
1 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGROTEST A. S. JIČÍN 

  

I. Základní ustanovení 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a 

prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností AGROTEST a.s. (dále jen "prodávající") a 

jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). 

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž 

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující 

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s 

nimi seznámit. 

 

Prodávající 

Agrotest a.s. se sídlem Komenského nám. 89, 506 01 Jičín, je společností zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové ze dne 1.5.1997, v oddíle B, 

vložka 1634, předmět podnikání- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Další informace 

o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“. 

 

Kupující - spotřebitel 

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo 

užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

 

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné 

pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních 

dokladech. 

 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se 

spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, 

pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. 

prodávající. 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 

svého podnikání s těmito výrobky nebo službami,  při zahájení obchodních vztahů předkládá 

prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z 

obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje 

průběžně aktualizovat. Vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou upravují příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a obchodní podmínky, které si samostatně sjednají v kupní smlouvě. 
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Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají 

žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů 

prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

  

Kupní smlouva 

• Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží 

dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a 

přijetím objednávky prodávajícím dodavatelem. Toto přijetí prodávající dodavatel neprodleně 

potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení 

nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě 

dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

• Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží 

kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu 

prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle 

platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. 

  

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu 

smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není 

přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích 

k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně 

popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně 

opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu 

www.agrotest.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění 

objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. 

 

 

II. Bezpečnost a ochrana informací 

 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění 

plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou 

situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména 

a adresy dodání).  

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, 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 znění.  

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů 

http://www.vares.cz/
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pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření 

nesouhlasu s tímto zpracováním.  

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen 

bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších 

zákonných práv k těmto údajům. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v 

rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo 

zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 

prodávajcím na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého 

webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. 

Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. 

  

III. Otevírací doba 

 

Výdejní sklad je na adrese Agrotest a.s. Jičín, Dělnická 1125 

Pondělí - Pátek: 6,30 – 15,30 

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.agrotest.cz 

24h denně, 7 dní v týdnu 

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: 

v pracovní dny do 10:00h 

Objednávky přijaté po 10:00 hod jsou obvykle zpracovány a připraveny k expedici do 2 pracovních 

dnů (pokud je zboží skladem). 

  

 

IV. Cenové kategorie 

 

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. 

těchto VOP. 

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. 

Cenové kategorie jsou určeny takto: 

http://www.agrotest.cz/
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Koncový uživatel: 

MO – koncový spotřebitel (vztahuje se na objednávky zadané přes e-shop i jinou cestou) 

 

Ve specifických případech je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky. 

  

V. Objednávání 

 

Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze 

informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 

občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. 

Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při 

vytvoření objednávky kupující nejprve vybere zboží. Po zvolení požadovaného množství, způsobu 

dopravy a platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní 

smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před 

provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato 

cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.  

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou 

dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti (platí pro časově nebo jinak omezené akce).  

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, 

prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je 

prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč 

vůči zahraničním měnám.  

Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li 

kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží 

na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v 

okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího. 

Objednávat je možno následujícími způsoby: 

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.agrotest.cz (dále jen „e-shop“) 

- elektronickou poštou na adrese prodejna@agrotest.cz 

- osobně na adrese Agrotest a.s. Jičín, Dělnická 1125, 506 01 Jičín 

- telefonicky na čísle 493 523 864 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou 

formou (e-mail) a uvést následující údaje: 

- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího 

- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH 

- kód a název zboží dle ceníku 

- jednotkovou cenu 

- způsob odebrání a dopravy 

- dodací adresu 

http://www.agrotest.cz/
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- podpis osoby oprávněné objednávat zboží 

- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

  

A) Odstoupení od smlouvy kupujícím 
Kupující má právo v souladu § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 

dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena 

pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí 

odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. 

Zboží je kupující povinen vrátit na vlastní náklady , úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, 

nepoužité, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží 

převzal.  

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní 

cenu snížit o tomu odpovídající částku. 

Prodávající má dále právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od 

smluv: 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 

lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na 

vůli dodavatele, 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které 

podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení 

odstoupení zboží doručit bez zbytečného odkladu na adresu prodávajícího (Agrotest a. s., Dělnická 

1125, 50601 Jičín) spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od 

kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního 

účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další 

nákup. 

Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů 

na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, převodem 

na bankovní účet kupujícího nebo v hotovosti na adrese provozovny nebo jiným dohodnutým 

způsobem. 

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží 

předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, 

nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva 

mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele 
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odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným 

zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

 

 

B) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel 

V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od 

kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. 

Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro 

obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat 

kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany 

vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů 

dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů). 
 

C) Odstoupení od smlouvy prodávajícím 

Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně 

dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní 

smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy. 

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen 

dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li 

provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou 

změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s 

kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv 

svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným 

způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 

občanského zákoníku. 

Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího 

na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky nebo telefonicky. Dále je 

povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena. 

 

 

VII. Práva z vadného plnění 

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 

závaznými předpisy (především §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského 

zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele. 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá 

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
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- má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a 

na základě reklamy jimi prováděné 

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto 

druhu obvykle používá 

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem 

stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu 

připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc 

použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od 

převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny a to 

osobně nebo zasláním poštou či jinou zásilkovou službou. 

Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. 

Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi. 

Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej 

reklamuje. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má 

vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve 

složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle 

druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele 

včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 

ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která 

bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a kupujícího, co je obsahem reklamace dle 

kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a 

podpis pracovníka provozovatele. 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z 

vadného plnění. 

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je prodávající povinen kupujícího 

informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo přostřednictvím jiného 

kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. 

Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. 

V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je 

prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. 

O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou 

dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 
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Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé 

nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození 

majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího. 

  

 

VIII. Platební podmínky 

  

a) platba v hotovosti při nákupu 

b) platba předem bankovním převodem 

c) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) 

d) platba na fakturu se splatností (platí pouze pro prodejce, při splnění podmínek pro poskytnutí 

kreditu) 

e) Gopay platba online – kartou, rychlý bankovní převod 

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

  

 

IX. Dodací podmínky 

 

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a 

prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce 

dodává zásilky kamkoliv do ČR obvykle do 24 hodin od expedice. Cena přepravy se řídí dle ceníku 

aktuálního v den objednávky.  

Expedice jsou běžně realizovány následující pracovní den po zpracování objednávky v případě, že 

byla objednávka zaslána do 10:00 hod. V případě, že byla objednávka přijata v pracovní den po 

10:00 hod, bývá zboží k expedici obvykle připraveno do 2 pracovních dnů. 

Zasílání přepravní službou do SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce 

doručuje zásilky kamkoliv do SR obvykle do 2-3 pracovních dnů od expedice. Cena přepravy se 

řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 

Výše uvedené lhůty jsou lhůty obvyklé, tyto lhůty se mohou prodloužit vlivem povětrnostních 

podmínek.  

Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, 

pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. 

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z 

jakéhokoli důvodu. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud bude nevhodně zvolena kupujícím, nebo 

není-li možné zvolenou dopravou dodání zboží uskutečnit. V případě, že má změna přepravy vliv 

na konečnou cenu objednávky, je prodávající povinnen o tom kupujícího předem informovat. 
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V případě zasílání zboží do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně 

dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí 

zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup 

doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet 

balíků, neporušenost obalu, poškození krabice...) podle přiloženého přepravního listu.  

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že 

zásilka je např. neúplná nebo poškozená včetně např. poškozeného obalu a vyplnit záznam o 

poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl 

neporušen. 

Pokud takto poškozenou zásilku přes zjevné vady kupující od přepravce převezme, nebo poškození 

zjistí bezprostředně po odjetí přepravce (v den doručení zásilky), je nezbytné okamžitě kontaktovat 

dispečink dopravce a nahlásit poškození zásilky a vyžádat sepsání Zápisu o škodě ještě v týž den a 

škodní protokol (Zápis o škodě) bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou 

prodávajícímu. 

 

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc 

reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s 

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky 

jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede 

dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena. 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní 

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany 

osobních údajů vykonává Üřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vydává ve 

vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní 

smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, 



10 
 

může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15 

12000 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 

Web: adr.coi.cz 

 

Kupující může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

  

 

 

Za společnost Agrotest a.s. schválil Jan Soukup, předseda představenstva a.s. 

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. o ochraně spotřebitele č. 634/1992 

Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. 

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 9. 2020 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

