
Všeobecné obchodní podmínky 
 
1. Úvodní ustanovení 

a) Tyto obchodní podmínky určené pro evropské zákazníky (dále jen „Obchodní podmínky,           
EU“) společnosti Artinii, která je produktem společnosti ARTinii Production s.r.o.          
Hybernská 1034/5, Nové Město PSČ: 110 00, IČO 034 09 759, zapsaná v obchodním              
rejstříku pod vložkou C 231255, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen             
„Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 (1) zákona č. 89/2012 Sb.,             
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních           
stran uzavřená mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „dále jen“ jako             
„Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je        
provozovaný Prodávajícím a umístěný na webové stránce artinii.com (dále jen „webové           
stránky nebo webová stránka“), která nabízí následující produkt: záznam práv          
duševního vlastnictví a dalších vlastnických práv prostřednictvím trvalých,        
nevymazatelných záznamů. 

b) Obchodní podmínky, EU neplatí v následujících případech: 

- produkt objednává právnická osoba v rámci své obchodní činnosti; nebo 

- pokud produkt objednává osoba v rámci své profese. 

c) Obchodní podmínky, EU může Prodávající změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením          
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během doby účinnosti předchozí verze           
Obchodních podmínek EU. 

 

2. Uživatelský účet 
a) Kupující může objednat produkt po své registraci na webové stránce (dále jen            

„uživatelský účet“). 

b) Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu je Kupující povinen správně             
a pravdivě uvádět všechny poskytované informace a údaje. 

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující           
souhlasí s tím, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro           
přístup k jeho uživatelskému účtu. 

d) Kupující není oprávněn dovolit třetím osobám používat uživatelský účet. 

e) Pokud Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek, EU,          
Prodávající je oprávněn zrušit jeho uživatelský účet. 

f) Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, a to               
zejména z důvodu nezbytné údržby hardwaru a softwaru Prodávajícím nebo třetích           
osob. 



3. Ukončení Obchodních podmínek, EU 

a) Prodávající není povinen prodat produkt umístěný na webových stránkách. Ustanovení 
§ 1732 odst. 2 českého Občanského zákoníku se nepoužije. 

b) Webové stránky obsahují informace o produktu. Ceny produktu jsou uvedeny včetně           
daně a všech souvisejících poplatků. 

c) Pro objednání produktu vyplní Kupující objednávkový formulář na webových stránkách.          
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

i) objednaný produkt (Kupující vloží objednaný produkt do elektronického nákupního         
košíku webové stránce); 

ii) způsob platby kupní ceny produktu, a 

iii) informace o nákladech spojených s dodáním produktu  

(dále společně jen „objednávka“). 

d) Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupující oprávněn zkontrolovat a změnit          
údaje, které mají být zaslány Prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce prohlašuje           
Kupující za správné. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky e-mailem         
Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo          
objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). 

e) Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením (přijetím) objednávky,          
která je zaslána Kupujícímu e-mailem na jeho e-mailovou adresu. 

f) Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření Obchodních           
podmínek, EU. 

 

4. Cena produktu a platební podmínky 

a) Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu v souladu s            
Obchodními podmínkami, EU může kupující zaplatit prodávajícímu prostřednictvím        
kreditní nebo debetní karty. 

b) Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné          
částky na účet prodávajícího. 

c) Jakékoli slevy z cen produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze kombinovat. 

d) V případě obchodních transakcí, nebo pokud to vyžaduje zákon, vystaví Prodávající           
Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad bude Prodávajícím vystaven Kupujícímu po          
zaplacení ceny produktu a bude zaslán Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. 

 



5. Odstoupení od Obchodních podmínek, EU 

a) Kupující bere na vědomí platnost § 1837 občanského zákoníku a není tedy možné,             
mimo jiné, odstoupit od Obchodních podmínek, EU pro dodávku produktu, který byl            
upraven podle přání Kupujícího; všechny produkty Artinii jsou upraveny podle přání           
Kupujícího. 

b) Dokud Kupující neobdrží produkt, je Prodávající oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit.           
V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu na účet určený Kupujícím. 

 
 
6. Práva z vadného plnění 

a) Práva a povinnosti stran ve vztahu k právům vadného plnění se řídí příslušnými obecně              
závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až                
2174 občanského zákoníku). 

b) Prodávající odpovídá za to, že produkt po obdržení nemá žádné věcné vady. V případě              
domnělé vady odpovídá Prodávající Kupujícímu, že v době, kdy Kupující obdržel           
produkt: 

i) produkt má vlastnosti, na nichž se obě strany dohodly; 

ii) produkt je vhodný pro užití, pro které je určen Prodávajícím, nebo pro který jsou              
produkty tohoto typu obvykle používány; 

iii) produkt odpovídá jakosti nebo provedení dle dohodnutého vzoru nebo šablony,          
pokud byla kvalita nebo provedení stanovena podle dohodnutého vzoru nebo          
šablony; a 

iv) produkt splňuje zákonné požadavky. 

 

7. Další práva a povinnosti stran 

a) Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
§ 1826 odst. 1 písm. A). e) občanského zákoníku. 

b) Mimosoudní řízení ve věcech stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím         
následující e-mailové adresy: artinii@artinii.com. Prodávající odpoví na stížnost        
Kupujícího na jeho e-mailovou adresu. 

c) Kontrolu nad obchodními záležitostmi provádí v rámci své působnosti příslušný          
živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí v omezené míře dohled nad           
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších           
předpisů. 

d) Kupující tímto přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského             
zákoníku. 



8. Ochrana osobních údajů 

a) Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem           
č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa          
bydliště a identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa a telefonní           
číslo (dále společně jen „osobní údaje“). 

c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím za účelem realizace          
práv a povinností z Obchodních podmínek, EU a za účelem vedení uživatelského účtu.             
Kupující se může také rozhodnout částečně odvolat souhlas se zpracováním osobních           
údajů Prodávajícím, a to za účelem zasílání obchodních sdělení a informací Kupujícímu. 

d) Kupující bere na vědomí, že je povinen uchovat si své osobní údaje (při registraci, na               
svém uživatelském účtu, při objednávce z webové stránky), tyto údaje uvádět pravdivě a             
dále bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o             
změně těchto osobních údajů. 

e) Prodávající může oprávnit třetí stranu ke zpracování osobních údajů Kupujícího jako           
zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro plnění služby. 

f) Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem,         
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, v obouch případech pro          
neomezeně dlouhou dobu. 

g) Kupující stvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a odpovídající a dále že byl              
poučen o tom, že tyto údaje poskytuje dobrovolně. 

h) V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel zpracovává jeho            
osobní údaje v rozporu s ochranou soukromí Kupujícího nebo v rozporu se zákonem,             
může Kupující: 

i) požádat Prodávajícího nebo Zpracovatele o vysvětlení; 

ii) požádat, aby Prodávající nebo Zpracovatel ukončil zpracování těchto 
osobních údajů takovýmto způsobem. 

i) Pokud Kupující požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající           
povinen mu tyto informace poskytnout. Prodávající má právo požadovat přiměřenou          
úhradu za poskytnutí informací nepřesahující náklady nezbytné pro poskytnutí těchto          
informací. 

 

 

 

 



9. Odesílání komerčních sdělení a ukládání cookies 

a) Kupující souhlasí s tím, že obdrží e-mailem informace týkající se produktu nebo            
předmětu podnikání Prodávajícího a dále souhlasí s přijímáním komerčních sdělení od           
Prodávajícího prostřednictvím  e-mailu. 

b) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači, což mu umožní plné využití              
výhod produktu. Kupující může kdykoli odvolat souhlas s ukládáním tzv. cookies na            
svém počítači, přičemž bere na vědomí, že tím může být narušena schopnost            
Kupujícího získat plný prospěch z produktu. 

 

10. Doručení 

a) Produkt může být doručen na e-mailovou adresu Kupujícího. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

a) Smluvní strany se dohodly, že vzájemný vztah se řídí procesními zákony a soudy Irské              
republiky, včetně kolizí právních předpisů a hmotných zákonů České republiky. Tím           
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

b) Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních          
ustanovení Smluvních podmínek, EU. 


