
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
  
PhDr. Zdeňka Průchová 
 
se sídlem Potoční 147, 471 52 Sloup v Čechách 
 
identifikační číslo: 04889509 
  
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese www.inspiroedu.cz 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

• Tyto obchodní podmínky živnostníka PhDr. Zdeňky Průchové, se sídlem Potoční 147, 47152 
Sloup v Čechách, identifikační číslo: 04889509 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu 
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané 
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového 
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce 
umístněné na internetové adrese www.inspiroedu.cz (dále jen „webová stránka“), a to 
prostřednictvím rozhraní webové stránky. 

• Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

• Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.  

• Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 
 
 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 

• Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

• Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého 
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 
Náklady na vrácení zboží hradí kupující – je na kupujícím jakou přepravní službu si vybere. 
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu 
za individuálně sjednaných podmínek. 

• Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve 
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území 
České republiky. 
 



• Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady 
kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace 
o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

• 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 kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou 
prodávajícím považovány za správné. 

• Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem 
identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, cenu 
za dopravu a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti 
objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se 
s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se 
s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

• Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, 
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající je vždy 
oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, 
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky 
(například písemně či telefonicky). 

• Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 
• Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až 

po potvrzení objednávky). 
• V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle 

kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných 
variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový 
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího 
prostřednictvím elektronické pošty. 
 
 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

• Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí 
prodávajícímu bankovním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím, a to na účet 
prodávajícího č. 295633357/0300, vedený u společnosti ČSOB a. s. 

• Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření 
kupní smlouvy. 

• Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. 
• Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 
• Fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické 

podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 
 

  



4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

• Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní 
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta 
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

• V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 
prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-
li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. 

• Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím 
či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další 
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní 
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu 
odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

• Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to 
bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
 
 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 

• Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.  
• Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy balíkem České pošty. Cena 

za dodání je určena prodejcem podle aktuálního sazebníku České pošty a množství 
objednaného zboží. 

• Prodejce se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 
pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního 
formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou 
v prodejním formuláři. 

• V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

• Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží 
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení 
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce 
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky 
a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být 
brán zřetel. 

• Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.  
• Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, v níž je 

přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 



• Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím 
elektronické adresy info@inspiroedu.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle 
prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 
 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

• Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo a (dále jako „osobní údaje“). 

• Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním 
osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení 
kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není 
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

• Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce 
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. 

• Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám. 

• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále 
po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. 
Nejdéle však pro dobu stanovenou obecně závaznými předpisy.  

• Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

• 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. 
 
 
Kontaktní údaje prodávajícího:  
adresa pro doručování: Potoční 147, 471 52 Sloup v Čechách 
adresa elektronické pošty: info@inspiroedu.cz  
 
Ve Sloupu v Čechách dne 15. 10. 2020 
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