
Obchodní podmínky platné a účinné od 1.7.2016 

1. Úvodní ustanovení 
1.1 V souladu s ustanovenim §1751 odst.1 zak. č. 89/2012 Sb. (Občanský zakonik) v platnem 
zněni vydava obchodni společnost Designfoods s.r.o. tyto obchodni podminky, jež jsou nedilnou 
současti kupni smlouvy, uzavřene mezi:
obchodni společnosti Designfoods s.r.o. se sidlem Na Farskem 2, 789 01 Zabřeh , IČ: 27842762,
objednavky@viadelicia.cz, tel. 583 455 081, zapsanou v obchodnim rejstřiku vedenem Krajským 
soudem v Ostravě, oddil C, vložka 43276, (dale jen prodavajici) na straně jedne a kupujicim na 
straně druhe. 
1.2 Kupujicim je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera uzavira s prodavajicim kupni smlouvu 
prostřednictvim internetoveho obchodu prodavajiciho umistěneho na internetove adrese 
www.viadelicia.cz (dale jen eshop).
1.3 Je-li kupujicim spotřebitel dle § 419 zak. 89/2012 Sb., řidi se vztahy neupravene těmito 
smluvnimi podminkami zakonem č. 89/2012 Sb. Jedna-li kupujici při objednavani / nakupu zboži 
v ramci sve podnikatelske činnosti nebo v ramci sveho samostatneho výkonu povolani, řidi se 
vztahy neupravene těmito smluvnimi podminkami zakonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužiji 
ustanoveni § 2158 - § 2174. 
1.4 Kupujici odeslanim nabidky na uzavřeni smlouvy (objednavky) potvrzuje, že se seznamil s 
úplným zněnim těchto obchodnich podminek, že rozumi veškerým jejim ustanovenim a že s nimi 
v plne miře souhlasi.
1.5 Prodavajici je opravněn kdykoliv změnit zněni těchto obchodnich podminek. Kupujici je 
vazan zněnim smluvnich podminek aktualnim v okamžiku uzavřeni kupni smlouvy. 

2. Uzavření kupní smlouvy 
2.1 Kupujici vybranim zboži z nabidky prodavajiciho a jeho nasledným objednanim 
(prostřednictvim vyplněni objednavkoveho formulaře) podava prodavajicimu navrh na uzavřeni 
kupni smlouvy. Kupni smlouva mezi prodavajicim a kupujicim je uzavřena okamžikem akceptace 
tohoto navrhu, tedy potvrzenim objednavky ze strany prodavajiciho odeslaným na emailovou 
adresu kupujiciho. V připadě, že k takovemuto potvrzeni ze strany prodavajiciho nedojde, kupni 
smlouva nebyla uzavřena. 
2.2 Objednavkový formulař obsahuje zejmena označeni zboži, cenu zboži, zpusob a cenu 
dopravy zboži, odkaz na všeobecne obchodni podminky a prostor pro vyplněni identifikačnich 
údaju kupujiciho.
2.3 Identifikačni údaje kupujiciho jsou zejmena jeho jmeno a přijmeni, připadně nazev obchodni 
společnosti, bydliště či sidlo, datum narozeni či IČ, dale pak emailova adresa, kontaktni telefon, 
připadně doručovaci adresa. 
2.4 Cena veškereho zboži nabizene na eshopu prodavajiciho je uvaděna včetně DPH i všech 
poplatku s prodejem souvisejicich (s výjimkou ceny za poštovne a balne, ktera je uvedena 
samostatně). Cena zboži je platna po dobu jejiho zveřejněni v eshopu prodavajiciho.
2.5 Podminkou platnosti objednavky je vyplněni veškerých naležitosti objednavkoveho formulaře,
včetně souhlasu se zněnim těchto obchodnich podminek. 
2.6 Kupujici je srozuměn s tim, že prodavajici neni povinen uzavřit s kupujicim kupni smlouvu na
veškere zboži uvedene v eshopu prodavajiciho, tj. že vystaveni zboži v eshopu prodavajiciho 
neni nabidkou k uzavřeni smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 obč. zak.
2.7 Veškere skutečnosti uvaděne kupujicim do poznamky v objednavkovem formulaři jsou 
současti uzavřene kupni smlouvy, budou-li ze strany prodavajiciho bezvýhradně akceptovany. 
Nedojde-li k bezvýhradne akceptaci objednavky kupujiciho prodavajicim, kupni smlouva nebyla 
uzavřena. Je-li pro prodavajiciho některý z požadavku kupujiciho akceptovatelný, pak prodavajici
zašle kupujícímu nový návrh na uzavření smlouvy. Bude-li ze strany kupujícího nový návrh 
prodávajícího bezvýhradně akceptován, dojde k uzavření kupní smlouvy. 
2.8 Prodavajici je opravněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzenim objednavky a tedy 
uzavřenim kupni smlouvy požadat kupujiciho o telefonicke či pisemne potvrzeni jeho objednavky.

3. Prava a povinnosti smluvních stran 



3.1 Uzavřenim kupni smlouvy vznika prodavajicimu povinnost odevzdat kupujicimu objednane 
zboži a kupujicimu povinnost za toto zboži prodavajicimu zaplatit sjednanou cenu. 
3.2 Kupujici je povinen převzit zboži objednane a dodane v souladu s kupni smlouvou a těmito 
obchodnimi podminkami. 
3.3 V připadě, že je nezbytne z duvodu na straně kupujiciho, dodavat zboži jiným zpusobem, než
bylo ve smlouvě smluveno, je prodavajici opravněn požadovat po kupujicim veškere naklady s 
timto zpusobem doručeni spojene. 

4. Odstoupení od smlouvy 
4.1 V souladu s ustanovenim § 1829 obč. zak. ma kupujici, který je spotřebitelem ve smyslu ust.
§  419  občanskeho  zakoniku,  pravo  ve  lhutě  14  dnu  odstoupit  od  kupni  smlouvy.  Lhůta  pro
odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu,  jejímž předmětem je  několik  druhů zboží  nebo dodání  několika  částí,  ode dne převzetí
poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky
zboží.

4.2  Odstoupi-li kupujici od smlouvy, odešle nebo předa prodavajicimu bez zbytečneho odkladu, 
nejpozději do čtrnacti dnu od odstoupeni od smlouvy, zboži, ktere od něho obdržel.
4.3 Odstoupi-li kupujici od smlouvy, vrati mu prodavajici bez zbytečneho odkladu, nejpozději do 
čtrnacti dnu od odstoupeni od smlouvy, všechny peněžni prostředky včetně nakladu na dodani, 
ktere od něho na zakladě smlouvy přijal (kromě dodatečných nakladu vzniklých v dusledku 
kupujicim zvoleneho zpusobu dodani, který je jiný než nejlevnějši zpusob standardniho dodani 
prodavajicim nabizený).
4.4 Odstoupi-li kupujici od kupni smlouvy, prodavajici neni povinen vratit přijate peněžni 
prostředky kupujicimu dřive, než mu kupujici zboži předa nebo prokaže, že zboži prodavajicimu 
odeslal.
4.5 Naklady spojene s vracenim zboži prodavajicimu nese v plne výši kupujici.
4.6 Kupujici odpovida prodavajicimu za sniženi hodnoty zboži, ktere vzniklo v dusledku 
nakladani s timto zbožim jinak, než je nutne s nim nakladat s ohledem na jeho povahu a 
vlastnosti.
4.7 Kupujici nemuže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zak. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
4.8 Prodavajici je opravněn, do doby převzeti zboži kupujicim, odstoupit od kupni smlouvy v 
připadě okolnosti znemožňujicich mu dodani objednaneho zboži kupujicimu. 

5. Platební podmínky a převod vlastnického prava 
5.1 Kupujici neni povinen hradit prodavajicimu zalohu na objednane zboži, s výjimkou připadu 
výslovně v objednavce dohodnutých.
5.2 Zboži bude kupujicimu dodano / předano oproti zaplaceni cele kupni ceny včetně nakladu na 
doručeni. Kupni cena je splatna v okamžiku převzeti zboži. 
5.3 K převodu vlastnickeho prava k objednanemu zboži z prodavajiciho na kupujiciho dochazi až
úplným uhrazenim kupni ceny včetně nakladu na doručeni.
5.4 Kupujici výslovně souhlasi s možnosti zaslani daňoveho dokladu v elektronicke podobě 
(namisto dokladu v pisemne formě) na jeho emailovou adresu. 

6. Prava z vadného plnění 
6.1 Prava a povinnosti smluvnich stran týkajicich se prav z vadneho plněni mezi podnikateli 
(prodávající i kupující je podnikatelem ve smyslu ust. 420 občanského zákoníku) jsou upravena 
zakonem č. 89/2012 Sb., konkretně pak v jeho ustanovenich § 2099 - § 2112.
6.2 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění mezi podnikatelem 
(prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně 
pak v jeho ustanoveních § 2165- § 2174.



Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 (tedy že v době, kdy kupující věc převzal, nemá věc 
vlastnosti, které si strany ujednaly, 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, se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá, věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
není věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc nevyhovuje požadavkům právních
předpisů), 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.

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího na adrese Na Farském 1, 
789 01 Zábřeh, a to osobně či zasláním vadného zboží na adresu provozovny prodávajícího. 
Reklamuje-li kupující zboží z důvodu jeho poškození při přepravě, pak postačí, když 
prodávajícímu namísto poškozeného zboží zašle fotografie poškozeného zboží a byl-li při 
převzetí poškozen i obal zboží, pak i fotografie poškozeného obalu. Došlo-li při přepravě zboží k 
poškození obalu, kupující je oprávněn převzetí zboží odmítnout.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat (zaslat) písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době 
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Dojde-li ze strany prodávajícího k vyřízení reklamace formou výměny zboží, povinnost pro něj 
plynoucí z předchozího odstavce se na něj nevztahuje.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat 
reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 
tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby 
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů 
7.1 Kupujici timto uděluje prodavajicimu dle zakona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich údaju a
o změně některých zakonu, opravněni shromaždovat, zpracovavat, uchovavat a uživat osobni 
údaje, ktere o sobě uvedl kupujici, pro účely informačnich a účtovacich systemu prodavajiciho a 
pro využiti v ramci marketingových akci prodavajiciho, za účelem informovani kupujiciho o 
nových produktech prodavajiciho. 
7.2 Jedna se zejmena o jmeno a přijmeni kupujiciho / nazev obchodni firmy, adresu jeho 
bydliště / sidla, doručovaci adresu, datum narozeni, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonni čislo.
7.3 Kupujici výslovně souhlasi se zasilanim obchodnich sděleni ve smyslu zakona č. 480/2004 



Sb., ve zněni pozdějšich předpisu, prodavajicim na adresu jeho elektronicke pošty.
7.4 Kupujici dava souhlas a opravněni k výše uvedenemu na dobu neurčitou počinaje dnem 
odeslani objednavky. 

8. Zavěrečna ujednaní 
8.1 Veškere vztahy těmito smluvnimi podminkami neupravene se řidi přislušnými ustanovenimi 
občanskeho zakoniku jakož i dalšimi souvisejicimi pravnimi předpisy.
8.2 V připadě, že jakekoliv ustanoveni těchto obchodnich podminek bude shledano neplatným, 
nebude tim dotčena platnost respektive účinnost ostatnich ustanoveni těchto obchodnich 
podminek.
8.3 Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena tzv. rámcová kupní smlouva, jejímž obsahem 
jsou práva a povinnosti stran smlouvy při opakovaném uzavírání kupní smlouvy, veškera 
ujednani mezi prodavajicim a kupujicim obsažena v teto ramcove kupni smlouvě, maji přednost 
před ustanovenimi těchto smluvnich podminek, se kterými jsou v rozporu.
8.4 Pro mimosoudni řešeni spotřebitelských sporu vzniklých z kupni smlouvy je kompetentni 
Česka obchodni inspekce, www.coi.cz (Štěpanska 567/15, 120 000 Praha 2). 


