
Tyto obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro podnikající fyzické či právnické osoby, které při 

uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání.  

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od 

prodávajícího, je fyzickou osobou - spotřebitelem. Pro tyto případy platí Obchodní podmínky pro 

spotřebitele. 

  

1. Kontaktní údaje prodávajícího 

Název e-shopu: www.adrenalinejunkies.cz 

Provozovatel: Tomáš Kosík 

Sídlo: Dubová 640/11, 637 00 Brno - Jundrov 

IČ:18148981 

DIČ: CZ6903114262 

Fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna 

 

Telefon: 778 206 122 

E-mail: tomas@adrenalinejunkies.cz 

 

Kontaktní adresa: Dubová 640/11, 637 00 Brno 

Seznam provozoven: Bayerova 29, 602 00 Brno 

 

Provozní doba: denně 08.00 - 15:00 hod. nebo dle dohody 

2. Informace 

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. 

 

Přijímané způsoby platby jsou:  

- bankovním převodem na platební účet prodávajícího 

- v hotovosti na prodejně 

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen 

zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 

hodin. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou nezakládá smluvní vztah.  

 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně 

ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  

 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Požadavek na zálohy: 

„Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednávku, pokud celková cena objednaného zboží 

přesáhne 50.000 Kč. Výše zálohy je domluvena vždy individuálně v závislosti na povaze zboží a může 

dosahovat až 100% z celkové ceny.“ 



 

Vyhradit si právo na neumožnění platby po dodání zboží.  

 

Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží. 

  
Splatnost zboží při převzetí zboží:  
„Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 
pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit 
cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího.“   
  
Sankce při nedodržení termínu splatnosti: 
„Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, 
která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.“ 
  
Neposkytnutí dalšího zboží při prodlení s úhradou: 
„V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další 
dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.“ 
 

3. Doručení 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 20 dnů od potvrzení objednávky, pokud u 

jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží 

odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je 

povinen si zboží při převzetí bezodkladně zkontrolovat a případné zjevné vady bez zbytečného 

odkladu vytknout. 

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned 

po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.  

 

Cena a způsob doručení: dopravce DPD - 130 Kč, při nákupu zboží v hodnotě od 3.001 Kč - zdarma 

 

„Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní 

ceny v plné výši. Při nepřevzetí zboží budou kupujícímu vyčísleny všechny náklady spojené s dopravou 

a balením.“. 

4. Odstoupení od smlouvy 

Kupující, jakožto podnikající fyzická či právnická osoba, nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy 

do 14 dnů. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně 

schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem 

a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. 



Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné 

pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o 

zboží nebo ceně. 

„Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny 
zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % 
z ceny zboží.“ 

 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením oznámení o odstoupení 

kupujícímu. 

5. Práva z vadného plnění 

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky 

(např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo 

sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost 

neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za 

které prodávající odpovídá.  

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost pro fyzické podnikající a právnické osoby a 

ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak. 

 

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.  

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného 

plnění: 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

• bezplatné odstranění vady opravou;  

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo 

přiměřenou slevu z kupní ceny.  

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o 

vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 

věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to 

prodávajícímu doložit. 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního 

používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro 

kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na 

přiměřenou slevu. 

 

6. Reklamace 

Na kupujícího, který je podnikající fyzickou či právnickou osobou, se nevztahuje § 2165 odst. 1 

občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto 



vady objeví až po převzetí. Kupující, který je podnikající fyzickou či právnickou osobou, je povinen si 

zboží po převzetí bezodkladně zkontrolovat a případné zjevné vady bez zbytečného odkladu vytknout. 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění 

nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a 

požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamované zboží doručí kupující na své náklady 

prodávajícímu (ne na dobírku), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného 

obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného 

odkladu po oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Změna volby bez souhlasu 

prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném 

porušení smlouvy. 

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Okamžikem uplatnění 

reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží. 

 

Prodávající neodpovídá za vady v důsledku běžného opotřebení. 

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Kupující bere na 

vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve 

které je třeba vytknout vadu. 

 

7. Ochrana osobních údajů 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. 

Identifikační a kontaktní údaje správce 

Jméno a příjmení: Tomáš Kosík 
Sídlo: Dubová 640/11, 637 00 Brno 
IČ: 18148981 
Telefon: 778 206 122 
E-mail: tomas@adrenalinejunkies.cz 
Kontaktní adresa: Bayerova 29, 602 00 Brno 
 
Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování 

objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění 

(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím 

rozsahu: jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mail a telefonní číslo. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů 



Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím 

zpracovatelům/správcům: 

a) smluvnímu dopravci DPD, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání 

zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, 

telefonní číslo; 

b) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné 

výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu 

oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v 

následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa. 

Doba uložení 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, 

vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu 

poskytnuté záruky smluvní. 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost 

uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, 

kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována 

do konce roku 2026). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 

337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová 

povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být 

faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2024). Faktura obsahuje následující osobní 

údaje: jméno, příjmení a adresu. 

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 

Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se 

plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura 

uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a 

adresu. 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům 

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: 

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, 

které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto 

osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování 

má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 

dle článku 16 GDPR; 

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže 

osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud 

není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; 

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 



Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději 

do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. 

8. Závěrečná ustanovení 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikající fyzická či právnická osoba, 

která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání.  

 

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který při uzavírání a 

plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání. 

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními 

předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Pokud by se ukázalo, že je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo 

nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož 

smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo 

nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2021. 


