
1. Úvodní ustanovení 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z 

jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, 
poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jako dodání „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v 

písemné smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo objednávky, ke které byly 

připojeny.  

2. Definice pojmů 

Dodavatel: Shanna media s.r.o., IČ: 28603125, se sídlem Kavír 51, PSČ 747 57, zapsaná v OR u Krajského soudu v 

Ostravě oddíl C, vložka 34013, bankovní spojení: 2801301179/2010 Fio banka, a.s. 

Objednatel: osoba, společnost, zástupce společnosti, který projeví svou objednávkou zájem o služby definované v těchto 

VOP 

Cenový program: cenová politika internetové aplikace print.shanna.cz umožňující objednateli výběr dle preference a potřeby 

uživatele. Cenový program je uložen v internetové aplikaci, která vypočítá cena za výrobky dle specifikace, preference a 

potřeby objednatele. 

Internetová aplikace: jedná se o on-line aplikaci na stanovení ceny tiskovin  

Podmínky: tyto obchodní podmínky, jež jsou závazné pro provozovatele i objednatele 

Smlouva: Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka objednatele, potvrzená dodavatelem. Dodavatel je 

oprávněn potvrdit objednávku písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky.  

Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu s 
výjimkou smlouvy samotné. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.print.shanna.cz a je tak umožněna jejich 

archivace a reprodukce objednatelem. S těmito VOP je odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním dodání 

zboží a má možnost se s nimi podrobně seznámit. 

Výroby: reprografické práce na základě objednávky odběratele vygenerované v internetové aplikaci. 

  

3. Objednávka 

3.1. Objednatel prostřednictvím registračního formuláře na webu vyjádří souhlas s těmito podmínkami. Vyplní iniciály a 

kontaktní údaje. Objednávku odešle jako závaznou kliknutím na pole „objednat“. 

3.2. Po obdržení objednávky zašle dodavatel odběrateli emailem proforma fakturu (není daňovým dokladem) na jím zvolený 

výrobek. Objednávka se stává závaznou v okamžiku, kdy je cena za výrobek uvedený na objednávce připsána na účet 

dodavatele. 

3.3. Po připsání platby z proforma faktury vyrozumí dodavatel odběratele emailem, jehož přílohou bude daňový doklad 
s odečtenou zálohou. Tato bude uživateli zasílána emailem, nevyžádá-li si doručování v listinné podobě. 

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení 

tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data obsahující nebo propagující pornografii, násilí, jakákoliv hnutí propagující 

nebo podporující potlačení práv a svobod člověka, případně takové činy obhajující nebo zpochybňující či jinak porušující 
právní řád České republiky.  

 

 

  

4. Cena a platební podmínky 



4.1. Cena za výrobek je stanovena dle aktuálního ceníku umístěného na webu a vygenerované internetovou aplikací na 

základě požadavků objednatele v objednávce. 

4.2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí objednatel zaplatit. 
Objednatel má možnost seznámit se s cenou před podáním objednávky. Zasláním objednávky objednatel stvrzuje souhlas 

s touto cenou. 

4.3. Dodavatel zasílá faktury prostřednictvím e-mailu. Objednatel objednávkou vyslovuje souhlas s tímto způsobem předání 

faktury. 

  

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Uživatel je povinen do registračního formuláře uvést o své osobě výlučně správné a pravdivé údaje a o nastalých 

změnách provozovatele neprodleně informovat. 

5.2. Dodavatel je povinen dodat zboží objednateli a převést na něj vlastnické právo oproti úhradě kupní ceny v souladu s 

dohodnutými podmínkami. Objednatel se zavazuje v souladu s dohodnutými podmínkami uhradit kupní cenu za zboží a 

převzít zboží od dodavatele. 

5.3. Objednatel je povinen pří ukládání objednávky elektronickou cestou zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová 
adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má 

odběratel povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem e-mailu od odesílatele objednávky@shanna.cz 

společnosti Shnanna media s.r.o. Tato e-mailová adresa platí i pro další zakázky do odvolání nebo s žádostí o změnu. 

5.3. Objednatel tímto uděluje dodavateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to zejména pro účely evidence 
smluv, provozování jeho uživatelského účtu, zasílání informací o internetové aplikaci, obchodních sdělení a jiné 

korespondence s internetovou aplikací související. 

5.4. Uživatel souhlasí s tím, aby byla informace o tom, že internetovou aplikaci užívá, prezentována dle marketingových 

potřeb provozovatele v referencích na webu a v jeho propagačních materiálech uvedením obchodní firmy a zobrazením loga. 
Souhlas má možnost uživatel kdykoliv odvolat na emailové adrese: objednavky@shanna.cz 

5.5. Uživatel tímto uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení  

na emailové adresy zadané do aplikace (ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zák. č. 480/2004, o některých službách informační 

společnosti), týkajících se produktů a služeb nabízených provozovatelem. Souhlas se týká i sdělení ve formě reklamních 
patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Souhlas má možnost uživatel 

kdykoliv odvolat na emailové adrese: objednavky@shanna.cz 

  

6. Dodací lhůta  

6.1. Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín, jedná se pouze o termíny orientační. Fixní termín musí být 

dodavatelem jako takový výslovně označen a s objednatelem sjednán. 

6.2. Dodací lhůta počíná běžet následující pracovní den po obdržení platby dle proforma faktury, ve kterém jsou do 12:00 

hod. dodavatelem doručeny veškeré údaje, tisková data, popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží. Dodací lhůta se udává 
v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků. 

6.3. Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání 

uvedené objednatelem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností objednatele. 

6.4. Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín dodání, je objednatel oprávněn nejprve písemně stanovit přiměřenou 
dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může objednatel odstoupit od smlouvy. Jako přiměřená lhůta 

se sjednává lhůta v trvání 5 pracovních dnů. V případě, že je objednatel spotřebitelem dle § 419 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dodavatel nedodrží dohodnutý termín dodání, může objednatel odstoupit 

od smlouvy. 



6.5. Dodavatel neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které dodavateli 

podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na 

vůli dodavatele, mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě 
fixních termínů dodání 

 7. Tisková data, povinnost kontroly 

7.1. Dodavatel vyřizuje veškeré tiskové objednávky výhradně na základě tiskových dat, která jsou mu předána objednatelem. 

Tato data musí být předána výhradně ve formátech, které jsou uvedeny v objednávce. Použije-li objednatel pro zhotovení 
zboží jiný formát, který není obsažen v nabídce dodavatele, nelze zajistit, že bude tisk bezchybný. 

7.2. Objednatel je povinen tisková data před jejich předáním dodavateli důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro 

provedení požadované zakázky. Dodavatel tisková data nekontroluje. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v 

důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel. 

7.3. Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud 

jde o textový a obrazový materiál. Objednatel ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin 

není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. 

7.4. Dodavatel zhotovuje výrobky dle obsahového zadání objednatele uvedeného v předložených tiskových datech, dodavatel 
tedy nemá žádný vliv na obsahovou stránku polygrafických výrobků a neodpovídá za jejich obsah. Odpovědnost za případné 

porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně objednatel. 

7.5. Na výslovné přání objednatele budou zpracovány i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v objednávce, bude-li to 

technicky možné. Upozorňujeme, že převodem dat do jiných formátů, než jaké jsou uvedeny v objednávce, může dojít ke 
vzniku chyb. Chyby vzniklé převodem dat nejdou k tíži dodavatele, toto riziko převodu dat nese objednatel. 

7.6. U tiskovin, jejichž základem jsou barvy RGB s velmi nízkým rozlišením (nízkým počtem obrazových prvků) nebo u 

tiskovin s použitím druhů písma (fontů), které nejsou pevnou součástí dokumentu, mohou vzniknout barevné odchylky v 

tisku. Bezchybný tisk tímto není zaručen. U tiskovin se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Objednatel je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 1 

týdne od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit dodavateli zjištěné zjevné vady. Pro 

dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení.  

8.2. Za vadu je též považováno, pokud dodavatel dodá jiné množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li 

část dodaného zboží vadná, objednatel není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je 

dodavatel povinen – dle své volby – při vyloučení dalších nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady v 

přiměřené lhůtě dodat objednateli chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit.  

8.3. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavateli. Přiměřená lhůta je 

dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li dodavatel 

přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se 

oprava zboží nezdaří, může objednatel požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících 
z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.  

  

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právem České republiky. 

9.2. V případě, že by se některá ustanovení podmínek nebo smlouvy stala z jakýchkoliv důvodů neplatná, nevztahuje se tato 

neplatnost automaticky na ostatní části touto neplatností nedotčené. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

bezodkladně dotčenou část nebo ustanovení nahradit tak, aby se po změně svým obsahem co nejvíce přibližovala znění 

původnímu. 

9.3. Tyto podmínky je provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Změna je vůči uživateli účinná pouze v případě jejího 

odsouhlasení. Znění akceptované objednávky má přednost před zněním těchto podmínek. 



9.4. V případě rozporu písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem, bez využití objednávky on-line 

s těmito podmínkami, má přednost znění této smlouvy. 

9.5. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit.  

9.6. Objednávka učiněná prostřednictvím webu bude archivována v elektronické podobě. 

 


