
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Chráněná dílna INSPIRACE jsou chráněná pracovní místa zřizovaná Inspirací pro tebe, z.s. 
- spolkem zapsaným v obchodním rejstříku s identifikačním číslem 06776281 Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou L 69812/MSPH (dále jen „prodávající“) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1  Obchodní podmínky upravují  v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi 
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový 
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce inspirace.shop5.cz (dále jen 
„internetový obchod“). 

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

1.3   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru 
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. S ohledem na 
aktuální výrobní kapacity může prodávající s kupujícím po vzájemné domluvě nahradit 
chybějící zboží podobným. 

2.2 Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém 
obchodu. 

2.3 Objednat zboží a služby lze osobně, písemně, telefonicky nebo standardními postupy 
nabízenými internetovým obchodem. 

Objednávka vzniklá standardními postupy nabízenými internetovým obchodem, tedy 
vložením zvoleného zboží do košíku, upřesněním množství, termínu doručení, adresy 
doručení, formy a ceny dopravy, formy úhrady, případně dalších potřebných souvisejících 
údajů, je považována za dokončenou okamžikem odeslání kupujícím, tedy stisknutím tlačítka 
„Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“. 

2.4 Objednávku odešle kupující prodávajícímu v termínu, na němž se obě strany 
dohodly. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.5 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). 



2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí 
objednávky prodávajícím. Toto potvrzení je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to 
na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. 

2.7 Uzavřením kupní smlouvy se obě strany, kupující i prodávající, zavazují plnit všechna 
ustanovení těchto obchodních podmínek 

3. Cena zboží a platební podmínky 

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit 

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Ve Smečkách 8 a 10, Praha 1 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-9694430267/0100, vedený u 
společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“), s použitím prodávajícím 
přiděleného variabilního symbolu 

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.  Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se 
dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží 

3.3 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu předem 

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při 
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření 
kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu 
splněn okamžikem připsání smluvené částky na účet prodávajícího 

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
kombinovat 

3.6 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví 
prodávající kupujícímu na požádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě 
na elektronickou adresu kupujícího 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1 Kupující má v souladu s par. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy 
odstoupit, a to do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě kupující do 14 dnů od 
převzetí zboží musí prodávajícího o odstoupení uvědomit vždy písemně na adresu 
provozovny nebo elektronicky na inspirace@divciskola.cz  

4.2 Od převzetí oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu běží 14 denní lhůta na 
vrácení zboží, přičemž náklady na vrácení zboží jdou plně na vrub kupujícího 

4.3 Výši škody případně vzniklé do přijetí vrácení zboží je prodávající oprávněn odečíst od 
výše kupujícímu vracené kupní ceny 

4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní 
prostředky dříve, než prodávajícímu kupující vrácené zboží předal. Prodávající vrátí 
kupujícímu finanční prostředky nejdéle 14 dní od převzetí vráceného zboží 
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4.5 Podle ustanovení uvedeného v bodě 4.1 může i prodávající odstoupit od kupní smlouvy, 
může tak učinit nejdéle do odeslání nebo předání zboží kupujícímu. V takovém případě vrátí 
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený 
kupujícím 

5. Dodání zboží 

5.1 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 takto 
vzniklé 

6. Práva z vadného plnění 

6.1 Tato práva se řídí odpovídajícími obecně závaznými právními předpisy 

6.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
zboží a případné porušení neprodleně oznámit přepravci. Kupující není povinen od dopravce 
při shledání porušeného obalu zásilku převzít 

6.3 Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady 

6.4 Pokud kupující prodávajícímu v přiměřeném čase oznámí vadu zboží, prodávající 
nabídne kupujícímu dodání jiného zboží bez vady či závažnosti vady odpovídající slevu 

7. Další ustanovení 

7.1 Kupující souhlasí ve smyslu par 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním 
obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu 

7.2 Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 
sjednávají, že vztah se řídí českým právem 

8. Ochrana osobních údajů 

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízeí Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro 
účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění 
veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního 
dokumentu. 

 

V Praze dne 1. března 2021 

Luboš Hošek, ředitel Inspirace pro tebe, z.s.        

 

 


