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OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“),
Michal Ševčík
Boženy Němcové 2794
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 87997398
e-mail: mul @tricker.cz
zapsaný v živnostenském rejstříku
(dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnos smluvních stran vzniklé v souvislos nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetové služby prodávajícího. Internetová služba je prodávajícím provozována
na webové stránce umístěné na internetové adrese h ps://www.tmep.cz a h ps://www.tmep.eu
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní služby“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své
podnikatelské činnos nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součás kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnos vzniklá po dobu účinnos předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání předplatného služby (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou
prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu tře m osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy vyprší předplatné nebo
kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnos z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
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2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a so warového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a so warového vybavení tře ch osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní služby je informa vního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní služby obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen služby. Náklady na
vracení, přepravu, balení či dodání služby neexistují, neboť služba je pouze digitálního/virtuálního
charakteru. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (je-li provozovatel plátce) a
všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnos po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní služby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní služby.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
■
objednávané službě a jejím rozsahu (vyplněním parametrů v objednávkovém formuláři délka předplatného a požadovaný počet čidel),
způsobu úhrady kupní ceny služby (doručení ani náklady spojené s dodáním služby se
■
neřeší, služba je elektronická/virtuální)
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknu m
na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislos na charakteru objednávky (výše kupní ceny) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přije objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího, jež tento uvedl.
3.7. Kupující souhlasí s použi m komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použi komunikačních prostředků na dálku v souvislos
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
■

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2208996651/6210, vedený
u společnos mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“);
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■
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
4.2. Náklady s balením a dodáním služby neexistují, proto prodávající kupujícímu tyto náklady
neúčtuje a nikde s nimi v procesu objednávky není nakládáno.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnos uhradit kupní cenu služby předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zpřístupněním/nastavením
objednávaných parametrů služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad/fakturu. Podle toho, zda je či není v době objednávky prodávající plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad/fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnác (14) dnů od ak vování služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy
může kupující kontaktovat prodávajícího elektronickou cestou v kontaktu uvedeném na webové
stránce nebo v těchto obchodních podmínkách.
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Cena za službu musí být kupujícímu prodávajícím vrácena do čtrnác (14) dnů od
doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s vrácením peněz za službu prodávajícímu.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrá prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnác (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrá t plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služby kupujícím či jiným způsobem, pokud s m
kupující bude souhlasit a nevzniknou m kupujícímu další náklady.
5.4. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnos a kupující je povinen
spolu se službou prodávajícímu vrá t i poskytnutý dárek.
6. DODÁNÍ SLUŽBY
6.1. Dodáním služby se rozumí její ak vace po úhradě kupujícím. Služba je digitálního/virtuálního
charakteru - kupující si předplácí hos ng pro svá zaslaná měření na serverech služby. Neexistují
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tedy žádné poplatky týkající se doručení služby.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnos smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převze nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující službu převzal:
■
má služba vlastnos , které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnos , které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a
na základě reklamy jimi prováděné,
■
se služba hodí k účelu, který pro jeho použi prodávající uvádí nebo ke kterému se služba
tohoto druhu obvykle používá,
■
služba odpovídá jakos nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
■
je služba v odpovídajícím množství a
■
služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že služba bude po určitou dobu způsobilá k použi pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnos . Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu služby
oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou
kupující nemůže vadnou službu užívat.
7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u služby prodávané za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud
kupující před převze m služby věděl, že služba má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.5. Práva z odpovědnos za vady služby se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout
reklamaci případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnu reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím
k provedení opravy.
7.6. Práva z odpovědnos za vady služby může kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou
poštou na adrese mul @tricker.cz.
7.7. 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
nepla , žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.8. Nemá-li služba vlastnos stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i
dodání nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; 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 služby má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže službu
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
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právo na dodání nové služby bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou službu bez vad, vyměnit její
součást nebo službu opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné ob že.
7.9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce
po uplynu lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající
namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.10. Další práva a povinnos stran související s odpovědnos prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá práva na užívání služby zaplacením celé kupní ceny služby.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování s žnos spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
.
Informaci o vyřízení s žnos kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
h ps://adr.coi.cz/cs. Pla ormu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: h p://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnos příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblas ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující mto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnos ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění
kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnos
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových
stránkách.
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10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnos a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnos ), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely
zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který
je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se
nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení
čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatnos nebo neúčinnos jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího - viz bod 1.1 těchto obchodních podmínek.
V Roudnici nad Labem dne 1. 12. 2021
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TMEP.cz
TMEP.eu

Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):
Adresát:
Prodávající:
Michal Ševčík
Boženy Němcové 2794
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 87997398
e-mail: mul @tricker.cz
zapsaný v živnostenském rejstříku

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ……………. jsem si na Vašich internetových stránkách www.tmep.cz/www.tmep.eu objednal
službu …………..., číslo objednávky (VS) …………, v hodnotě …….….. Kč. Službu jsem uhradil/ak voval
dne …………....
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím
internetu, která se týká výše uvedené služby a žádám Vás o poukázání kupní ceny ve výši …………. Kč
na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od
smlouvy.

V ……………………..……. dne ………………….

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)
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