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Společnost Morávek systémy s.r.o. 

Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Česká republika, Identifikační číslo: 04047231 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35123 

 

(Společnost je dále označována jen jako „Společnost“ 

- na straně jedné - 

poučuje  

 

osobu Kupujícího, tedy zájemce o uzavření kupní smlouvy na zboží se Společností, která je v postavení spotřebitele 

 

(dále jen jako „Spotřebitel“) 

- na straně druhé – 

 

o právec h spotřeb ite le .  

 

Práva z vadného plnění 

Spotřebiteli náleží práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zejména ust. §1914 

až 1925). Práva z vadného plnění se uplatňují dle povahy u Společnosti, a to odesláním reklamace na e-mailovou adresu, 

písemně poštou nebo v sídle Společnosti. Spotřebitel musí v reklamaci uvést, jaké kupní smlouvy a zboží se reklamace týká a 

co je jejím předmětem. Přijetí reklamace Společnost Spotřebiteli bez odkladu potvrdí a zavazuje se reklamaci vyřídit do 30 dnů 

od okamžiku jejího přijetí. 

Ke Smlouvě uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory 

Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory 

Společnosti, má Spotřebitel v souladu s ust. §1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo jednostranným právním úkonem 

od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření odstoupit. Lhůta pro odstoupení bude dle ust. § 1818 

Občanského zákoníku zachována i tehdy, pokud Spotřebitel odešle Společnosti oznámení odstoupení od kupní smlouvy 

v průběhu zákonné lhůty. Z odstoupení musí být přitom patrné zejména, kdo ho činí, kdo je jeho adresátem a které smlouvy 

se týká. Formulář pro odstoupení tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek Společnosti.  

Pro případ uzavření této Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Společnost pro účely § 1820 Občanského 

zákoníku dále uvádí, že: (i) tato Smlouva bude uložena v sídle Společnosti a Spotřebitel k ní má přístup po domluvě se 

Společností, (ii) Smlouva bude uzavřena okamžikem podpisu všech Smluvních stran, (iii) návrh Smlouvy (objednávky zboží) 

má Spotřebitel možnost zkontrolovat před jejím odesláním a zřejmé chyby návrhu opravit, (iv) Společnost není vázána žádnými 

kodexy chování. 

Spotřebitel výslovně žádá, aby Společnost započala s realizací uzavřené kupní smlouvy ještě před uplynutím zákonné 

čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. 

Řešení sporů 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, rozhodné právo je české. Spory vzniklé na základě kupní smlouvy mohou být 

řešeny mimosoudně dle povahy věci prostřednictvím České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení 

jsou uvedeny na příslušných webových stránkách: www.coi.cz. Soudně budou spory řešeny před příslušným soudem ČR. 

 

Morávek systémy s.r.o. 

 

http://www.coi.cz/

