
Obchodní podmínky  

 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. 

se sídlem radnická 365/2, Brno – město, 602 00 Brno 

IČ: 75063638, není plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, L 19544 

(dále jen „CCRJM“ nebo „prodávající“) 

 

pro prodej zboží prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese 

www.jizni-morava.cz 

 

1. Preambule 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, 

z.s.p.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na 

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem 

internetového obchodu (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího 

prostřednictvím objednávkového formuláře (Microsoft Forms). Objednávkový formulář je 

prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese jizni-morava.cz (dále jen 

„webová stránka“) provozované prodávajícím. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž 

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující 

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi 

seznámit. 

 

2. Definice 

Prodávající 

Prodávajícím je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 365/2, 602 00 

Brno, identifikační číslo: 75063638, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

která není plátce DPH. 

Kupující 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 

prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. 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. 

http://www.jizni-morava.cz/


3. Ochrana osobních údajů 

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

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

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, 
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních 
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není 
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

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. 

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. 

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

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

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (viz výše) 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: 

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

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. 

4. Objednání zboží a Uzavření kupní smlouvy 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, ceně zboží, způsobu 
dodání, nákladů na dodání zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako 
„objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou 
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce 
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 



Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím prodávajícímu. Kupní 
smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzujícího e-mailu prodávajícího kupujícímu, a to na 
elektronickou adresu kupujícího. Spolu s potvrzujícím e-mailem zašle prodávající kupujícímu zálohovou 
fakturu (není podmínku pro uzavření smlouvy). Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uzavřená 
kupní smlouva je archivována po dobu 2 let a na vyžádání je kupujícímu přístupná po tuto dobu. 

Kupující 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 (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 

5. Cena a platba 

Nabídka a ceny uváděné v objednávkovém formuláři prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy 
aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny 
v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese 
Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře bude uvedena v zálohové 
faktuře, která následně bude odeslána kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu.  

Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací 
list. Kupující je oprávněn zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto 
jinak.  

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží 
kupujícímu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na 
dodání zboží. 

Prodávající akceptuje následující platební podmínku: platba předem na bankovní účet. 

 

6. 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. Dostupnost produktu je uvedena 
vždy v detailu tohoto produktu.  

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí 
maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expeduje prodávající do 3 pracovních dní od připsání 
plné výše kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Součástí dodávky není instalace zakoupeného 
zboží. Daňový doklad/fakturu obdrží Kupující prostřednictvím elektronické pošty. Dodací lhůta začíná 
běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího.  

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: odběr zboží na adrese Radnická 8, 658 78 Brno – 
Informační centrum pod krokodýlem, přepravní službou Česká pošta. V případě výměny zboží ve lhůtě 
14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné/přepravné, a to při 
každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupujícím 
prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné kupující. 



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.  

 

7. Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými právními 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.  

Uvedená ustanovení 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.  

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to na: Centrála 
cestovního ruchu, Radnická 365/2, 602 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, 
kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

 

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

Ustanovení tohoto článku se použije pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem. 

Kupující, který je spotřebitelem, má 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. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné 
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.  



V případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 
prodávajícímu 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 platného odstoupení od smlouvy 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. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již 
při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím 
kupujícímu další náklady. 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.  

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní 
ceny ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine 
veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu 
rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na 
vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Kupující 
bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na 
smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.  

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným 
nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo 
VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení 
ustanovením platným a vymahatelným. 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8.12.2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových 
stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají 
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. 


