Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Virtuální Challenge, s.r.o. se sídlem Smetanova
2699/39, 276 01 Mělník zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 342638 (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží a služeb online obchodu umístěného na internetové adrese www.virtualnichallenge.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu, jejímž předmětem je především koupě služeb v podobě
registrace do virtuálních výzev a jiných doplňkových služeb či zboží souvisejících
s virtuální výzvou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese www.virtualnichallenge.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce
předmětu koupě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak
umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě,
že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží
a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském čtu
je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány
za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. 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.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto
předmětu koupě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o předmětu koupě, a to především uvedení
cen jednotlivých předmětů koupě. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání předmětu koupě vyplní kupující objednávkový formulář ve
webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávané službě (virtuální výzvy) a zboží,
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny
3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a služeb (dále společně jen
jako „objednávka“).
3.4. 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 „Registrovat“
(případně tlačítko s podobným významem). Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením
registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a
to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu předmětu koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícím způsobem:
•

bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2601917315 / 2010

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno

výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a
služeb.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní
smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze z
tam uvedených důvodů odstoupit od smlouvy.
5.2 Nejedná-li se o případ dle odst. 6.1. tohoto článku či o jinou výjimku stanovenou v
§ 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, pak jestliže
bezprostředně po obdržení předmětu koupě, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel
zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu
odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení
o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím
příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména
uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu
nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může
spotřebitel užít vzorové oznámení. Zároveň je kupující-spotřebitel povinen vrátit zboží
ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve
stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli
vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího a obdržení
vráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel.
Peníze prodávající pošle, dle požadavku kupujícího, na účet nebo složenkou na

adresu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než
kupující-spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.
5.3 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím.
5.4 Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se
vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele a pouze na ty smlouvy, na které neplatí
výjimky dle § 1837 občanského zákoníku, a v žádném případě se nevztahuje na
kupujícího, který není spotřebitel.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti,
které si strany ujednaly.
6.3. V případě výskytu vady může zákazník předložit prodávajícímu reklamaci a
požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
elektronickou poštou na adrese prodávajícího: info@virtualnichallenge.cz

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá právo účastnit se virtuální výzvy zaplacením celé kupní ceny.
Kupující nabývá práva na odměnu za splnění výzvy zaplacením celé kupní ceny a
splněním podmínek pro získání odměny.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@virtualnichallenge.cz. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. Zákazník užívá internetový portál www.virtualnichallenge.cz na vlastní riziko a
souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.virtualnichallenge.cz jsou
pouze ilustrativní.
7.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může kupující-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, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
7.6. Kupující není oprávněn při internetového portálu www.virtualnichallenge.cz
používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz internetového portálu www.virtualnichallenge.cz. Internetový
portál www.virtualnichallenge.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv
ostatních zákazníků společnosti a který je v souladu s jeho určením.
7.7. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb,
užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu
www.virtualnichallenge.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění,
počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající
internetový portál www.virtualnichallenge.cz, neoprávněný přístup k přenosům a
datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
7.8.

Veškeré

informace

www.virtualnichallenge.cz

jsou

zveřejňované
uváděny

při

na
nejlepším

internetovém
vědomí

a

portálu
svědomí

prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém
portálu www.virtualnibeh.cz je nezávadný.

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

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo
kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2. 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.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky
prodávajícího.

10.2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
10.5.

Kontaktní

údaje

prodávajícího:

adresa

pošty info@virtualnichallenge.cz
10.6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10. dubna 2021

elektronické

