
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      

 

Strana 1 (celkem 3) 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

PRO POUŽITÍ APLIKACE „KALKULÁTOR“  

V E-SHOPU DŮM-PLOTU.CZ 
 

 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na použití aplikace „Kalkulátor“ prostřednictvím uživatelské-

ho rozhraní na internetové stránce  https://www.stavim-plot.cz/ (dále jen „Aplikace“).  

2. Aplikace je poskytována společností DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o., IČ 49810090, se sídlem U 

Panských 1447, Havlíčkův Brod, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Hradci Králové pod sp. zn. C 4652 (dále jen „DIRICKX BOHEMIA“), jako nástroj pro rámcovou 

orientaci a plánování výstavby oplocení.  

3. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky, práva a povinnosti vyplývající z používání Aplikace.  

4. Uživatel přijímá ustanovení těchto obchodních podmínek zakliknutím možnosti „Souhlasím s ob-

chodními podmínkami“ před použitím Aplikace. 

5. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případné další smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Di-

rickx-Partnerem, případně DIRICKX BOHEMIA.  

II. 

Použití aplikace 

1. Uživatel používá Aplikaci na internetové stránce https://www.stavim-plot.cz/. Internetová stránka je 

odkazy provázána s e-shopem společnosti DIRICKX-BOHEMIA a jejích partnerů provozovaným 

na stránce  http://www.dum-plotu.cz (dále jen „E-Shop“).  

2. Před zobrazením Výstupu z Aplikace je Uživatel vyzván, aby provedl následující kroky: 

(a) vybral fotografii vzorového domu, nebo nahrál vlastní; 

(b) zvolil typ plotu, jeho parametry a související příslušenství, a to zejména: 

(i) barvu plotu a barvu sloupků; 

(ii) míry každé ze 4 stran oplocení (délku, výšku atd.); 

(iii) zvolil variantu s nebo bez podhrabových desek, 

(iv) vybral variantu s brankou nebo bez ní, 

(v) vybral variantu s nebo bez brány, 

(c) přečetl si informace o zpracování osobních údajů a potvrdil jejich přečtení zakliknutím na pří-

slušném místě formuláře; 

https://www.stavim-plot.cz/
https://www.stavim-plot.cz/
http://www.dum-plotu.cz/
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(d) přečetl si tyto obchodní podmínky a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami zakliknutím 

na příslušném místě formuláře. 

(e) kliknul na tlačítko „Zobrazit položky“, popř. jiné potvrzovací tlačítko v případě změny textu 

internetových stránek. 

3. Po kliknutím na tlačítko „Zobrazit položky“ se na základě zadaných údajů Uživateli zobrazí orien-

tační seznam obsahující druh, množství a cenu materiálu potřebného na realizaci oplocení dle zada-

ných parametrů. 

4. Uživatel je následně vyzván, aby zvolil jednu z těchto možností: 

(a) „Odeslat soupis emailem“ – V tomto případě je Uživateli zaslán na jím vyplněnou e-mailovou 

adresu automaticky generovaný e-mail obsahující v Aplikaci vytvořený seznam zboží (sta-

vebního materiálu) s cenami. Kopie emailu se soupisem bude rovněž odeslána do emailové 

schránky společnosti DIRICKX-BOHEMIA, s čímž Uživatel potvrzením těchto obchodních 

podmínek výslovně souhlasí. 

(b) „Odeslat dotaz/poptávku“ – V tomto případě je Uživatel přesměrován na kontaktní formulář, 

kde Uživatel vyplní dotaz / poptávku adresovanou společnosti DIRICKX-BOHEMIA ve 

vlastním znění. Uživatel je vyzván k vyplnění kontaktní e-mailové adresy. Tyto údaje jsou 

společně se seznamem zboží generovaným Aplikací zaslány pracovníkům společnosti DI-

RICKX-BOHEMIA k dalšímu zpracování. Uživatel bere na vědomí, že potvrzení o přijetí do-

tazu / poptávky společností DIRICKX-BOHEMIA není potvrzením objednávky. Společnost 

DIRICKX-BOHEMIA nezaručuje Uživateli žádnou reakční dobu ani doručení odpovědi na 

dotaz / poptávku. 

(c) „Koupit na e-shopu“ – V tomto případě je Uživatel přesměrován na internetové stránky E-

Shopu, kde je seznam zboží vytvořený Aplikací již umístěn do vybraného zboží v sekci „Ná-

kupní košík“ a Uživateli je následně umožněno objednat zboží v souladu s obchodními pod-

mínkami E-Shopu – dostupné na:  

https://www.dum-plotu.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky/ 

 

III. 

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výstupy z Aplikace jsou určeny pro jeho osobní potře-

bu při plánování výstavby oplocení a pro případnou navazující komunikaci se společností DI-

RICKX-BOHEMIA a jejími partnery. Uživatel se zavazuje, že nebude bez předchozího souhlasu 

společnosti DIRICKX-BOHEMIA výstupy Aplikace, včetně grafického znázornění oplocení, vyu-

žívat za jiným účelem, a to zejména pro koupi materiálu od jiných dodavatelů a/nebo realizaci zá-

měru Uživatele za využití takového materiálu. Společnost DIRICKX-BOHEMIA neodpovídá za ja-

koukoliv újmu vzniklou v souvislosti s použitím výstupů Aplikace uvedeným způsobem. 

2. Uživatel potvrzuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že výstupy Aplikace jsou pouze orientační, a že 

společnost DIRICKX BOHEMIA žádným způsobem neodpovídá za jejich správnost a za komplet-

nost, ani za vhodnost materiálů pro záměr Uživatele. DIRICKX-BOHEMIA zejména žádným způ-

https://www.dum-plotu.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky/
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sobem neprověřuje, a tedy ani neodpovídá za, informace (zejména rozměry) vložené Uživatelem, 

místní podmínky ani za kompatibilitu příslušného oplocení s jinými materiály.  Uživatel byl pou-

čen, aby v případě potřeby vyhledal profesionální poradenství pro konkrétní záměr výstavby. 

3. Společnost DIRICKX-BOHEMIA žádným způsobem negarantuje dostupnost zboží (materiálu) za 

ceny uvedené v seznamech generovaných Aplikací. Podmínky dodání uvedeného zboží budou v 

případě poptávky Uživatele předmětem dohody mezi společností DIRICKX-BOHEMIA a Uživate-

lem, a v případě nákupu přes E-Shop se budou řídit obchodními podmínkami E-Shopu.  

IV. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Zákazník bere na vědomí, že společnost DIRICKX-BOHEMIA bude zpracovávat osobní údaje, 

které jim poskytne jejich odesláním na email prostřednictvím Aplikace (dále jen „Údaje“).  

2. Údaje budou zpracovávány za účelem: (i) komunikace se Zákazníkem, (ii) jednání o uzavření Kup-

ní smlouvy, (iii) analýzy podnikání, (iv) výkonu interní kontroly v rámci skupiny DIRICKX. 

3. Právním základem pro zpracování Údajů pro účely uvedené v odst. 2 výše je oprávněný zájem spo-

lečnosti DIRICKX-BOHEMIA na komunikaci se zákazníky, ochraně jejich práv a výkonu interní 

kontroly (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR), dále plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR) a plnění 

zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR).  

4. Zakliknutím příslušné možnosti v rámci formuláře Aplikace zákazník uděluje společnosti DI-

RICKX-BOHEMIA souhlas ke zpracování Údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR nad rámec účelů 

vymezených v odst. 2 výše, a to na dobu pěti (5) let od uzavření Kupní smlouvy pro:  

(a) vlastní obchodní účely, tj. zejména vedení databáze zákazníků, provádění obchodních analýz, 

sdílení údajů v rámci skupiny; a  

(b) vlastní marketingové účely, tj. zejména nabízení vlastního zboží a služeb Uživateli. 

5. Zákazník je oprávněn takto udělený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to pro kterýkoliv 

z uvedených účelů.   

6. Odesláním dat vyplněných v Aplikaci Zákazník prohlašuje, že byl poučen o zpracování osobních 

údajů a že mu bylo umožněno si přečíst dokument „Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 

13 GDPR“, který je dostupný na internetové stránce:  

https://www.dum-plotu.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 

V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a vztahují se na veškeré používání Aplikace, a to až do doby, 

kdy budou zrušeny nebo nahrazeny jinými. 

2. Případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami se řídí čes-

kým právem. K řešení sporů jsou příslušné soudy v ČR. 

https://www.dum-plotu.cz/ochrana-osobnich-udaju/

