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Obchodní podmínky
k realizaci kupní smlouvy
Komu jsou určeny: Tato část Obchodních podmínek je určena t(m, kteří se rozhodli pro
nákup zboží přes internetovou doménu www.NZB.cz (tj. e-shop na internetové adrese
http://nakladatelstvi-nzb.abchistory.cz/) nebo přes e-shop www.HistoryShop.cz (tj. web na
adrese http://shop.abchistory.cz/). V takovém případ( po nás nežádáte vytvoření n(jakého
neexistujícího díla, ale prost( si jen objednáváte (kupujete) knihu či jiné zboží, které máme
na sklad(. V Obchodních podmínkách pro tyto případy upřesňujeme smluvní strany, způsob
dopravy, podmínky vrácení zboží, reklamace apod.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“)
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
T(mito Obchodními podmínkami se řídí uzavírání a realizace jednotlivých kupních smluv,
uzavřených mezi následujícími smluvními stranami:
1.1
Smluvní strany Obchodních podmínek a kupní smlouvy
1.1.1 Na jedné stran( prodávající::
Zden(k Bauer,
Bauer IČ: 70558370, zapsán v ŽR ID RZP: 451851. Čj.: ZIV/U1416/2011/Jar. Den
vzniku živnosti: 5. 3. 2001, úředním sídlem na adrese Kroftova 305/2, 150 00 Praha 5;
kanceláří na adrese 14. října 2, Praha 5; telefon +420 257 325 117, mobilní telefon:
+420 777 865 264, e-mail info@abcRedakce.cz. Dále jen „prodávající“. Prodávající ke
podnikatelské činnosti pro různé příležitosti používá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
§ 2981 unikátní, tj. zvláštní označení v podob( symbolů, značek nebo webových stránek.
Pod značkou ZB,
NZB)
ZB respektive Nakladatelství Zden(k Bauer (NZB
NZB vydává, distribuuje
a prodává publikace vlastní produkce. Pod značkou abcRedakce zajišťuje tvorbu a úpravu
textových a jiných dokumentů – rešeršní a redakční služby, tj. všechna díla s tím spojená.
Při své činnosti využívá také vlastní webové stránky a internetové domény a to především
prezentace přístupné přes domény: abcRedakce.cz, abcHistory.cz, WhitePapers.cz, ToSiPis.cz,
NZB.cz, HistoryShop.cz, Korektorna.cz a jejich subdomény (komunikované pod t(mito či
jinými doménovými jmény). I tyto domény tvoří zvláštní označení prodejce.
1.1.2 Na druhé stran( kupující (objednatel zboží):
Fyzická či právnická osoba, která si písemnou nebo ústn( doložitelnou objednávkou (včetn(
telefonického rozhovoru či zvukového záznamu) u prodávajícího objedná zboží, které
prodávající nabízí za úplatu a jehož prodej zajišťuje. Dále jen „kupující“.
1.2
Účel Obchodních podmínek
Prodávající tyto Obchodní podmínky vydává dne 2. 1. 2014 ke své podnikatelské činnosti.
Obchodními podmínkami se řídí všechny smlouvy, ujednání a dohody mezi prodávajícím
a protistranou (kupujícím). Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání.

Zden(k Bauer

Rešeršní a redakční služby. Píšeme a editujeme knižní, novinové, marketingové i reklamní texty
na objednávku. Provádíme profesionální rešerše v archivech, v knihách i v časopisech. Vytváříme
i optimalizujeme webové stránky, zajišťujeme poradenský servis. Jsme na trhu od roku 2001.
www.abcRedakce.cz
www.HistorickeNemovitosti.cz
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V plném rozsahu nahrazují všechny dosavadní obdobné dokumenty, vydané prodávajícím
k témuž účelu kdykoli v minulosti.
Soub(žn( s t(mito Obchodními podmínkami k realizaci kupní smlouvy, vydává prodávající
z pozice zhotovitele v samostatném dokumentu také Obchodní podmínky k realizaci smlouvy
o dílo, které se vztahují ke zhotovení určitého díla. Oba dokumenty společn( tvoří základ pro
uzavírání smluv s vydavatelem obou dokumentů. Oba dokumenty jsou k dispozici na
internetové adrese www.abcRedakce.cz/obchodni-podminky.htm.
Jestliže smluvní vztah mezi smluvními stranami není výslovn( upraven t(mito Obchodními
podmínkami, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník. Záležitosti, které nejsou dostatečn( řešeny aktuálním zn(ním Obchodních
podmínek, jsou automaticky řešeny relevantními platnými zákony České republiky.
„Smlouva“, „Kupní smlouva“ a další související náležitosti jsou pro tyto Obchodní podmínky
definovány zákonem č. 89/2012 Sb., § 1724–1769 a § 2079 a násl.
2
PODMÍNKY PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
SMLOUVY
Přes doménu www.HistoryShop.cz (tj. web na adrese http://shop.abchistory.cz/, subdoména
abcHistory.cz) prodávající nabízí k prodeji použité zboží. Při prodeji zboží přes tuto
internetovou adresu prodávající neodpovídá za opotřebení ani poškození zboží, přičemž
o stavu zboží je kupující na webu předem informován. Jestliže jsou použitým zbožím data
a publikace, může mít takové zboží přidanou hodnotu v podob( osobních poznámek
prodávajícího, vzniklých jeho odbornou činností.
Přes doménu www.NZB.cz (tj. web na adrese http://nakladatelstvi-nzb.abchistory.cz/,
subdoména abcHistory.cz) prodávající nabízí data či nepoužité zboží v podob( elektronických
či tišt(ných publikací, jichž je ve v(tšin( případů vydavatelem/nakladatelem nebo
spoluvydavatelem/spolunakladatelem.
Kupující odesláním objednávky (tj. objednáním) stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zn(ním
Obchodních podmínek prodejce a že s nimi souhlasí. Tímto objednáním zboží, které prodejce
nabízí, dochází mezi smluvními stranami k uzavření kupní smlouvy.
Kupující je povinen objednané zboží převzít a uhradit náklady spojené s jeho zabalením
a sjednanou dopravou, které ve své objednávce potvrdil. V případ( nevyzvednutí smluvené
zásilky má prodávající právo požadovat na kupujícím uhrazení nákladů na dopravu a balné.
3
TERMÍN A FORMA DODÁNÍ
DODÁNÍ ZBOŽÍ
3.1
Termín dodání
Termínem dodání se pro účel t(chto Obchodních podmínek rozumí kalendářní den
středoevropského času, kdy prodávající odešle kupujícímu objednané zboží. Rozhodující je
v tomto ohledu elektronický nebo jiný doložitelný doklad o řádném odeslání zboží ze strany
prodávajícího.
3.2
Místo dodání
Pokud není mezi smluvními stranami domluveno jinak, je místem dodání zpracované
objednávky poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Zden(k Bauer

Rešeršní a redakční služby. Píšeme a editujeme knižní, novinové, marketingové i reklamní texty
na objednávku. Provádíme profesionální rešerše v archivech, v knihách i v časopisech. Vytváříme
i optimalizujeme webové stránky, zajišťujeme poradenský servis. Jsme na trhu od roku 2001.
www.abcRedakce.cz
www.HistorickeNemovitosti.cz

abcRedakce.cz

Bankovní spojení
51-1643940287/0100

IČ
70558370

www.ToSiPis.cz
www.abcHistory.cz
E-mail
info@abcRedakce.cz

www.abcBusiness.cz
www.abcTuristiky.cz
Adresa pro ČR
Kroftova 2, 150 00 Praha 5

Obchodní podmínky k realizaci kupních smluv pro živnost IČ: 70558370, verze z 2. 1. 2014

3/4

...............................
Prodávající nenese odpov(dnost za provozní stav adresy či jiného místa dodání kupujícímu.
Udržování provozuschopného místa dodání (funkční e-mailové či jiné poštovní adresy apod.)
je odpov(dností kupujícího. Na nedoručení nebo pozdní doručení zboží/díla z důvodu
špatného provozního stavu místa dodání nebo nepřítomnosti kupujícího není z hlediska
pln(ní smlouvy o dílo brán zřetel.
3.3
Transport a doprava
Pokud se smluvní strany nedomluví jinak, je objednané zboží kupujícímu zasláno pozemní
poštou, smluvním přepravcem nebo předáno na smluveném míst(. Jestliže je k doprav(
objednaného zboží použita pozemní pošta či smluvní přepravce a kupující si zásilku
nepřevezme, takže je vrácena zp(t prodávajícímu, má prodávající právo na kupujícím
požadovat plnou náhradu zbytečn( vynaložených výdajů za dopravu díla.
Prodávající nepřebírá zodpov(dnost za přepravní podmínky třetích stran. Prodávající se
zříká odpov(dnosti v případ( potíží, poškození či ztráty díla b(hem přepravy zajišťované
třetími stranami. K vymáhání svých práv musí ob( smluvní strany využít reklamačních
podmínek třetích stran.
Prodávající se zříká odpov(dnosti za jakékoli transportní, přepravní, dopravní či jiné
podobné elektronické či hmotné systémy/služby, jejichž prostřednictvím kupujícímu předává
dílčí i finální informace o stavu realizace jím objednaného zboží, případn( zboží samotné.
V případ( dílčí, dočasné či trvalé nefunkčnosti výše uvedených přepravních systémů a služeb
platí přepravní řády, obchodní podmínky či jiné podobné dokumenty třetích stran. Dílčí,
dočasná či trvalá nefunkčnost internetové sít( je považována za zásah vyšší moci, kterou
smluvní strany nejsou schopny ovlivnit.
Dílčí, dočasná či trvalá nefunkčnost výše uvedených přepravních systémů a služeb ze strany
prodávajícího či třetích stran má automaticky vliv na termín dodání objednaného zboží.
Termín dodání se pak automaticky prodlužuje o dva pracovní dny. Prodávající má v takovém
případ( zároveň možnost dodat objednané zboží alternativním transportem/dopravou, které
nemusí být v souladu s původní domluvou mezi smluvními stranami.
4
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY
PODMÍNKY
Platné ceny prodávaného zboží, balného i dopravy jsou publikovány na internetových
stránkách prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH. Pokud není mezi smluvními
stranami domluveno jinak, probíhá fakturace i úhrada v českých korunách.
Pokud není mezi smluvními stranami písemn( domluveno jinak, vystavuje prodávající
kupujícímu elektronický daňový doklad (fakturu), který se kupující zavazuje v plné výši
uhradit do deseti pracovních dnů od vystavení daňového dokladu. Do tohoto termínu zašle
kupující na účet prodávajícího (č. ú.: 51-1643940287/0100) částku stanovenou
prodávajícím. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo od kupní smlouvy jednostrann(
odstoupit.
5
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
V případ( realizace objednávky sjednané v rámci kupní smlouvy má kupující právo do dvou
týdnů po obdržení zboží od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení úhrady za zboží. Toto
ustanovení platí v případ(, kdy kupující vrátí zboží, které je předm(tem smlouvy, vrátí
prodávajícímu ve stavu, který je totožný se stavem deklarovaným v původní nabídce
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Rešeršní a redakční služby. Píšeme a editujeme knižní, novinové, marketingové i reklamní texty
na objednávku. Provádíme profesionální rešerše v archivech, v knihách i v časopisech. Vytváříme
i optimalizujeme webové stránky, zajišťujeme poradenský servis. Jsme na trhu od roku 2001.
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prodávajícího. Spolu s vraceným zbožím kupující uvede číslo původní objednávky a také
adresu nebo bankovní spojení, na které má být vrácena platba za zboží.
Pokud se kupující na předání vraceného zboží nedohodne s prodávajícím jinak, zašle ho
prostřednictvím České pošty na adresu: Zden(k Bauer, Kroftova 305/2, 150 00 Praha 5.
Vracené zboží by m(lo být důkladn( zabezpečeno, aby nedošlo v průb(hu přepravy k jeho
poškození.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na audionahrávky a multimediální nosiče (CD/DVD
a jiné), u nichž byl porušen obal.
6.
REKLAMACE
Bezprostředn( po dodání zboží má kupující povinnost si překontrolovat obsah zásilky.
V případ(, že zásilku obdrží v obalu poškozeném zjevn( b(hem přepravy, bude postupovat
podle reklamačních podmínek třetích stran, tj. dopravce.
Kupující má právo odmítnout nebo vrátit zásilku, která není ve shod( s kupní smlouvou, tj.
zásilka je neúplná, poškozená apod. Takovou zásilku musí kupující bez otálení oznámit
prodávajícímu e-mailem na adresu obchod@abcHistory.cz. Ve zpráv( (reklamačním
protokolu) by m(l kupující uvést číslo své objednávky a jasn( popsat příčinu své stížnosti.
Pokud se kupující na předání vadného zboží nedohodne s prodávajícím jinak, zašle ho
prostřednictvím České pošty na adresu: Zden(k Bauer, Kroftova 305/2, 150 00 Praha 5.
Reklamované zboží by m(lo být důkladn( zabezpečeno, aby nedošlo v průb(hu přepravy
k jeho poškození. Zásilka by m(la obsahovat reklamované zboží a kopii reklamačního
protokolu.
Kupující má právo i na dodatečnou reklamaci. Prodávající má však možnost prokázat, že se
nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
7
ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁHRADA
NÁHRADA ŠKODY
Jestliže se kupující stane vůči prodávajícímu dlužníkem, postupuje se podle Obchodních
podmínek k realizaci smlouvy o dílo, zmín(ných v bod( 1.2 výše.
8
USTANOVENÍ O ZACHOVÁVÁNÍ
ZACHOVÁVÁNÍ DŮVĚRNOSTI
Při řešení situací, jejichž předm(tem jsou obchodní tajemství, dův(rné informace nebo
informace k publikování, postupuje se podle Obchodních podmínek k realizaci smlouvy
o dílo, zmín(ných v bod( 1.2 výše.

Zden(k Bauer

Rešeršní a redakční služby. Píšeme a editujeme knižní, novinové, marketingové i reklamní texty
na objednávku. Provádíme profesionální rešerše v archivech, v knihách i v časopisech. Vytváříme
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