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spole�nosti Peter Wagner s.r.o., I�O: 280 75 056, DI�: CZ 280 75 056, 
se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 �eské Bud�jovice 2, 
zapsané v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v �eských Bud�jovicích, sp. 
zn. C15792 (dále jen "prodávající") 
 
1. Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky spole�nosti Peter Wagner s.r.o. (dále jen "obchodní 
podmínky") jsou vypracované dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský 
zákoník (dále jen "OZ") a dle zákona �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele, a dalších 
platných právních p�edpis�. 

2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti 
s uzav�ením kupní smlouvy prost�ednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím 
a spot�ebitelem (dále jen "kupující"). Spot�ebitelem se rozumí �lov�k (fyzická osoba), 
který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské �innosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochran� 
spot�ebitele a § 419 OZ. 

3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umíst�né na 
internetové adrese: www.peter-wagner.cz (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

4. Prodávající si tímto vyhrazuje právo jednostrann� zm�nit zn�ní t�chto obchodních 
podmínek. Práva a povinnosti vzniklá po dobu ú�innosti p�edchozího zn�ní obchodních 
podmínek se �ídí dosavadními obchodními podmínkami. 

5. Obchodní podmínky jsou nedílnou sou�ástí kupní smlouvy. 

 

2. Zboží a údaje prezentované na webovém rozhraní obchodu 

1. Veškerá prezentace zboží a údaje uvedené na webovém rozhraní obchodu www.peter-
wagner.cz jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzav�ít kupní 
smlouvu ohledn� tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob�anského zákoníku se 
nepoužije. 

2. Ceny zboží a služeb (nap�. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK v�etn� 
p�íslušné sazby DPH dle platné legislativy. 

 

3. Uzav�ení kupní smlouvy 

1. Návrhem k uzav�ení kupní smlouvy (nabídkou) je objednávka kupujícího zaslaná 
prost�ednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
Objednávku kupující u�iní vypln�ním objednávkového formulá�e na webovém rozhraní 
obchodu. Objednávkový formulá� obsahuje následující informace: 

− objednávané zboží  
− zp�sob úhrady kupní ceny 
− zp�sob doru�ení objednávaného zboží 
− náklady spojené s dodáním zboží. 

2. P�ijetí objednávky prodávající neprodlen� potvrdí prost�ednictvím e-mailu zaslaného na 
e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, toto potvrzení není akceptací 
návrhu kupujícího na uzav�ení kupní smlouvy. 



3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl na obsah t�chto obchodních podmínek 
p�ed u�in�ním objednávky upozorn�n, m�l možnost se s nimi seznámit, detailn� se s 
t�mito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 

4. Akceptace závazné nabídky kupujícího nastává konkludentn� odesláním zboží 
kupujícímu, tj. okamžikem odeslání zboží kupujícímu je uzav�ena kupní smlouva. 

5. Pokud objednané zboží již není dostupné, prodávající ihned tuto skute�nost oznámí 
kupujícímu a sjedná s ním další postup (zm�na objednávky ve smyslu dodání 
náhradního zboží �i odmítnutí objednávky). Prodávající není zásadn� povinen uzav�ít 
kupní smlouvu v p�ípad�, že zboží bude vyprodáno, již se nevyrábí ani nedodává �i v 
p�ípad�, že na stran� prodávajícího nastala zjevná chyba v cen� zboží, pokud nebude u 
inzerovaného zboží zcela jasn� uvedeno, že se jedná o mimo�ádnou slevu �i akci. 

6. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat sv�j návrh na uzav�ení kupní 
smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je 
kupující povinen prodávajícímu oznámit prost�ednictvím e-mailu nebo telefonu. 

7. Kupující souhlasí s použitím komunika�ních prost�edk� na dálku p�i uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p�i použití komunika�ních prost�edk� na dálku v 
souvislosti s uzav�ením kupní smlouvy (náklady na internetové p�ipojení, telefonní 
hovory) si hradí kupující sám. 

8. Kupní smlouvu lze uzav�ít pouze v �eském jazyce a pouze �eské zn�ní je závazné. 

9. Prodávající upozor�uje kupujícího, že kupní smlouva bude prodávajícím archivována 
za ú�elem jejího �ádného pln�ní. 

 

4. Platební podmínky 

1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží m�že kupující uhradit prodávajícímu 
následujícími zp�soby: 

a) v hotovosti na dobírku v míst� ur�eném kupujícím v objednávce; 
b) v hotovosti na výdejn� prodávajícího; 
c) bezhotovostn� platební kartou Visa a MasterCard a PayPal. 

2. Kupní cena hrazená v hotovosti �i formou dobírky je splatná p�i p�evzetí zboží 
kupujícím. 

3. Prodávající vystaví ohledn� platby provedené na základ� kupní smlouvy kupujícímu 
da�ový doklad - fakturu. Prodávající je plátce dan� z p�idané hodnoty ve výši dle 
platných právních p�edpis� �eské republiky. Da�ový doklad prodávající vystaví až po 
uhrazení kupní ceny zboží, a to v�etn� všech náležitostí vyplývajících z právních 
p�edpis� na evidenci tržeb. Zboží bude kupujícímu p�edáno spolu s prodejním 
dokladem. 

4. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu ú�tenku v souladu se zákonem o evidenci 
tržeb a zaevidovat p�ijatou tržbu u správce dan�. Kupující souhlasí s vystavením ú�tenky 
v elektronické podob�. 

5. Rozhodnutím o závazném posouzení o ur�ení evidované tržby (�.j. 801024/17/2700-
11480-607299 ze dne 18.4.2017) bylo správcem dan� ur�eno, že platba prost�ednictvím 
platební karty nebo platební brány není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 1 zákona o evidenci tržeb. Tato platba je realizována až po prov��ení dostupnosti 
zboží v okamžiku fakturace a expedice zboží ze skladu a v okamžiku zadání objednávky 
do objednávkového systému tak p�edstavuje povolení k inkasu. Jedná se o blokaci 
finan�ních prost�edk� na ú�tu zákazníka a rezervace (blokace) finan�ních prost�edk� na 



ú�tu zákazníka není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a ustanovení § 
5 písm. b) zákona o evidenci tržeb. 

 

5. Platba platební kartou 

1. Zp�sob platby platební kartou nevztahuje se na objednávky u�in�né telefonicky �i 
písemn� prost�ednictvím pošty. 

2. P�i platb� kartou p�i u�in�ní objednávky prost�ednictvím webového rozhraní obchodu 
bude kupující p�esm�rován na zabezpe�enou stránku pro dokon�ení platby. Výše 
transakce p�i platb� kartou na zabezpe�ených stránkách bude na stejnou, p�ípadn� i nižší 
�ástku než je hodnota objednávky, a to podle aktuáln� dostupného zboží v daném 
okamžiku. Po úsp�šn� provedené autorizaci této platby bude na ú�tu kupujícího tato 
�ástka ihned rezervována a kupující obdrží od prodávajícího e-mailem potvrzení celé 
objednávky. Teprve až po odeslání zboží ze skladu prodávajícího bude ode�tena celková 
�ástka za objednané zboží z bankovního ú�tu kupujícího. V p�ípad� odstoupení od kupní 
smlouvy budou peníze vráceny kupujícímu automaticky na ú�et, ze kterého byla platba 
provedena. Transakce uskute�n�né platebními kartami jsou zabezpe�eny �ešením 
Secure Socket Layer (SSL), tzn. že informace a údaje o platební kart� jsou šifrované a 
nelze je �íst neoprávn�nými osobami. Platební zprost�edkovatel DIBS Payment 
Services AB zpracuje transakci platební kartou v souladu s mezinárodními 
bezpe�nostními normami PCI DSS. 

 

6. P�eprava a dodání zboží 

1. Zp�sob dopravy zvolí kupující p�ed odesláním objednávky. Podmínky uvedené pro 
dodání zboží platí pouze v rámci �eské republiky. 

2. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle zp�sobu, který zvolil p�i objednání zboží. 
Tyto náklady se �ídí cenami uvedenými na webovém rozhraní obchodu. 

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur�ené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen p�evzít zboží p�i dodání. P�i p�evzetí zboží od 
p�epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal� zboží a v p�ípad� 
jakýchkoli závad toto neprodlen� oznámit p�epravci. V p�ípad� shledání porušení obalu 
sv�d�ícího o neoprávn�ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p�epravce 
p�evzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky zboží byl 
neporušený. 

4. V p�ípad�, že je z d�vod� na stran� kupujícího nutno zboží doru�ovat opakovan� nebo 
jiným zp�sobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady 
spojené s opakovaným doru�ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp�sobem 
doru�ení. 

5. Dodací lh�ta v rámci �eské republiky �iní obvykle 4-6 pracovních dn�. Prodávající 
nezasílá zboží do zahrani�í. 

 

7. Práva z vadného pln�ní, reklamace 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn� práv z vadného pln�ní se �ídí p�íslušnými 
obecn� závaznými právními p�edpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 
až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v�c p�i p�evzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v dob�, kdy kupující v�c p�evzal: 



a) má v�c vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o�ekával s ohledem na 
povahu zboží a na základ� reklamy jimi provád�né, 

b) se v�c hodí k ú�elu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se v�c 
tohoto druhu obvykle používá, 

c) v�c odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p�edloze, byla-li 
jakost nebo provedení ur�eno podle smluveného vzorku nebo p�edlohy, 

d) je v�c v odpovídajícím množství, mí�e nebo hmotnosti a 
e) v�c vyhovuje požadavk�m právních p�edpis�. 

3. Projeví-li se vada v pr�b�hu šesti m�síc� od p�evzetí, má se za to, že v�c byla vadná již 
p�i p�evzetí. 

4. Kupující je oprávn�n uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v dob� dvaceti 
�ty� m�síc� od p�evzetí. To neplatí: 

a) u v�ci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
b) v p�ípad� opot�ebení v�ci zp�sobené jejím obvyklým užíváním, 
c) u použité v�ci na vadu odpovídající mí�e používání nebo opot�ebení, kterou v�c 

m�la p�i p�evzetí kupujícím, nebo 
d) vyplývá-li to z povahy v�ci. 

5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto �lánku, m�že kupující požadovat i 
dodání nové v�ci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nep�im��ené, ale 
pokud se vada týká pouze sou�ásti v�ci, m�že kupující požadovat jen vým�nu sou�ásti; 
není-li to možné, m�že odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady 
neúm�rné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyte�ného odkladu, má kupující právo na 
bezplatné odstran�ní vady. 

6. Právo na dodání nové v�ci, nebo vým�nu sou�ásti má kupující i v p�ípad� odstranitelné 
vady, pokud nem�že v�c �ádn� užívat pro opakovaný výskyt vady po oprav� nebo pro 
v�tší po�et vad. V takovém p�ípad� má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové v�ci bez vad, 
na vým�nu její sou�ásti nebo na opravu v�ci, m�že požadovat p�im��enou slevu. 
Kupující má právo na p�im��enou slevu i v p�ípad�, že mu prodávající nem�že dodat 
novou v�c bez vad, vym�nit její sou�ást nebo v�c opravit, jakož i v p�ípad�, že 
prodávající nezjedná nápravu v p�im��ené dob� nebo že by zjednání nápravy kupujícímu 
p�sobilo zna�né obtíže. 

8. Právo z vadného pln�ní kupujícímu nenáleží, pokud kupující p�ed p�evzetím v�ci v�d�l, 
že v�c má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zp�sobil. 

9. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o v�c prodávanou za nižší 
cenu nebo o v�c použitou, má kupující místo práva na vým�nu v�ci právo na p�im��enou 
slevu. 

10. Práva z vady (reklamace) se uplat�ují u prodávajícího, u kterého v�c byla koupena. 

11. Prodávající je povinen p�ijmout reklamaci v kterékoli provozovn�, v níž je p�ijetí 
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobk� nebo poskytovaných 
služeb, p�ípadn� i v sídle nebo míst� podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu 
vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a 
jaký zp�sob vy�ízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a zp�sobu 
vy�ízení reklamace, v�etn� potvrzení o provedení opravy a dob� jejího trvání, p�ípadn� 
písemné od�vodn�ní zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby 
ur�ené k provedení opravy. 



12. V provozovn� musí být po celou provozní dobu p�ítomen pracovník pov��ený vy�izovat 
reklamace. 

13. Prodávající nebo jím pov��ený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých 
p�ípadech do t�í pracovních dn�. Do této lh�ty se nezapo�ítává doba p�im��ená podle 
druhu výrobku �i služby pot�ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace v�etn� 
odstran�ní vady musí být vy�ízena bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji do 30 dn� ode 
dne uplatn�ní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lh�t�. 
Marné uplynutí této lh�ty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

14. V p�ípad�, že kupujícímu vznikla práva z vadného pln�ní, má právo také na náhradu 
ú�eln� vynaložených náklad� vzniklých v souvislosti s uplatn�ním reklamace. Toto 
právo m�že kupující u prodávajícího uplatnit ve lh�t� do jednoho m�síce po uplynutí 
lh�ty, ve které je t�eba vytknout vadu. Vytkl-li kupující vadu prodávajícímu oprávn�n�, 
neb�ží lh�ta pro uplatn�ní práv z vadného pln�ní, po kterou nem�že kupující vadné 
zboží užívat. 

 

8. Odstoupení od smlouvy spot�ebitelem, vým�na zboží 

1. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ je kupující oprávn�n odstoupit od kupní smlouvy bez 
udání d�vodu ve lh�t� 14 dn�, která b�ží ode dne p�evzetí zboží kupujícím, p�ípadn� od 
p�evzetí zboží t�etí osobou ur�enou kupujícím. Kupující nem�že odstoupit od smlouvy 
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle p�ání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

2. Za odstoupení se považuje: 

a) odeslání �ádn� vypln�ného a podepsaného vzorového formulá�e pro odstoupení od 
kupní smlouvy (ke stažení na webové stránce zde), zaslaného na adresu Peter 
Wagner s.r.o., P.O. BOX 123, PS� 657 23 Brno, se sídlem Studentská 
1655/1b, 370 05 �eské Bud�jovice, I�O: 280 75 056 , 

b) odeslání e-mailu z elektronické adresy kupujícího na elektronickou adresu 
prodávajícího, p�i�emž tento e-mail musí obsahovat následující údaje: 
− projev v�le, tj. text: 

"odstupuji tímto jednostrann� od kupní smlouvy uzav�ené na základ� 
objednávky �. .................., dne .................. a požaduji vrácení uhrazené 
�ástky za zboží ..................", 

− datum, celé jméno a adresa kupujícího, 
− �. ú�tu pro vrácení pen�z. 

3. Lh�ta pro odstoupení je dodržena, pokud odstoupení od kupní smlouvy bude odesláno 
e-mailem �i poštou p�ed uplynutím p�íslušné lh�ty. V p�ípad� odstoupení kupujícího od 
smlouvy prost�ednictvím vypln�ní a odesláním vzorového formulá�e pro odstoupení od 
smlouvy na internetových stránkách bude prodávajícím kupujícímu doru�ení 
odstoupení bez zbyte�ného odkladu v textové podob� potvrzeno. 

4. V p�ípad� odstoupení je kupující povinen zaslat prodávajícímu zboží nejpozd�ji do 14 
dn� ode dne, kdy k odstoupení došlo. Tato lh�ta je zachována, pokud zboží bude 
odesláno zp�t p�ed uplynutím této lh�ty. Zboží je nutné zaslat na adresu: Peter Wagner 
s.r.o., P.O. BOX 50, 370 20 �eské Bud�jovice. 

5. Zboží musí být vráceno kompletní, nezne�išt�né, nepoškozené, nepoužité, 
neopot�ebované a nespot�ebované, jinak vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, 
kterou je prodávající oprávn�n zapo�íst v��i nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
Pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat pro seznámení 
se s jeho povahou, vlastnostmi a funk�ností, obdobn� jako p�i prodeji zboží v obchod�, 



a v d�sledku toho dojde ke snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávn�n požadovat 
od kupujícího úhradu rozdílu mezi p�vodní a sníženou hodnotou zboží. 

6. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dn� ode dne, kdy bude odstoupení doru�eno 
prodávajícímu, a to v�etn� náklad� na dodání zboží kupujícímu, pokud je vráceno celé 
zboží z objednávky. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevn�jší zp�sob dodání zboží, 
který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši 
odpovídající nejlevn�jšímu nabízenému zp�sobu dodání zboží. Kupní cena bude 
vrácena vždy až po obdržení vráceného zboží prodávajícímu. Náklady spojené s 
vrácením zboží nese kupující. Pro rychlý a bezpe�ný p�evod pen�z na ú�et kupujícího 
je vhodné uvést �íslo ú�tu kupujícího na NÁVRATCE. 

7. V p�ípad� nep�evzetí zásilky kupujícím má prodávající právo požadovat uhrazení 
veškerých náklad� spojených s objednávkou, zejména pak náklady na zp�tné zaslání 
zboží. Dále je prodávající oprávn�n nep�ijmout další objednávku, pokud si kupující 
opakovan� nep�evezme zásilku se zbožím. 

8. V p�ípad�, že kupující využil p�i svém nákupu zp�sob platby kartou (Visa a MasterCard) 
nebo platbu p�es PayPal, nem�že prodávající zajistit p�ímou vým�nu zboží. P�íslušnou 
�ástku za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena zp�t na ú�et, u kterého má vedenou 
kartu nebo na ú�et PayPal. Zboží objednané na vým�nu bude kupujícímu zasláno na 
dobírku. 

 

9. Newsletter 

1. Kupující se m�že p�ihlásit na hlavní stránce www.peter-wagner.cz k odb�ru novinek 
obsahujících informace o katalogových nabídkách prodávajícího, speciálních akcích, 
slevách a dalších výhodách. Pro internetové zákazníky prodávající nabízí pravideln� 
zboží, které je k dispozici pouze na webových stránkách. 

 

10. Doru�ování 

1. Doru�ování písemností se d�je elektronickou poštou, osobn� �i prost�ednictvím 
provozovatele poštovních služeb ve form� doporu�eného dopisu. 

2. Kontaktní údaje prodávajícího: 
INTERNET: www.peter-wagner.cz 
E-MAIL: info@peter-wagner.cz 
TELEFON: 381 001 001 pond�lí až pátek v dob� od 8:00 do 18:00 hod. 

 

11. Zásady ochrany osobních údaj� 

1. Bližší informace o našich zásadách ochrany osobních údaj� naleznete zde. 

 

12. �ešení spor� 

1. Pro �ešení všech p�ípadných spor� jsou p�íslušné obecné soudy �eské republiky. 

2. Práva a povinnosti plynoucí z této kupní smlouvy se �ídí �eským právním �ádem v�etn� 
mimosmluvní odpov�dnosti. 

3. P�ed zahájením p�ípadného sporu p�ed obecným soudem je kupující, který je 
spot�ebitelem, oprávn�n v souladu se zákonem �. 634/1992 Sb., o ochran� spot�ebitele, 
zahájit mimosoudní �ešení svého sporu, který se mu nepoda�ilo vy�ešit nap�ímo. V�cn� 
p�íslušným orgánem pro mimosoudní �ešení spot�ebitelských spor� s prodávajícím je 



�eská obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Št�pánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
I�O: 000 20 869. 

4. Kupující má v souladu s na�ízením EU �. 524/2013 právo zahájit mimosoudní �ešení 
spot�ebitelského sporu také on-line, a to prost�ednictvím ODR platformy pro �ešení 
spor� on-line dostupné na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr/ 

5. P�ed p�istoupením k �ešení sporu jedním z výše uvedených zp�sob� je kupujícímu 
doporu�ováno kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@peter-
wagner.cz nebo na tel. �ísle 381 001 001. 

 

13. Záv�re�ná ustanovení 

1. Práva a povinnosti se �ídí obchodními podmínkami platnými v den uzav�ení kupní 
smlouvy. 

 

�eské Bud�jovice, dne 11.01.2022 


