
Obchodní podmínky 
Základní ujednání 
Firma Oto Reiss Makrobiotika, sídlem V rybníčkách 579, 33026 Tlučná u Plzně.  
IČ: 10366504, nejsme plátci DPH (dále jen "dodavatel"). 
Internetový prodej: pondělí-pátek: 8:00-15:00 hod. 
Kontaktní údaje: tel.:  +420 608361678, mail: reiss@tiscali.cz,  
Bankovní spojení: KB Plzeň, 152942-371/0100 
 

Objednávka zboží 
Seznam zboží na stránkách www.minipekarny.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel 
nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě 
poptávky. Objednávku zboží provede zákazník výběrem zboží a odesláním objednávky. Prodávající 
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na 
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Odesláním objednávky kupujícího dochází 
k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva 
a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí uvedení veškerých údajů a 
náležitostí. Námi potvrzená objednávka zároveň slouží jako rezervace zboží. Ceny zboží jsou uvedeny u 
jednotlivých položek zboží a jsou včetně DPH.  
 

Platba za zboží, poplatky, doprava a dodání zboží 
Platbu za zboží můžete uskutečnit klasicky při převzetí (na dobírku), bankovním převodem na základě 
zaslané zálohové faktury (platba předem). Pokud nás navštívíte osobně, určitě budeme rádi a platit 
můžete i v hotovosti. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně 
souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejímu potvrzení a zaplacení. V případě že je cena za 
zboží nulová nebo chybná, pak bude automaticky objednávka považována za neplatnou. Zásilka se 
zbožím obsahuje doklad o zaplacení a návod k použití výrobku. Zboží odesíláme hned nebo domluvou 
podle možností dodatečných technických úprav apod. Řidič obdrží vaše telefonní číslo, aby Vás mohl v 
den dodávky informovat o přibližném čase doručení. 

 

Zrušení objednávky 
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky 
dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, přičemž toto bylo zapříčiněno nezávisle na jeho vůli, 
zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Pokud zákazník platil za objednané zboží 
převodem, pak bude při zrušení objednávky vrácena částka bez platebních poplatků, které si účtuje banka. 
 

Převzetí zboží 
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické 
poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto 
skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta 
přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit – viz 
odstoupení od smlouvy. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a 
stvrzuje, že obal zásilky je nepoškozen. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u 
spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. 
 

Osobní odběr zboží 
V případě osobního odběru zboží u dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením 
celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele 
rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v 
provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. 



 

Záruční podmínky a reklamace 
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla 
způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na 
reklamaci zboží. Pokud se u přístroje v záruce objeví vada, je třeba jej zaslat na naši adresu (viz 
„Základní ujednání“) k posouzení nároku na reklamaci. Přístroj je zákazník nucen poslat umytý a suchý. 
V případě zaslání znečistěného přístroje bude zákazníkovi účtováno 1% z ceny přístroje. Přístroj musí být 
pojištěn a řádně zabalen tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Za takto vzniklá poškození 
nenese dodavatel odpovědnost. K přístroji musí být přiložen popis závady a kopie záručního listu. 
 

Vrácení nebo výměna zboží ve 14ti denní testovací lhůtě 
Postup při reklamaci 
Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží. 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě 
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o 
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit 
prodávajícímu. Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní 
smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem. 
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí 
zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k 
vyzvednutí reklamovaného zboží, případně mu bude zasláno, dle dohody obou stran. Lhůta pro vyřízení 
reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 
Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis 
závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího 
uplatnění. 
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti 
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt. 
Záruční podmínky 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční 
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 
2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány: 
Práva z vadného plnění 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř 
měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců 
(toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu 
připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc 
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu 
prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti 
v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v 
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. 
Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech: 
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci 
způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo 
opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. 
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského 
zákoníku, tedy: 
a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na 
základě reklamy jimi prováděné, b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke 
kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo 
hmotnosti a d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není 
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující 



požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k 
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na 
bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě 
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší 
počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od 
smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu 
věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu 
prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že 
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné 
obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má 
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se 
o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na 
přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v 
potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího 
bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k 
opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro 
oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost). Věc je vadná, není-li dodána v 
ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze 
smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v 
dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při 
přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později 
vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky 
za jakost tím nejsou dotčeny. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití 
věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané 
věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané 
věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se 
o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, 
ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o 
jejích vlastnostech a množství. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady 
opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-
li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené 
lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady 
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má 
práva podle následujícího odstavce. 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na 
přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí 
od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající 
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit 
nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může 
kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže 
kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom 
stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc 
ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu 
jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, 
anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co 
ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
Záruka za jakost 



Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby 
použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. 
Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však 
strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání 
stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití 
věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba 
až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů 
od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze 
záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, 
způsobil-li vadu prodávající. 
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční 
doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro 
spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 
 

Záruční doba a záruční list 
Záruční doba je uvedena u každého zboží v přiloženém záručním listu. Pokud k danému výrobku existuje 
záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční 
list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené 
používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako 
takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným 
výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich 
stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své 
podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 
 

Vyřízení reklamace 
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí 
zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k 
vyzvednutí reklamovaného zboží, případně mu bude zasláno dle dohody obou stran. Lhůta pro vyřízení 
reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 
 

Odstoupení od smlouvy 
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 
1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Vzhledem k tomu, že v případě 
odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli 
veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, 
např. elektronicky na emailovou adresu cz@smartbreadmaker.com nebo písemně v naší provozovně. Při 
odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál 
nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. 
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od 
něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který 
spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným 
způsobem jako při zaplacení. 
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně 
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. 
Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní 
smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před 



uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v 
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena 
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti 
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce 
zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě 
nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě 
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) 
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není 
možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil 
jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo 
využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě 
veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud 
nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v 
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě 
nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, přičemž toto bylo zapříčiněno nezávisle na jeho 
vůli. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším 
postupu. 
 

Ochrana osobních údajů spotřebitele 
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a 
emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud 
zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s 
novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků 
dodavatel nikdy nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních 
údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv emailovou zprávu nebo telefonicky 
odvolat. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a 
zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí 
vhodným způsobem na internetových stránkách www.minipekarny.cz.  
 

Ostatní ujednání 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není 
přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán 
žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě, že by byl spotřebitel krácen na 
svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru 
(Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). 
"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." 
Platnost obchodních podmínek od 1. 1. 2014 
 


