
Všeobecné obchodní podmínky od 1. 1. 
2014 

platná od 1. 1. 2014. 

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.zevyt-nabytek.cz 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1    Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.zevyt-
nabytek.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.zevyt-
nabytek.cz, www.zevyt.cz. 

1.2    Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a 
kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující: 

 
Firma: Zevyt s.r.o. 

Sídlo: Bří. Mrštíků 7/81, Klobouky u Brna 691 72, 
IČ: 46904085, 

DIČ: CZ46904085, 
e-mailová adresa: zevyt@centrum.cz, 

tel.: 519 419 139, 604 466 939 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6039 (dále jen 

„prodávající“ nebo „společnost Zevyt s.r.o.“) 

1.3    Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené 
těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

1.4    Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy 
neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že 
se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí) 

1.5    Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, jejich obsah je mu znám, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou 
nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. 

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy 

2.1     Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své 
podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává 
kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

2.2     Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je 
definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek. 

2.3     Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je 
z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo 
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 



obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele 
se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní 
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 
jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

2.4     Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené 
v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva 
(dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos 
zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.zevyt-nabytek.cz jsou uváděny podle 
aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny 
v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. 

2.5     Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem 
DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto 
obchodních podmínek. 

2.6     Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní 
smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením 
objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka 
kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, 
pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a 
prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. 
V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, 
informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího 
o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít 
před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-
mailu zevyt@centrum.cz, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel.č. 604 466 939; 
takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada 
vlastnictví 

3.1     Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu 
odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 
dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. 

3.2     Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce 
doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje 
při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. 

3.3     Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním 
řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. 

3.4     Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné 
podle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní 
smlouvě a obchodními podmínkami. 

3.5     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. 
Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží 
kupujícímu. 

3.6     V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní 
smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o 



 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne 

převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí 

první dodávky zboží. 

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud 
kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém 
případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. 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 tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo 
v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho 
povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má 
známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní 
cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. 

3.7     V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje 
prodávající následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího prostřednictvím 
emailu: zevyt@centrum.cz a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla 
objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání 
zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí 
odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – 
spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 
Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím) budou vráceny 
na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv 
však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží 
prodávajícímu odeslal. 

4. Platební podmínky 

4.1     Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. 

4.2     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bří Mrštíků 7/81, Klobouky u Brna, 691 
72; 

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1381509349/0800 , vedený u 

společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); 
 bezhotovostně platební kartou; 
 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. 

5. Termín dodání a doprava 

5.1     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V 
případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a 
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.2     Ceny přepravy jsou uvedena na www.zevyt-nabytek.cz v sekci Reklamace a doprava. 



5.3     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v 
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, 
je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

5.4     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s 
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.5     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží 
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení 
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce 
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl 
neporušen. 

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného 
plnění a reklamační řád 

6.1     Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za 
jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. 

6.2     Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-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 kupující 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 kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li 
kupující-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. Kupující-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 kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. 

6.3     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se 
za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

6.4     Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny 
dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými 
kupujícím. 

6.5     Vadou zboží není obvyklý barevný nebo rozdíl ve struktuře u přírodních materiálů, 
textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky 
nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně 
objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. 
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána 
nižší cena. 

6.6     Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. 

6.7     Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým 
užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou 
manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně 
v kupní smlouvě. 

6.8     Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro 



použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti 
měsíců od převzetí. 

6.9     Pro kupujícího - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných 
ustanovení ObčZ následující: 

 § výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení 
smlouvy nikoliv za porušení podstatné, 

 § při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady 
anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, 

 § při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu 
z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. 

6.10  Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno 
přepravou, doporučuje se následující postup. 

 Zákazník informuje přepravní společnost ihned při převzetí zboží o poškození zásilky. 
 Na místě při převzetí zboží si vyžádá u přepravní společnosti sepsání zápisu o škodě. 
 Na emailovou adresu zevyt@centrum.cz zašle informaci o převzetí poškozené zásilky a 

to nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky. 
 Zákazník zajistí fotodokumentaci poškozeného obalu a opatrně rozbalí zásilku, kde pořídí 

foto poškozen.  
 Zákazník zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a přepravní etikety na 

adresu zevyt@centrum.cz do 24hodin. 

6.11  Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek 
prodávajícího, nebo prostřednictvím prodejny prodávajícího v České republice. Prodávající 
doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: spotřebitel kontaktuje 
prodávajícího prostřednictvím emailu: zevyt@centrum.cz a písemně uvede číslo zakázky, termín 
objednání, popis reklamované závady a připojí fotodokumentaci poškozené části. 

6.12  Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je 
zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1     Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. 

7.2     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném 
znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje 
právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude 
zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.zevyt-nabytek.cz. Dnem jejich 
zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní 
smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto 
odstavce). 

7.3     Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči 
prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu. 

7.4     Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před 
ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu. 



8. Ochrana osobních údajů 

8.1    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo(dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

8.3    Kupující souhlasí se zpracováním 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. 

8.4    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 změně ve svých 
osobních údajích. 

8.5    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

8.6    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

8.7    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

8.8    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. ) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může: 

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li 
žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo 
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel 
žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 
ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů přímo. 

8.9    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. 

8.10Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

 


