
 

Obchodní podmínky 

obchodní společnosti Cresli s.r.o. 

se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00 

identifikační číslo: 05956650 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273709 

pro poskytování školení, vzdělávacích akcí apod.  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Cresli 

s.r.o, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00, identifikační číslo: 

059 56 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 273709 (dále jen „poskytovatel“) 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 smlouvy o školení (dále jen 

„smlouvy“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále 

jen „zákazník“; pro případ, kdy se některé ustanovení obchodních podmínek vztahuje 

výlučně na zákazníka, který je zároveň spotřebitelem, je tento dále označen jen jako 

„zákazník – spotřebitel“; pro případ, kdy se některé ustanovení obchodních podmínek 

vztahuje výlučne na zákazníka, který není spotřebitelem, je tento dále označen jen jako 

„zákazník – nespotřebitel“; v případě, kdy není uvedené další rozlišení, se předmětné 

ustanovení použije jak pro případ zákazníka – spotřebitele, tak i pro případ zákazníka - 

nespotřebitele) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je 

poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese 

www.cresli.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 ve smlouvě. Odchylná 

ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní 

podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 

podmínek. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1. Veškerá prezentace poskytovaných školení a jiných vzdělávacích akcí (dále jen „akce“) 

umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen 

uzavřít smlouvu ohledně těchto akcí. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se 

nepoužije. 
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2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o akci, a to včetně uvedení ceny jednotlivé akce. 

Ceny akcí jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny 

akcí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto 

ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně 

sjednaných podmínek. 

2.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s akcí. 

2.4. Přihlášení na akci je možné pouze písemně. Zákazník se může přihlásit přes webové 

rozhraní, zasláním e-mailové zprávy s požadovanými informacemi nebo jinou písemnou 

formou (dále jen „přihláška“). 

2.5. Pro objednání služby prostřednictvím webového rozhraní vyplní zákazník objednávkový 

formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména: 

• 2.5.1. identifikaci objednávané akce 

• 2.5.2. identifikaci zákazníka (jméno a přímení / název, kontaktní adresu, 

elektronickou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, a v případě právnické osoby 

ještě identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno a přímení kontaktní osoby a 

jméno a příjmení účastníka) a případně informaci o účastnících, pro které zákazník 

účast na akci objednává (celkový počet účastníků), 

• 2.5.3. informace o způsobu úhrady ceny akce a 

• 2.5.4. informace o případných jiných nákladech spojených s akcí (dále společně jen 

jako „objednávka“). 

2.6 Před zasláním objednávky poskytovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit 

údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a 

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník 

poskytovateli kliknutím na tlačítko „Přihlásit se na školení“. 

2.7. Za odeslání objednávky se považuje takový úkon zákazníka, který nepochybným 

způsobem identifikuje objednávanou akci, cenu akce, osobu zákazníka, způsob úhrady ceny 

akce, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky 

je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito 

obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito 

obchodními podmínkami seznámil. 

2.8. Při objednání akce prostřednictvím přihlášky zasílané jako e-mailová správa nebo jinou 

písemnou formou musí objednávka obsahovat údaje uvedené v bodu 2.5 resp. 2.7. 

2.9. Poskytovatel eviduje přihlášky na jednotlivé akce v pořadí, v jakém byly doručeny a to 

až do úplného obsazení kapacity akce. Poskytovatel dále eviduje i další doručené přihlášky 

jako náhradní. 

2.10. Poskytovatel neprodleně po obdržení přihlášky toto obdržení zákazníkovi potvrdí 

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v přihlášce (dále 
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jen „elektronická adresa zákazníka“). Poskytovatel taktéž v potvrzení uvede, zda se 

zákazník přihlásil již nad stanovenou kapacitu akce a proto je evidován jako náhradník. 

2.11. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru přihlášky (počet míst na akci, 

výše ceny, předpokládané další náklady) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení přihlášky 

(například písemně či telefonicky). 

2.12. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí přihlášky 

(akceptací) obsahující pozvánku na vybranou akci (dále jen „pozvánka“), jež je 

poskytovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 

zákazníka. Podmínkou uzavření smlouvy a zasláním pozvánky je uhrazení ceny akce. 

2.13. V případě, že některý z požadavků uvedených v přihlášce nemůže poskytovatel splnit, 

zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením 

možných variant a vyžádá si stanovisko zákazníka. 

2.14. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém 

případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky zákazníkem prostřednictvím elektronické 

pošty. 

2.15. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání 

smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v 

souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní 

hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3. CENA AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Zákazník je povinen uhradit cenu akce před jejím zahájením. 

3.2. Cenu akce a případné další náklady spojené dle smlouvy může zákazník uhradit 

poskytovateli následujícími způsoby: 

• 3.2.1. v hotovosti v místě určeném poskytovatelem 

• 3.2.2. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2301197950/2010 vedený u 

společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);  

3.3. Společně s cenou akce je zákazník povinen zaplatit poskytovateli také další náklady 

spojené s akcí ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou akce i 

další náklady. 

3.4. Poskytovatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není 

dotčeno ustanovení čl. 3.1. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu akce 

předem. 

3.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen při úhradě ceny akce  uvést 

variabilní symbol platby přidělený poskytovatelem. V případě bezhotovostní platby je 

závazek zákazníka uhradit cenu akce splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele. 
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3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 

předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi 

daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.  

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZRUŠENÍ 

PŘIHLÁŠKY 

4.1. Zákazník - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, 

nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel zákazník, který je zároveň 

spotřebitelem: 

• 4.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným 

souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;  

• 4.1.2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na 

vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

• 4.1.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů 

a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 

• 4.1.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, který je 

spotřebitel, nebo pro jeho osobu 

• 4.1.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání 

nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

• 4.1.6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník, který je spotřebitel, z obalu 

vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

• 4.1.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, 

pokud porušil jejich původní obal, 

• 4.1.8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

• 4.1.9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán 

s předchozím výslovným souhlasem zákazníka, který je spotřebitel, před uplynutím 

lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil 

zákazníkovi, který je spotřebitel, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od 

smlouvy. 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, 

má zákazník - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 

od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy 

musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

4.3. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník - spotřebitel využít vzorový formulář 

poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy 
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může zákazník - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla 

poskytovatele. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto 

obchodních podmínek. 

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel 

peněžní prostředky přijaté od zákazníka - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od 

smlouvy zákazníkovi - spotřebiteli a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od 

zákazníka - spotřebitele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté 

zákazníkem - spotřebitelem i jiným způsobem, pokud s tím zákazník - spotřebitel bude 

souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi - spotřebiteli další náklady.  

4.5. Zákazník - spotřebitel může činit písemně změny objednávky nejpozději 5 pracovních 

dnů před zahájením akce. Tím není dotčeno jeho případné právo na odstoupení od smlouvy 

dle čl. 4.1 – 4.4. 

4.6. Zákazník - nespotřebitel může činit písemně veškeré změny objednávky a případné 

zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) bezplatně nejpozději 5 pracovních dnů před 

zahájením akce. V případě, kdy již byla uhrazena cena akce, poskytovatel ji vrátí zákazníkovi 

- nespotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým 

je poskytovatel od zákazníka - nespotřebitele přijal. Na základě dohody může poskytovatel 

nabídnout náhradní termín nebo účast na jiné akci. 

4.7. Pokud zákazník - nespotřebitel písemně nezruší přihlášku (neodstoupí od smlouvy) 

nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce, nebo se nedostaví na akci, je zákazník - 

spotřebitel povinen uhradit plnou cenu akce. V takovémto případě nemá zákazník - 

nespotřebitel nárok ani na jinou kompenzaci. Jelikož není nutná identifikace účastníka, pro 

kterého byla účast na akci objednána, může se místo zákazníka – nespotřebitele, který učinil 

přihlášku, akce účastnit náhradník. 

4.8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako druhá 

smluvní strana.  

4.9. V případě, kdy mimořádné nebo nepředvídatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli 

poskytovatele neumožní uskutečnit akci, poskytovatel je oprávněn nabídnout zákazníkovi 

náhradní termín nebo jinou akci. V případě, kdy zákazník s náhradním termínem nesouhlasí, 

je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.10. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2, 4.6, 4.8 nebo 4.9 obchodních podmínek se 

smlouva od počátku ruší.  

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, a § 2615 až 2619 

občanského zákoníku). 

5.2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u poskytovatele na adrese jeho provozovny, 

případně i v sídle nebo místě podnikání. 
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6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH 

STRAN 

6.1. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy se spotřebitelem je příslušná 

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, 

internetová adresa: http://www.coi.cz. 

6.3. Živnostenskou kontrolu provádí nad poskytovatelem v rámci své působnosti příslušný 

živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor 

nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů. 

6.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

6.5. Prezence účastníků akce začíná 30 minut před zahájením akce. Čas ukončení akce je 

pouze orientační a může záviset od množství dotazů účastníků. 

6.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny týkající se akcí (změna lektora, data a místa 

konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části 

z organizačních a provozních důvodů. V takovémto případě bude poskytovatel postupovat dle 

čl. 4.7 až 4.9.  

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ 

7.1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). 

 

7.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby. 

 

7.3. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

7.4. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které 

správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění 

smlouvy.  

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem 

podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
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Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a 

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce 

jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a 

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické 

pošty, telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a 

plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany 

správce plnit, 

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu 

čl. 22 GDPR. 

 

7.5. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto 

smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).  

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.  

 

7.6. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb 

na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webové stránky (společnost Wix.com 

Ltd. a přidružené společnosti) a další služby v souvislosti s provozováním webové stránky,. 

Prodávající má v úmyslu předat nevyhnutné některé osobní údaje do třetí země (do země 

mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou 

poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webové stránky (viz Zásady ochrany osobních 

údajů společnosti Wix.com dostupné na https://cs.wix.com/about/privacy).   

 

7.7. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující  

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle 

čl. 18 GDPR.  

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.   

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domnívá, že bylo porušeno právo kupujícího na ochranu osobních údajů. 

 

7.8. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 

k zabezpečení osobních údajů. 

Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 

v listinné podobě 

 

7.9. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je 

seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

 

Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 

údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

8. DORUČOVÁNÍ 

https://cs.wix.com/about/privacy


 8 

8.1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a zákazníka, zejména týkající odstoupení od 

smlouvy, musí být doručena prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v těchto 

obchodních podmínkách nebo v objednávce, nebo poštou formou doporučeného dopisu, není-

li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé 

smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím 

pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zákazníkem - spotřebitelem 

kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zákazníkem - spotřebitelem ve lhůtě pro 

odstoupení odesláno. 

8.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které 

nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

8.3. Smluvní strany si mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím 

elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu 

uvedenou na webové stránce poskytovatele. 

9. COOKIES 

9.1. Webová stránka ukládá na zařízení, z kterého se na webovů stránku přistupuje soubory, 

obecně nazývané cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené 

webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich byli provedeny, takže tyto údaje není 

nutné zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu 

soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití 

přihlašovacích údajů. 

 

9.2. Webová stránka používá cookies třetích stran (např. Wix nebo Google Analytics pro 

analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a prodávající nemá přístup ke 

čtení nebo zápisu těchto dat. 

9.3. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 

Používáním těchto webových stránek je vyjádřen souhlas s ukládáním souborů cookies. 

Použití cookies je možné omezit nebo zablokovat v nastavení webového prohlížeče. 

10. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

10.2. 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. Změny a dodatky smlouvy či 

obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

10.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 

podobě a není přístupná. 
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10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Korunní 2569/108, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, adresa elektronické pošty domalovanky@gmail.com. 

V Praze dne 5.6.2018  
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Příloha č. 1 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Cresli s.r.o, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00, identifikační 

číslo: 059 56 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 273709 

e-mailová adresa: [●] 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí těchto 

služeb 

 

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*) 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 

 

Datum 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 


