
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

(1) SKUPINOVÁ VÝUKA – JAZYKOVÉ KURZY 

Prezenční kurzy pro veřejnost 

 

DODAVATEL 

Jméno: Jan Fršlínek                       (webové stránky: www.infinityschool.cz) 

Sídlo: Korunní 2569/108                           (email: Info@infinityschool.cz) 

IČO: 01052110 

zapsán v živnostenském rejstříku, 

dále jen jako Dodavatel 

 

OBJEDNATEL 

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v 
jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce. 

Dodavatel a objednatel jsou dále společně označováni též jako smluvní strany. 

 

Čl. I Úvodní ustanovení 

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a 
příslušným dodavatelem. 

2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele 
nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta nebo 
elektronický formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.infinityschool.cz  

3. Dodavatel má povinnost písemně potvrdit objednateli přijetí objednávky. Pokud tak neučiní, není objednávka 
považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu 
objednatele. 

4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a 
na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. 

 

Čl. II Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě 
objednávky (dále jen výuka). 

2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná 
na internetových stránkách dodavatele www.infinityschool.cz, příp. na facebookových stránkách 
www.facebook.com/infinityschool.cz, případně také na jiných místech (např. plakáty, letáky či lokální tisk). 

Čl. III Všeobecná ujednání 

1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, 
kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.infinityschool.cz 
v charakteristice daného typu skupinových kurzů nebo v charakteristice konkrétního skupinového kurzu. Další povinnosti 
dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek. 

2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. 
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3. Objednatel je povinen zapsat se do kurzu, který odpovídá jím dosažené úrovni jazykového vzdělání. Ke splnění této 
povinnosti objednatele zajistil dodavatel test z příslušného jazyka, který je pro objednatele k dispozici – může mu být zaslán 
emailem buď automaticky po odeslání objednávky, na vyžádání (nebo může být předán ve fyzické podobě). Pokud objednatel 
neověří svou jazykovou úroveň prostřednictvím zmíněného testu, zaniknou některé nároky objednatele na uplatnění 
reklamace podle těchto VOP (viz. čl. IX od. 6 VOP). 

Čl. IV Termín a realizace výuky 

1. Výuka probíhá 1x nebo 2x týdně, není li-určeno jinak v popisu konkrétního kurzu. Délka výukového bloku je 45, 60 
nebo 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak. Kurzy jsou typicky semestrální. Mohou být vypsány také 
celoroční, nárazové a specifické kurzy. Délka takového kurzu a frekvence konání je vždy uvedena v popisu daného kurzu. 

2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci 
kurzovného. 

3. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce skupinových jazykových kurzů na webové adrese dodavatele 
www.infinityschool.cz, případně na facebookové stránce https://www.facebook.com/infinityschool.cz nebo na jiných 
místech (viz. Čl. II bod. 2). Informace o zahájení výuky může být uvedena dále na jiných místech (např. lokální tisk, programy 
či webové stránky partnerských organizací a apod.). 

4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických 
důvodů nutné. 

5. V případě jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin nebo specifických kurzů může být časové 
rozložení kurzů odlišné od kurzů probíhajících v ostatních částech roku. 

6. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob 
zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.  

7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 
studenti není-li určeno nebo dohodnuto jinak). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 2 
pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný 
kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši. 

8. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit učebnu v niž probíhá výuka, je-li to z technických či organizačních důvodů nezbytné. 
Dodavatel se zavazuje zvolit novou učebnu s ohledem na specifika daného kurzu, lokalitu výuky a počet účastníků v kurzu. 
Dodavatel si dále vyhrazuje právo výuku zajistit nebo začít zajišťovat distanční formou (online formou) až do odvolání, 
zejména nastane-li výjimečná situace nebo událost (např. epidemie nakažlivé nemoci nebo teroristický útok) nebo pokud 
dojde k jakémukoliv zásahu vyšší moci, který závažně ztíží nebo znemožní poskytování výuky prezenční formou (např. požár, 
který poškodí učebnu, povodeň) nebo z důvodů zdravotního rizika pro účastníky kurzu nebo lektory. Již započatý kurz 
v takovém případě pokračuje distanční formou do odvolání nebo je dokončen distanční formou (online formou) 
v odpovídajícím počtu hodin. Dodavatel se zavazuje pravdivě informovat objednatele o relevantních změnách, je-li jimi 
dotčen. 

 

Čl. V Kurzovné 

1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného 
na internetové adrese www.infinityschool.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu). Cena 
může být u vybraných kurzů uvedena i na jiných místech (facebook, lokální tisk atd.), viz Čl. II. bod 2 těchto VOP. 

2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice  
třetích stran, a typicky také využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce v souladu s povahou a specifiky daného kurzu. 

 

Čl. VI Platební podmínky 

1. Před zahájením semestrálního kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli zálohu kurzovného minimálně ve výši 
50%, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu závazné objednávky nebo jejího odeslání online na 
webových stránkách www.infinityschool.cz nebo od závazné objednávky učiněné emailovou či telefonickou formou. Zbytek 
kurzovného je objednatel povinen uhradit nejpozději den před zahájením kurzu. V případě, že objednatel nastupuje do kurzu 
dodatečně je povinen kurzovné uhradit jeden den před nastoupením do kurzu. 

2. V případě intenzivních jazykových kurzů (dvoj-měsíční a kratší) je objednatel povinen uhradit kurzovné v plné výši 
týden před zahájením kurzu není-li určeno jinak. 
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3. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz čl. VII. VOP) je povinen tuto skutečnost 
nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (dárkový voucher, slevová poukázka atd.). Slevy nelze uplatnit zpětně 
(výjimkou může být udělena pouze po ústní dohodě s dodavatelem a dodavatel nemá povinnost tuto výjimku udělit). 

4. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: Převodem na účet, dárkovým poukazem či voucherem, 
v hotovosti, případně benefitními poukázkami (nebo prostřednictvím benefitních systémů) jsou-li tyto aktuálně dodavatelem 
přijímány a uznávány. 

o Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura tj. doklad na celou částku 
objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost faktury. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel 
povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby. 

o Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem nebo voucherem je objednatel povinen předložit 
tento dárkový poukaz odpovědnému dodavateli (respektive odpovědnému pracovníku dodavatele) nebo uvést jedinečný kód 
z poukazu či voucheru (pokud se jedná o takový typ poukazu či voucheru, které jedinečný kód obsahují). Jedinečný kód lze 
dodavateli sdělit emailem a není tudíž nutné předávat samostatný voucher odpovědnému pracovníkovi dodavatele. 
Pracovník si poukaz může ponechat nebo jej znehodnotit. Každý poukaz či unikátní kód lze užít jen jednou. 

o Platba benefitními poukázkami – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese 
www.infinityschool.cz nebo je na vyžádání možné jeho zaslání emailem. Pokud na zmíněné webové adrese není aktuálně 
uvedena informace o konkrétních benefitních poukazech nejsou platby jejich prostřednictvím možné. (To však nevylučuje 
možnost hrazení kurzů konkrétními benefitními poukazy či systémy v budoucnu.) V případě platby prostřednictvím těchto 
poukazů již nelze uplatnit žádnou z nabízených slev. 

o Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální informace o typech přijímaných poukázek je zveřejněn na 
internetové adrese www.infinityschool.cz, případně je na vyžádání možné jeho zaslání emailem. Způsob platby 
prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. Pokud na zmíněné webové adrese není 
aktuálně uvedena informace o konkrétních benefitních systémech nejsou platby jejich prostřednictvím aktuálně možné. (To 
však nevylučuje možnost hrazení kurzů konkrétními benefitními poukazy či systémy v budoucnu.) V případě platby 
prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev. 

o Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) odpovídající doklad. 

5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je 
úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní 
strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

 

Čl. VII Slevy z kurzovného 

1. Výčet aktuálně nabízených slev může být k dispozici na www.infinityschool.cz. Na facebookové stránce 
www.facebook.com/infinityschool.cz nebo na dalších místech se dále mohou objevovat jednorázové slevy nebo další 
promoakce. 

2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat. 

3. Žádnou z nabízených slev nelze uplatnit při platbě vzdělávacími poukázkami, zaměstnaneckými benefity, či při 
platbě dárkovým poukazem. 

4. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.  

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky 

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného 
kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora. 

2. Dodavatel se zavazuje, že výuka má probíhat v určených dnech a časech. Změna termínu nebo času kurzu ze strany 
dodavatele je možná jen zcela výjimečně a dodavatel se zavazuje termíny a časy svévolně neměnit. V případě změny termínu 
či času konání kurzu, která však nebyla učiněna z důvodů specifikovaných v ČL. IV a bodu 8 těchto VOP (např. zásah vyšší moci) 
a souběžné nemožnosti objednatele kurz za změněných okolností navštěvovat je možné vrácení poměrné části kurzovného 
(tedy kurzovného odpovídající množství neodchozených hodin a to až do výše 100% kurzovného). 

3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s 
přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora. 
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4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a kvalifikaci. 

Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně: 

Obecné jazykové kurzy – maximální kapacita 12 osob v kurzu, obecné lokální kurzy – do 9 osob v kurzu, minikurzy – do 5 osob 
v kurzu, individuální kurzy (individuálně vedené dvoj-kurzy nebo troj-kurzy, nikoliv výuka typu „jeden na jednoho“) – 2 až 3 
os v kurzu, konverzační kurzy a kurzy přípravy na mezinárodní certifikáty – maximální kapacita 7 - 10 osob v kurzu.  

Minimální počet osob v kurzu jsou 4, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí 
kurzovné nejméně 4 objednatelé, nemá dodavatel povinnost kurz realizovat v souladu s čl. IV odst. 6 VOP.  

Čl. IX Reklamace 

1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, 
např. emailem. Kromě toho může objednatel zanechat stížnost/zpětnou vazbu prostřednictvím formuláře hodnocení na 
webových stránkách www.infinityschool.cz. Vše poté lze vyřešit a to buď telefonicky, písemně nebo osobně. 

2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je 
objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace 
posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. 

3. Dodavatel obdržení reklamace v písemné podobě (tedy i emailem) potvrdí v co nejkratší možné lhůtě po jejím přijetí 
– typicky do dvou pracovních dnů. 

4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout 
objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného 
do jednoho z dalších semestrů, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve 
všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky). 

5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 
pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků 
spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne 
dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace. 

6. Garance správné úrovně kurzu, tj. možnost reklamace objednatele s ohledem na vhodnost objednatelem zvoleného 
kurzu vzhledem k jeho dosavadním jazykovým znalostem, se vztahuje pouze na objednatele, který si před objednáním 
příslušného kurzu vyplnil rozřazovací test a zapsal se do kurzu dle výsledku tohoto testu. V případě reklamace objednatelem, 
který se do kurzu přihlásil bez vyplnění rozřazovacího testu či do jiné úrovně, než které dosáhl v předmětném testu, je 
dodavatel oprávněn tuto reklamaci okamžitě odmítnout. O této reklamaci se dodavatel zavazuje rozhodnout ve lhůtách podle 
čl.IX od.5 VOP. 

7. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak  především 
o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností,  za nichž se objednatel 
přihlásil. 

8. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však 
zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu. 

9. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. 

10. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se 
je dodržovat. 

11. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné 
docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto 
případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši, nebyl-li kurz po řádném objednání a potvrzení objednávky 
uhrazen. 

12. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy 
bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. 
ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky 
potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. 
Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti  
s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo 
již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele  



a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již 
objednateli poskytnutých. 

14. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly 
již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné 
objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto 
ustanovení. 

15. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou. 

16. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e-
mailem (nebo poštou). Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. 
Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit v co nejkratší lhůtě, typicky od tří pracovních dnů od obdržení. 

 

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné 
objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve 
výši 50 %, zbývajících 50% kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, 
tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu 100% kurzovného a objednatel se tak v 
tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši. 

2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné 
docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto 
případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. 

3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle než 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a 
převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit 
dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou 
týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí 
věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce. 

4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. objednáním kurzu prostřednictví formuláře umístěného na 
webových stránkách www.infinityschool.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání 
důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne 
následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k 
dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li 
objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto 
smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak. 

5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo 
již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele  
a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již 
objednateli poskytnutých. 

6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly 
již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné 
objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto 
ustanovení. 

7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím formuláře na 
webových stránkách www.infinityschool.cz zaniká. 

8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně,  tj. e-
mailem nebo poštou. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje 
přijetí žádosti potvrdit bez zbytečného odklady, typicky do tří dnů od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením 
dodavateli. 

9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady 
občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného 
vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí. 

Čl. XI Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

http://www.infinityschool.cz/


V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy 
o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, 
může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR 

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 

Web: adr.coi.cz 

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 

1.  Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, 
a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, 
změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena 
předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele 
uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později nebo jiným vhodným 
způsobem či kombinací způsobů, které dodavatel zvolí (např. zpráva SMS - zejména nedisponuje-li dodavatel emailem 
objednatele, nebo i jiné způsoby). Změnu VOP je možné vyhlásit také upozorněním na webu www.infinityschool.cz nebo 
uvedením informace o změně VOP v aktualitách umístěných na webu www.infinityschool.cz V případě, že objednatel nebude 
se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem 
účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@infinityschool.cz. Smlouva bude v takovém 
případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky. 

3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 27. 09. 2020. 

 

 

(2) Individuální výuka 

Individuální jazykové kurzy, Individuální online kurzy, Individuální firemní kurzy, Individuální služby Jazykový 
mentoring a jazykový koučink, Individuální kurzy efektivního učení a veškeré další individuální kurzy a služby 
nabízené prostřednictvím webu www.infinityschool.cz 

DODAVATEL 

Jméno: Jan Fršlínek                        (webové stránky: www.infinityschool.cz) 

Sídlo: Korunní 2569/108                            (email: Info@infinityschool.cz) 

IČO: 010521  

zapsán v živnostenském rejstříku, 

dále jen jako Dodavatel 

 

OBJEDNATEL 

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v 
jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce. 

http://www.infinityschool.cz/
http://www.infinityschool.cz/
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Dodavatel a objednatel jsou dále společně označováni též jako smluvní strany. 

 

 

Čl. II Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je výuka jazyků v individuálním jazykovém kurzu (dále jen výuka). 

2. Zaměření jazykového kurzu určuje objednatel. V případě specializovaných balíčků je zaměření jazykového kurzu již 
určeno při objednávce a není možné ho v průběhu výuky měnit. 

 

Čl. III Všeobecná ujednání 

1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, 
kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto 
podmínek. 

2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. 

 

Čl. IV Termín realizace výuky 

1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 90, 45 případně 60 minut, pokud v 
objednávce není uvedeno jinak. 

2. Dodavatel zprostředkuje objednateli lektora bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uhrazení zálohy 
(viz čl. VI odst. 1 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 
týden v případě, že je to z technických důvodů či provozních důvodů nutné. 

3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s 
objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky. 

4. Každá jednotlivá objednávka je platná 1 kalendářní rok od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny 
předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou vyčerpány, po tomto datu propadají a objednatel nemá nárok na 
výuku těchto lekcí. 

 

Čl. V Kurzovné 

1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní 
specifikace kurzu a jeho cenové varianty.  

2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky), výukové materiály mimo učebnice 
(třetích stran). Kurzovné zahrnuje využívání pomůcek či vybavení učeben při výuce, v případě, že součástí objednávky je 
rezervace odpovídající výukové místnosti pro účely individuální výuky. Pokud se výuka koná ve prostorách společnosti (firmy) 
objednatele či jiných prostorách zvolených objednatelem domlouvá se zajištění pomůcek příp. jiného vybavení potřebného 
k výuce (projektor, dotyková zařízení 2v1, flipchart atd.) individuálně. Možnost využití učeben od dodavatele se určuje dle 
aktuálních volných kapacit a možností dodavatele. Dodavatel není povinen poskytnout objednateli k užívání učebnu. Pokud 
probíhá výuka online, lektor typicky klientovi zasílání materiály potřebné k výuce (mimo učebnic) emailem. 

3. Kurzovné zahrnuje cestovné lektora, pokud je tak uvedeno v ceníku dodavatele zveřejněného na webových 
stránkách dodavatele, pokud je tak uvedeno v cenové nabídce nebo pokud je tak písemně ujednáno oběma smluvními 
stranami nejpozději do potvrzení objednávky. Cestovné lektora je zahrnuto v kurzovném, pokud se výuka koná v Praze 1 a 
Praze 2. V dalších lokalitách může být účtováno s přihlédnutím k době dojíždění lektora, která se může v konkrétních 
případech lišit. V případě, že objednatel zvolí pro výuku místo, u kterého není potvrzeno, že cestovné je zahrnuto v 
kurzovném, vypočte dodavatel na základě objednávky klienta konkrétní výši cestovného, kterou klientovi sdělí e-mailem. 
Pokud objednatel s výší cestovného nesouhlasí, ale o lekce má zájem dodavatel mu je oprávněn nabídnout za stejnou nebo 
nižší cenu výuku online, u které se však cestovné nehradí. V případě, že klient sdělenou výši cestovného u své objednávky e-
mailem nepotvrdí, ani se nerozhodne pro výuku online není uzavřena smlouva a objednávka klienta se ruší.  

Čl. VI Platební podmínky 



1. Pokud není ujednáno jinak, objednatel je povinen do 5 dnů od objednání jazykového kurzu zaplatit zálohu ve výši 
1.000 Kč. Po uhrazení této zálohy je objednávka považována za závaznou a dodavatel zahájí výběr vhodného lektora dle 
požadavků objednatele nebo dle specializace balíčku. 

2. Pokud není ujednáno jinak, zbývající část kurzovného je objednatel povinen zaplatit nejpozději před zahájením 
kurzu. Kurzovné musí být před zahájením kurzu plně uhrazeno. 

3. Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: převodem na účet, dárkovým poukazem nebo voucherem (případně 
benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů, je-li tento způsob platby aktuálně dodavatelem 
akceptován). 

o Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura resp. potvrzení na celou částku 
objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost faktury. Objednatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit 
dodavateli jméno, datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická 
osoba, je objednatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby. 

o Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na webových stránkách www.infinityschool.cz případně je na 
vyžádání možné jej zaslat emailem. Pokud není aktuálně na webu uvedena informace o možnostech využívání konkrétních 
benefitních poukázek nebo systémů není možné tento způsob platby využít. Není tím však vyloučena možnost využití 
konkrétních benefitních poukázek nebo systémů v budoucnu. Způsob platby prostřednictvím těchto poukázek a systémů se 
řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. 

4. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví potvrzení v okamžiku po objednání kurzu, 
tj. po podpisu závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě objednávky objednatelem a na vyžádání jej poskytne 
objednateli. 

5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je 
úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní 
strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

6. V případě objednání individuálního kurzu s označením „Flexi lekce“ – je možné potvrzovat termín výuky v týdnu 
s předstihem jednoho dne. V takovém případě má klient prostor lekce plánovat operativně a v každém týdnu zvolit jiný den 
výuky. Pokud není v daném týdnu lekce realizována, ani není sjednána náhradní lekce v dalším týdnu platba za tuto lekci 
propadá. Klient bere na vědomí, že při potvrzování lekcí s pouze jednodenním předstihem nemusí mít lektor vedoucí tento 
individuální kurz kapacitu lekci realizovat (což je hlavní nevýhoda těchto lekcí, kterou klient bere na vědomí). V takovém 
případě navrhne dodavatel (nebo odpovědný zaměstnanec dodavatele) klientovi náhradní termín výuky v dalším týdnu. 
Individuální kurzy s označením „Flexi lekce“ jsou službou se speciálními podmínkami, které se  nevztahují na jakékoliv kurzy 
bez tohoto označení a tyto podmínky na ně není možné aplikovat. Cena kurzu s označením „Flexi lekce“ je stanovována vždy 
individuálně. V případě objednání individuálního kurzu s označením „Flexi Ultra“ – je možné potvrzovat termín výuky v týdnu 
s předstihem jednoho dne. Pokud není lekce v daném týdnu potvrzena není klient jakkoliv sankcionován a předplacená lekce 
se přesouvá na další termín, který bude dojednán podle možností klienta a lektora. Pro lekce s označením „Ultra Flexi“ se 
domlouvá podoba kurzu a cena lekcí individuálně a podmínky platné pro tyto lekce není možné aplikovat na lekce bez tohoto 
označení nebo na běžné „Flexi lekce“. U individuálních kurzů s pevným časem výuky – tedy kurzů bez označení „Flexi lekce“ 
nebo „Flexi Ultra“, a to i těch, které jsou po individuální dohodě s dodavatelem hrazeny speciálním způsobem např. 
opakovaně (např. vždy na 10 lekcí dopředu) nebo zpětně (např. na fakturu), platí storno podmínky uvedené (v ceníku) na 
webu www.infinityschool.cz/cenik-kurzy. Dodavatel je při nedodržení storno podmínek oprávněn odečíst storno poplatek 
z předplacené částky nebo jej fakturovat společně s uskutečněnými lekcemi. V případě nemožnosti započíst storno poplatek 
nebo v případě neuhrazení storno poplatku má dodavatel právo přerušit spolupráci s objednatelem do doby uhrazení 
poplatku nebo spolupráci zcela ukončit. Tímto nezanikají nároky objednatele na náhradu škody. Na objednatele individuálních 
kurzů s pevným časem výuky se vztahují výhody vyjmenované v na webu https://www.infinityschool.cz/cenik. Výhoda 
„džentlmentská dohoda“ umožňuje zrušení lekce s pevným časem výuky 1 x v kalendářním měsíci bez sankcí, a to za 
podmínek uvedených na https://www.infinityschool.cz/cenik-kurzy. Služby jazykový koučink a jazykový mentoring se 
rezervují předem, je však možné hradit je na místě výuky v hotovosti (oproti odpovídajícímu dokladu), na fakturu a to před 
uskutečněním služby nebo po ní. Pro tyto služby platí specifické storno podmínky a při zvolení náhradního termínu je možné 
termín konání přesunout do 24 hodin před dohodnutým termínem realizace těchto služeb po individuální domluvě a souhlasu 
obou stran. 

Čl. VII Slevy z kurzovného 

1.  V případě individuálních jazykových kurzů mohou být poskytovány slevy. Aktuální slevy a promo akce se mohou 
objevovat na webu www.infinityschool.cz (nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/infinityschool.cz/) nebo 
na jiných místech (například lokální výlep plakátů, lokální tisk atd.). 

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky 
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1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace 
objednávky. 

2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. 

3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení  
schopni výuku vést na odpovídající úrovni. 

Čl. IX Reklamace 

1.  Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, 
např. emailem. Kromě toho může objednatel zanechat stížnost/zpětnou vazbu prostřednictvím formuláře hodnocení na 
webových stránkách www.infinityschool.cz. Vše poté lze vyřešit a to buď telefonicky, písemně nebo osobně. 

2. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je 
objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu. Nároky plynoucí z 
odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas. 

3. Dodavatel obdržení reklamace v písemné podobě (tedy i emailem) potvrdí v co nejkratší možné lhůtě po jejím přijetí 
– typicky do dvou pracovních dnů. 

4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v 
podobě výměny lektora. 

5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 
pěti pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději do dvou až čtyř týdnů ode dne uplatnění reklamace.  

6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především 
o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel 
přihlásil. 

7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však 
zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu. 

8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. 

 

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením - tj. po podpisu přihlášky nebo potvrzení objednávky 
-  a po uhrazení zálohy ve výši 1.000 Kč, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je tato uhrazená záloha nevratná. 

2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku(lekce) vzniká dodavateli 
nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného, tj. v případě, že objednatel řádně uhradil kurzovné v 
plné výši, dodavatel vrátí v takovém případě objednateli částku odpovídající 50% zaplaceného kurzovného poníženou o zálohu 
1.000 Kč, která je nevratná. 

3. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany v průběhu kurzu, které mu 
zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). 
Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Kurzovné však v tomto případě může být po 
individuální dohodě převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání kurzu. Pokud 
objednatel trvá na odstoupení z kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. X, od. 2 VOP. 

4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. X VOP je objednatel povinen vyčerpat zbývající částku 
nejpozději do 12 měsíců od objednání výuky. 

5. V případě objednávky kurzu prostřednictvím emailu a formuláře na webu www.infinityschool.cz má objednatel, je-
li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího 
po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli 
a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před 
uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od 
smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše 
uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to 
stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo 
již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele , 
je objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již 
objednateli poskytnutých. 

7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly 
již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné 
objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto 
ustanovení. 

8. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit na základě jejího uzavření 
prostředky komunikace na dálku (elektronická komunikace). 

9. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a 
převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním 
dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení 
navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude 
na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. 

10. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-
mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři dodavatele, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za 
přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 48 hodin od 
obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli. 

Čl. XI Zvláštní situace 

Dodavatel si vyhrazuje právo výuku zajistit nebo začít zajišťovat distanční formou (online formou) do odvolání, zejména 
nastane-li výjimečná situace nebo událost (např. epidemie nakažlivé nemoci nebo teroristický útok atd.) nebo pokud dojde 
k jakémukoliv zásahu vyšší moci, který závažně ztíží nebo znemožní poskytování výuky prezenční formou (např. požár, který 
poškodí učebnu, povodeň) nebo z důvodů zdravotního rizika pro účastníky kurzu nebo lektory. Již započatý kurz je v takovém 
případě dokončen distanční formou (online formou) v odpovídajícím počtu hodin nebo pokračuje distanční (online) formou 
do odvolání. Nezapočatý kurz je realizován rovněž online formou, případně může dodavatel nabídnout objednateli odložení 
realizace kurzu je-li to možné. Dodavatel se zavazuje pravdivě informovat objednatele o relevantních změnách, je-li jimi 
dotčen. 

 

Čl. XII Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze 
smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 Email: adr@coi.czWeb: adr.coi.cz 

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními 
stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, 
a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, 
změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena 
předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele 
uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později nebo jiným vhodným 
způsobem či kombinací způsobů, které dodavatel zvolí (např. zpráva SMS - zejména nedisponuje-li dodavatel emailem 
objednatele, nebo i jiné způsoby). Změnu VOP je možné vyhlásit také upozorněním na webu www.infinityschool.cz nebo 
uvedením informace o změně VOP v aktualitách umístěných na webu www.infinityschool.cz V případě, že objednatel nebude 
se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem 
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účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@infinityschool.cz. Smlouva bude v takovém 
případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky. 

3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 27. 09. 2020. 

 

 

 

 

 

 

(3) Všeobecné obchodní podmínky 

pro eshop umístěný na webových stránkách www.infinityschool.cz/eshop 

I. 

Základní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Jméno: Jan Fršlínek 

IČ: 01052110 

se sídlem: Korunní 2569/108, Praha - Vinohrady 

zapsaný v živnostenském rejstříku  

kontaktní údaje: 

e-mail: info@infinityschool.cz 

telefon: +420 774-073-366 

web: www.infinityschool.cz a www.infinityschool.cz/eshop 

(dále jen „prodávající“)  

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní 
smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) 
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese 
www.infinityschool.cz/eshop (dále jen „internetový obchod“). Tyto VOP respektive tato jejich sekce doplňují VOP upravující 
objednání a čerpání kurzů a služeb nabízených prostřednictvím webu www.infinityschool.cz. Veškeré informace neuvedené 
v těchto VOP respektive v této jejich sekci, které se týkají kurzů a služeb prodávajícího jsou uvedeny v odpovídající sekci VOP 
prodávajícího v odpovídající sekci webových stránek www.infinityschool.cz (tedy www.infinityschool.cz/cenik-kurzy). Tyto 
VOP respektive tato jejich sekce upravuje primárně prodej a nákup služeb a zboží v eshopu www.infinityschool.cz/eshop a je 
třeba je chápat jako součást celku VOP a storno podmínek uvedených v odpovídající sekci webu www.infinityschool.cz. Není 
tedy možné VOP pro internetový obchod www.infinityschol.cz/eshop pojímat izolovaně a bez zřetele na kompletní znění VOP 
uvedených v odpovídající sekci webu www.infinityschool.cz. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se důkladně 
seznámit před realizací objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.infinityschool.cz/eshop s kompletním 
zněním VOP a storno podmínek umístěných v odpovídající sekci webu www.infinityschool.cz. Kupující má ověřit skutečnosti 
ovlivňující využívání a čerpání služeb nabízených prostřednictvím webu www.infinityschool.cz a internetového obchodu 
www.infinityschool.cz/eshop a zejména ověřit zda zakoupené služby jsou dostupné na jím preferované adrese nebo zda je 
služba momentálně dostupná nebo zda je objednán typ služby, který odpovídá účelu využití služby zamýšlenému kupujícím a 
také v odpovídající variantě (například firemní kurz v odpovídající variantě, online kurz, individuální kurz atp.). Prodávající 
nenese odpovědnost za případné neověření těchto skutečností kupujícím, avšak zavazuje se mu svědomitě a pravdivě 
odpovědět na všechny relevantní dotazy a být maximálně nápomocen při ověření zmíněných skutečností i v průběhu procesu 
realizace objednávky, tak aby mohla být objednávka pokud možno zdárně a správně dokončena a prodávajícím přijata. 
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3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.  

 

II. 

Informace o službách nebo zboží a cenách 

1. Informace o službách a zboží, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží a jejich hlavních vlastností, jsou 
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících 
poplatků. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto 
ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a 
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb nebo zboží.  

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace 
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží 
doručováno v rámci území České republiky. 

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.  

 

III. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy 
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby . 

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, je-li tato 
možnost aktuálně internetovým obchodem nabízena, 

● vyplněním objednávkového formuláře eshopu na adrese www.infinityschool.cz/eshop bez registrace.  (Objednávku 
učiněnou prostřednictvím objednávkového formuláře nebo kontaktního formuláře mimo eshop www.infinityschool.cz/eshop 
nebo učiněnou jiným způsobem neupravují VOP pro internetový obchod, ale odpovídající VOP umístěné v příslušné sekci 
www.infinityschool.cz. Tyto VOP slouží pouze pro internetový obchod (eshop) www.infinityschool.cz/eshop a vztahují se 
pouze na objednání (resp. úhradu služeb a zboží) jeho prostřednictvím 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu nebo zboží, množství lekcí (je-li tato možnost) nebo počet kusů 
zboží, způsob platby a doručení (jedná-li se o zboží fyzické povahy a nikoliv o službu či jiný nehmotný produkt). 

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 
Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na odpovídající tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím 
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři . 
Odesláním objednávky kupující prohlašuje a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou 
adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou 
potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího anebo je kupujícímu zaslán email s touto přílohou či odkazem na 
webovou stránku s těmito VOP. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí 
objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Není-li určeno jinak, neprodleně po obdržení objednávky zašle 
prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto 
potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího nebo jsou 
dodány v samostatném emailové zprávě. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou 
adresu kupujícího. V případě využití platební brány (respektive okamžité platby) je kupujícímu zasláno odpovídající potvrzení 
o objednávce a platbě.   

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-
mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v 
takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou 
v těchto obchodních podmínkách.  

http://www.infinityschool.cz/eshop
http://www.infinityschool.cz/eshop
http://www.infinityschool.cz/
http://www.infinityschool.cz/eshop


7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu 
doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-
mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.  

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém 
obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu 
ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. 
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou 
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena 
potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 

IV. 

Zákaznický účet 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého 
zákaznického účtu, je-li prodávajícím tato možnost prostřednictvím jeho webu aktuálně nabízena. Ze svého zákaznického účtu 
může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží vždy také bez předchozí registrace.  

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží 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 zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat 
mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné 
zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, 
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.  

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou 
údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
třetích osob. 

 

V. 

Platební podmínky a dodání zboží 

1. Cenu za služby a zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit 
následujícími způsoby (jsou-li tyto způsoby platby prodávajícím aktuálně podporovány): 

● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2215839355/6210, vedený u mBank, 

● bezhotovostně platební kartou, 

● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány implementované na webu 
www.infinityschool.cz/eshop.  

● 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré případné náklady spojené s 
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené 
s dodáním zboží. 

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele 
elektronických plateb. 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné 
částky na bankovní účet prodávajícího. 

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu , pokud kupující objednává 
služby pomocí internetového obchodu. Úhrada kupní ceny před čerpáním služby nebo odesláním zboží není zálohou. (V 



případě objednání služby jinou cestou, než prostřednictvím internetového obchodu, může být kupujícím záloha vyžadována, 
což upravuje odpovídající sekce VOP umístěných v odpovídající sekci webu www.infinityschool.cz) 

7. O nákupu služeb nebo zboží nebo služeb je vystaveno kupujícím odpovídající potvrzení. 

8. Podmínky čerpání zakoupených služeb jsou upraveny v odpovídajících sekcích všeobecných obchodních podmínek 
uvedených v odpovídající sekci webu www.infinityschool.cz. Zboží je kupujícímu dodáno: 

● na adresu určenou kupujícím objednávce (jedná-li se o zboží fyzické povahy, které umožňuje ze své povahy tento 
způsob dodání). Jedná li se o zboží elektronické povahy, je kupujícímu zpřístupněn  odkaz s přístupem k tomuto zboží 
respektive odkaz pro stažení tohoto elektronického produktu. 

. 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce 
kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku 
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující 
povinen převzít zboží při dodání. 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. 

12. 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. 

13. Prodávající vystaví kupujícímu odpovídající doklad o koupi. Doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. / 
Doklad je přiložen k dodávanému zboží. 

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve 
však převzetím zboží.  

15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo 
okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

 

VI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní 
smlouvy odstoupit. 

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů  

● ode dne převzetí zboží nebo od zakoupení služby, 

● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí 

● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 

● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na 
odstoupení od smlouvy, 

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k 
němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

● dodávce novin, periodik nebo časopisů, 



● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem 
kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v 
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro 
odstoupení od smlouvy. 

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný 
prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v 
těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy 
prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží  nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od 
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí 
kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou 
další náklady. 

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu 
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, 
než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním 
obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na 
vrácení kupní ceny. 

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo služeb, 
nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje 
kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od 
kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným 
způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.  

 

VII. 

Práva z vadného plnění 

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v 
době, kdy kupující zboží převzal 

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo 
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle 
používá, 

● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo před loze, byla-li jakost nebo provedení určeno 
podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění 
výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců 
od převzetí.  

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními 
předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající 
zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li 
kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po 
kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.  



4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu 
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na 
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám 
kupující způsobil. 

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat 

● výměnu za nové zboží, 

● opravu zboží, 

● přiměřenou slevu z kupní ceny,  

● odstoupení od smlouvy. 

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,  

● pokud má zboží podstatnou vadu,  

● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,  

● při větším počtu vad zboží. 

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či 
neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.  

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro 
odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek 
na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souh lasu 
prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své 
právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.  

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní 
ceny v plné výši.  

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající 
povinen nároku kupujícího vyhovět.  

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle 
nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je 
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. 
Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud 
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle 
kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.  

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud 
kupující vadu sám způsobil. 

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti 
s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční 
doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

19. Volbu způsobu reklamace má kupující. 



20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 
až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád 
prodávajícího. 

 

VIII. 

Doručování 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické 
pošty.  

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.  

 

IX. 

Osobní údaje 

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. 
Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem 
plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup 
umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a 
lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-
mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.  

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE. 

 

 

IX. 

Mimosoudní řešení sporů 

1. 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: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-
line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi 
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: 
http://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). 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v 
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor 
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní 
smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena 
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 
e) občanského zákoníku. 



3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, 
fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, 
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo 
v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které 
by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám 
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a 
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením 
či účelem.  

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  

7.  Pokud by se některá část této sekce VOP (tedy VOP pro eshop www.infinityschool.cz/eshop) v relevantních bodech 
překrývala s jinými částmi kompletních VOP nebo storno podmínek uvedených v odpovídající sekci webu 
www.infinityschool.cz, případně pokud by byla z uznána z jakýchkoliv důvodů jako nejednoznačná nebo neplatná, 
prioritu mají ostatní části VOP. Tato sekce VOP upravuje primárně nákup a prodej služeb a zboží na internetovém 
obchodu www.infinityschoool.cz/eshop a nijak nemá upravovat nebo revidovat jakékoliv aspekty ostatních sekcí 
VOP, kteréžto se netýkají internetového obchodu www.infinityschool.cz/eshop. 

7. Znění obchodních podmínek (pro tuto sekci VOP) může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27.09.2020 

http://www.infinityschool.cz/eshop
http://www.infinityschool.cz/
http://www.infinityschoool.cz/eshop

