
Všeobecné obchodní podmínky 

1. 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást 

všech smluv uzavřených mezi objednatelem (dále jen „zákazník“) a zhotovitelem Lukáš 

Kopp – mojekarticky.cz, místo podnikání Šmeralova 384. 500 02 Hradec Králové 

IČ: 02109166 (dále jen „provozovatel“), provozovatelem internetových stránek umístěných 

na adrese www.mojekarticky.cz. 

1. 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Takto 

sjednaná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1. 3. Smluvní vztahy ze smlouvy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. - Občanským zákoníkem, 

v platném znění, vyjma smluv uzavíraných s právnickou osobou či fyzickou osobou 

podnikatelem, kde se řídí smluvní vztah výhradně Obchodním zákoníkem. 

  

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 

2. 1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zhotovit pro zákazníka dílo podle 

objednávky zákazníka a závazek zákazníka zaplatit mu za to sjednanou cenu. 

  

3. OBJEDNÁVKA A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

3. 1. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na webovém 

rozhraní obchodu. Odeslaný objednávkový formulář obsahuje zejména informace o 

objednávaném zboží a službách, výši a způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu 

doručení objednávky a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako 

„objednávka“). 

3. 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření 

smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky, které 

zasílá provozovatel po doručení a zpracování řádně vyplněného objednávkového formuláře, 

který je součástí průvodce objednávkou umístěného na webovém rozhraní obchodu, vyjma 

objednávky zboží a služeb uvedených v sekci webového rozhraní obchodu s názvem „Design 

 na míru“. 

3.2.2. V sekci webového rozhraní obchodu s názvem „Design  na míru“ je smlouva uzavřena 

okamžikem, kdy dojde k akceptaci konečné ceny za objednané služby zákazníkem, která byla 

zákazníkovi zaslána pracovníkem provozovatele po přijetí objednávky, a to v případě kdy se 

tato konečná cena za objednanou službu neshoduje s cenou uvedenou na webovém rozhraní. 

3. 3. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel zákazníkovi elektronickou poštou na 

elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v elektronickém průvodci objednávkou na 

webovém rozhraní obchodu nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu (bod 

8. 1. a násl.). 



3. 4. Podstatný obsah smlouvy je určen obsahem objednávky. 

3. 5. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné a 

konečné. 

3. 6. Provozovatel neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak není, 

vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, povinen provádět jakoukoliv 

kontrolu údajů, informací a obsahu nahrávaného zákazníkem na webové rozhraní obchodu. 

3. 7. V případě nahrání jakýchkoliv obrazových, textových či jiných souborů do šablon 

vytvořených výrobcem, není výrobce jakkoliv odpovědný za případnou následnou distribuci 

takto upraveného výrobku objednatelem, ani za jakékoliv jiné zneužití takto upraveného 

výrobku. 

3. 8. Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, zejména pak s osobami, které dříve 

podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy. 

3. 9. Výrobce si vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování takovou zakázku, která bude 

vykazovat rasistický či pornografický kontext. 

  

4. URČENÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Webové rozhraní obchodu provozovatele obsahuje seznam služeb poskytovaných 

provozovatelem, a to včetně uvedení ceny za rozsah a kvalitu objednávaných služeb. Ceny u 

jednotlivých nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších 

souvisejících poplatků. Cena představující náklady na dodání plnění podle smlouvy se 

sjednává zvlášť v průběhu přípravy objednávky. 

4. 2. Pro určení smluvní ceny je rozhodná cena za jednotlivé služby uvedená na webovém 

rozhraní obchodu v době odeslání objednávky. 

4.2.1. Uvedená cena u jednotlivých poskytovaných služeb je konečná, vyjma služeb 

uvedených v sekcích webového rozhraní obchodu s názvem „Design  na míru“, kde je 

zákazník, vzhledem k náročnější povaze služby, předem informován o následném 

kontaktování pracovníkem provozovatele, pro případné bližší určení termínu provedení 

služby, expedice zákazníkovi a ceny. 

4.2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci služeb 

poskytnutých provozovatelem obsahuje webové rozhraní obchodu a platí pouze v případech, 

kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. 

4. 3. Cena za jednotlivé služby zůstává závazná do doby, než dojde ke změně této ceny na 

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele uzavřít 

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a to v případech, kdy je zákazník na webovém 

rozhraní obchodu informován, že uvedená cena nemusí být konečná (sekce webového 

rozhraní obchodu s názvem „Design  na míru“). 



4. 4. Cenu za objednané služby a případné náklady spojené s dodáním plnění dle smlouvy 

hradí zákazník provozovateli následujícími způsoby: 

a) V hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce 

b) Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 27-2030860297/0100, vedený u 

společnosti Komerční banka, a.s. 

c) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému „PayPal“ 

d) Bezhotovostně platební kartou 

e) Po individuální domluvě v hotovosti na adrese provozovatele Šmeralova 384, 500 02 

Hradec Králové 

4. 5. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V 

případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. 

4. 6. Případné slevy z ceny poskytnuté provozovatelem nelze vzájemně kombinovat. 

4. 7. Daňový doklad vystavuje provozovatel po uhrazení ceny a zasílá jej v elektronické 

podobě na elektronickou adresu zákazníka. 

4. 8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran smlouvy 

samostatně. 

  

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

5. 1. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními  

Občanského a Obchodního zákoníku, v závislosti na typu subjektu, který s Provozovatelem 

uzavře smlouvu – viz. ustanovení 1.3. obchodních podmínek.[s1]  

5. 2. Zákazník – spotřebitel - [s2] má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez 

jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být 

provozovateli doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. Tímto právem není dotčeno právo 

provozovatele na úhradu nákladů, účelně vynaložených v období mezi přijetím objednávky a 

doručením odstoupení od smlouvy. 

5. 3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od 

počátku ruší. Plnění musí být provozovateli vráceno do 7 pracovních dnů od doručení 

odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká 

provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý 

den prodlení, maximálně však do výše sjednané ceny. Tímto ustanovením není dotčen nárok 

na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být provozovateli 

vráceno nepoškozené a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu. 

5. 4. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení plnění zákazníkem dle čl. 5.3 obchodních podmínek je 

provozovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného plnění, zejména za účelem zjištění, 

zdali vrácené plnění není poškozeno, opotřebeno a je v původním množství. 

http://www.mojekarticky.cz/cs/content/2-v%C5%A1eobecn%C3%A9-obchodn%C3%AD-podm%C3%ADnky#_msocom_1
http://www.mojekarticky.cz/cs/content/2-v%C5%A1eobecn%C3%A9-obchodn%C3%AD-podm%C3%ADnky#_msocom_2


5. 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek je provozovatel 

povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

5. 6. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené plnění bude zejména poškozeno, opotřebeno 

či nebude v původním množství, vzniká provozovateli nárok na náhradu škody jemu tím 

vzniklé. 

  

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6. 1. Způsob doručení plnění zákazníkovi určuje provozovatel, není-li ve smlouvě stanoveno 

jinak. V případě, že je způsob dopravy určen na základě požadavku zákazníka, nese zákazník 

riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6. 2. Je-li provozovatel podle smlouvy povinen dodat plnění na místo určené zákazníkem v 

objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme- li zákazník zboží při 

dodání, je provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,- Kč (slovy: 

pět set korun českých) a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy. Náklady na opakované 

doručení plnění nese zákazník. 

  

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

7. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně 

záruční odpovědnosti provozovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména 

pak ustanovením § 631 a násl. občanského zákoníku. 

7. 2. Záruční doba je šest měsíců. 

7. 3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. Převzal-li zákazník zboží až po dni, do 

kterého měl povinnost ho převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost. 

7. 4. Provozovatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zákazníkem. 

7.4.1. Provozovatel odpovídá za vady zboží, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného 

zákazníkem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže zákazníka na vadnost materiálu či 

nevhodnost jeho pokynů neupozornil. 

7. 5. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména 

pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby ofsetového tisku tj. diametrální 

odlišnosti v barevnostech, chyby v rastrech a další. Vadami se nerozumí typografické chyby v 

textech a chyby při elektronickém návrhu produktů, které nebyly zákazníkem dostatečně 

zkontrolovány a byly následně odeslány v objednávce provozovateli jako správné. Za vady se 

dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a 

reálnou tiskovinou. 

7. 6. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady, včetně záruční 

odpovědnosti provozovatele, uplatňuje zákazník u provozovatele na adrese jeho provozovny 



výše uvedené a musí být uplatněna u provozovatele v záruční době; jinak práva zaniknou. 

Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. 

Provozovatel je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o 

provedení opravy a době jejího trvání. 

  

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8. 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webovém rozhraní obchodu může 

zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého 

uživatelského účtu může zákazník provádět objednávky zboží a služeb, úpravy návrhu 

produktů nebo prohlížet realizované objednávky. Zákazník může provádět objednávání zboží 

a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

8. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět 

správně a pravdivě všechny údaje, a v případě změny tyto aktualizovat. Provozovatel není 

povinen ověřovat pravdivost a úplnost uvedených údajů. 

8. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. U 

objednávek a požadavků zaslaných z konkrétního uživatelského účtu se má za to, že je činí 

konkrétní registrovaná osoba. 

8. 4. Provozovatel může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy 

zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy zákazník 

poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

8. 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to 

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, 

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

8. 6. Provozovatel není povinen jakkoliv sledovat obsah uživatelského účtu a za původ tohoto 

obsahu neodpovídá. 

8. 7. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou 

použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto 

údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s 

dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy 

dodání). Provozovatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména 

na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou 

poskytnuty zákazníkem dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v 

souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke 

shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané 

kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného 

vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli. 

8.7.1. Za písemné vyjádření nesouhlasu podle bodu 8. 7. se v tomto případě považuje i 

elektronická forma vyjádření. 



  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9. 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové 

rozhraní obchodu (včetně designové kolekce kartiček a dalších produktů či fotografií 

nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude 

vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně 

zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové 

rozhraní obchodu. 

9. 2. Zákazník 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 možné užívat jen v 

rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho 

určením. 

9. 3. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v 

důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v 

rozporu s jejich určením. 

9. 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 

podmínek. 

  

10. ÚČINNOST 

10. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2013 

  

Dodací a platební podmínky 

Zde se dozvíte, za jak dlouho Vám objednané kartičky dorazí na stůl a jakými způsoby lze za 

zásilku zaplatit. 

Tip: Nejlepší a nejběžnější kombinace je zaslání kartiček prostřednictvím PPL a platba na 

dobírku. Nejvýhodnější je zaslání prostřednictvím PPL a platba přes PayPal. 

 

ZASÍLÁNÍ KARTIČEK 

1) Česká pošta - doporučený balík 

- doručení max. 2-3 pracovní dny od podání 

- SMS a emailová komunikace v den doručení 



- možnost sledování přes internet (Track & Trace) 

- možnost uložení a vyzvednutí zásilky na místní poště 

- cena zaslání kartiček: 70 Kč 

  

2) Česká pošta - balík do ruky 

- doručení max. 24 hodin od podání 

- SMS a emailová komunikace v den doručení 

- možnost sledování přes internet (Track & Trace) 

- možnost uložení a vyzvednutí zásilky na místní poště 

- cena zaslání kartiček: 130 Kč 

   

3) PPL - firemní nebo soukromý balík 

- firemní balík (do práce) nebo soukromý balík (domů) 

- doručení následující pracovní den od podání 

- emailová a sms komunikace o stavu zásilky 

- 2 pokusy o doručení v ceně 

- možnost vyzvednutí na PPL sběrných místech (ne všechna města) 

- možnost platby kartou i v hotovosti 

- možnost upravit čas a lokalitu doručení 

- cena zaslání kartiček: 70 Kč 

   

4) PPL Express+ 

- expresní zásilková služba 

- doručení do 10:00 hod. následujícího pracovního dne od avizované expedice kartiček 

- doporučujeme předem volat na +420 776 141 363 a informovat se o možnosti expresního 

dodání kartiček 



- emailová a sms komunikace o stavu zásilky 

- v případě dobírky platba pouze hotovostí 

- pouze vybrané lokality (Praha, Brno, Č. Budějovice, Teplice, Plzeň, Ústí, Pardubice, 

Hradec Králové, Ostrava, Zlín, Olomouc, Liberec, Humpolec) 

- cena zaslání kartiček: 179 Kč 

  

Kartičky zasíláme do 6 pracovních dnů od odeslání objednávky, ve většině případů však 

dříve (2 - 3 dny od objednání). V případě zaslání na Slovensko či do jiných zemí nás 

prosím kontaktujte. 

  

Abyste si mohli být jisti, že k Vám nové kartičky dorazí v pořádku, přikládáme ukázku, jak 

všechny kartičky balíme: 

  

Nejdříve do gumičky po 100 kusech, následně dojde k zatavení do teplem smrštitelné folie a 

poté se kartičky 

balí do bublinkových obálek s vysokou odolností. 

  

PLATBA KARTIČEK 

  

1) Dobírkou 

Platbu dobírkou zvolte, pokud si přejete zaplatit zásilku až při převzetí od jednoho z dopravců 

- z ruky do ruky. Kartičky můžete zaplatit v hotovosti, ale také platební kartou (dopravce 

PPL). Jedná se o nejběžnější a také nejbezpečnější formu úhrady zásilky. Cena dobírky je 25 

Kč. 

  + bezpečný způsob doručení a převzetí zásilky 

  - platba doběrečného 

   

2) Bankovní převod 

Platbu bankovním převodem můžete uskutečnit okamžitě po odeslání objednávky na 

kartičky. Jakmile bude příslušná částka připsána na náš bankovní účet u AirBank, kartičky 



okamžitě odesíláme do výroby. Pro pořádek prosíme uvádějte variabilní symbol (číslo 

objednávky) pro snadnější identifikaci platby. Připsání platby na náš účet trvá 1 - 2 pracovní 

dny. Bankovní převod je zdarma. 

 + rychlost, neplatíte doběrečné, bezpečnost 

 - doba připsání 1 - 2 pracovní dny od zadání příkazu k platbě 

  

3) Přes PayPal 

Platbu za kartičky přes platební bránu PayPal vyberte, pokud chcete dostat kartičky do 

ruky co nejdříve. Platba přes PayPal je na náš bankovní účet připsána během 30 minut. Tato 

forma platby je nejrychlejší a nejsnažší! Jedná se o maximálně bezpečný a na internetu 

zavedený  způsob placení s tradicí již od roku 1999! Více na odkaz. Platba je zcela 

zdarma! 

  

 + za transakci nezaplatíte ani korunu, rychlost platby (30 min), spolehlivost, bezpečnost, 

osvědčený způsob platby  

  - nutnost mít založení PayPal účet 

 

http://www.paypal.cz/

