky prodávajícího umístěné na adrese www.Posterlad.cz (dále jen „webová stránka“) a další 
související právní vztahy. 

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy podnikatel jedná v rámci své 
podnikatelské činnosti. Pro účely těchto obchodních podmínek se za podnikatele považuje každá 
osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na 
účet podnikatele. 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit a doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně kupní 
ceny nabízeného zboží. Kupní cena nabízeného zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny 
související poplatky s výjimkou nákladů na doručení zboží kupujícímu, které jsou uvedeny zvlášť 
(viz. článek 3.2. obchodních podmínek). Kupní cena nabízeného zboží zůstává v platnosti po 
dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tím není omezena možnost 
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky 
prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen 
s kupujícím kupní smlouvu uzavřít. 
 
 
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a 
dodáním zboží kupujícímu. Kupující nese veškeré náklady vynaložené prodávajícím, které jsou s 
takovým doručením spojeny. 

2.4. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na 
stránky. 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. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody 
stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit 
objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí 
nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že 
kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. 

2.5. 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). 

2.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky (akceptace), 
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu 
kupujícího. Prodávající má právo až do momentu odeslání zboží kupujícímu odstoupit od kupní 
smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. 

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s 
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních 
podmínek). 

2.8. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání 
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v 
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na 
telefonní hovory) nese kupující. 

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
3.1. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí prodávajícímu způsobem, 
který si kupující zvolí z možností zobrazených na webovém rozhraní obchodu. 
 

3.2. Vedle kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a 
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i 
náklady spojené s dodáním zboží. 

3.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny 
kupujícím. V případě bezhotovostní platby je povinnost zaplatit kupní cenu splněna připsáním 
příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

3.4. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. 

3.5. Na žádost kupujícího prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový 
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické 
podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

 



ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 
5.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
To neplatí v případě zhotovení zboží na míru, neboť se jedná o zboží zhotovené podle přání 
kupujícího a pro jeho osobu, a dále v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu 
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a 
formulář pro odstoupení jsou k dispozici na webové stránce. 
 
5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené 
zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. 
Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího, který je kupující 
povinen prodávajícímu písemně sdělit nejpozději při vrácení zboží. Kupující s tímto způsobem 
vrácení kupní ceny výslovně souhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. 
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí 
prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému 
způsobu dodání zboží. 

5.3. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující 
zboží předá nebo dostatečně prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal. 

5.4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku 
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, pokud zboží vrácené kupujícím 
bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

5.5. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani v dodatečné lhůtě pěti (5) 
dnů od splatnosti kupní ceny, má se za to, že prodávající od kupní smlouvy odstoupil a kupní 
smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání prodávajícího lze dovodit, že kupní smlouva i nadále 
trvá. 

5.6. Veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, jakož i 
škodu způsobenou prodávajícímu, včetně snížení ceny zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, je 
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a 
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy, zaniká 
darovací smlouva od počátku spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit 
prodávajícímu i poskytnutý dar. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
7.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá vady ve smyslu § 2161 občanského 
zákoníku. 
 
7.2. Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat stav dodávaného zboží. V 
případě, že zjistí jakékoli poškození zboží, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději 
do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí zásilky, a to e-mailem na adresu hello@posterlad.cz. 



7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady lze uplatnit u 
prodávajícího zasláním zboží na adresu Vratislav Pecka, Na Jezerce 7, Praha 4 140 00. Za 
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího 
reklamované zboží. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. 
 
8.2. Prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýhradní licenci k užívání webového rozhraní 
způsobem předvídaným těmito obchodními podmínkami. 

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, 
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového 
rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je kupující oprávněn užívat jen v rozsahu, který 
nezasahuje do práv prodávajícího či třetích osob, a který je v souladu s jeho určením. 

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle 
práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku 
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím 
určením. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
9.1. Nakládání s osobními údaji kupujícího a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9.2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro 
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro 
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas kupujícího je udělen na 
dobu neurčitou. 

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je 
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách svých osobních 
údajů. 

9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen 
„zpracovatel“). Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím 
osobám, a to s výjimkou osob dodávajících objednané zboží. 



9.5. Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím nebo zpracovatelem v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

9.6. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou úplné, správné a pravdivé, a že je 
prodávajícímu poskytl dobrovolně. 

9.7. 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. 

9.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1. Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání webové stránky se 
řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

11.2. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, 
nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní 
smlouvy nebo obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní 
smlouvy ani obchodních podmínek. 

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost 
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své 
působnosti příslušný živnostenský úřad. 

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Vratislav Pecka, Na Jezerce 7, Praha 4 140 00, 
hello@posterlad.cz, +420 724 286 268, www.posterlad.cz 

 
	


