
Obchodní podmínky jakubpancik.cz 

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


Jakub Pančík 
IČ: 09823654 

DIČ: 0011262053

Se sídlem: Černíkov 67, 345 06 Kdyně

Email: info@jakubpancik.cz 

Web: jakubpancik.cz


(dále jen „prodávající“)


1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tyto obchodní podmínky upravuji v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (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 webové stránky prodávajícího. Webová stránka je prodávajícím provozována na 
internetové adrese “www.jakubpancik.cz" (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím 
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 
 
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. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 
jazyce. 
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.5. Předmětem plnění jsou pohybová cvičení, parkourové techniky a cviky, posilovací cviky a 
další sportovní aktivity v rámci pořádaných akcí:

-Volnočasové kroužky (Parkourové kroužky) 
-Vzdělávací workshopy (Parkourové workshopy) 

 (Dále jen “produkt” nebo “PKA”).


http://jakubpancik.cz
http://jakubpancik.cz
http://www.jakubpancik.cz


2. Uzavření kupní smlouvy 
2.1. Veškerá prezentace “PKA” umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto “PKA”. 

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o “PKA”. Ceny “PKA” jsou uvedeny včetně 
daně z přidané hodnoty. Ceny “produktů” zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve 
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít 
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 
2.4. Pro objednání “PKA” vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní webové 
stránky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


-Zvolený produkt

-Jméno a příjmení účastníka akce, rodné číslo účastníka, Zdravotní omezení, Jméno a příjmení 
zákonného zástupce, Telefon zákonného zástupce, Email


 
2.5. 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 „ Přihlásit se na kroužek“ a “Přihlásit se na workshop”. 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 uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa 
kupujícího“). 
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše 
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení 
objednávky (například písemně či telefonicky). 
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), 
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 
kupujícího.  
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
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, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.




4. Cena zboží a platební podmínky 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti na adrese předem domluvené “kupujícím” a “prodávajícím”.

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9385952002/5500 , vedený u fyzické 

osoby “Jakub Pančík” (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Pokud nebude cena “produktu” uhrazena “kupujícím” ke dni splatnosti, je “prodávající” 
oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším uchazečům.

4.3. Ukončí-li “kupující” svou účast v průběhu konání Parkourového kroužku nebo Parkourového 
workshopu na vlastní žádost, nevrací se alikvotní část ceny “PKA”.


 
4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní 
platby je kupní cena splatná  v případě “produktu” Parkourový kroužek do 7 dnů od uzavření 
kupní smlouvy a v případě “produktu” Parkourový workshop do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s 
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího 
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 
potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu 
daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – 
fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na 
elektronickou adresu kupujícího do 60 dnů od přijetí platby. 
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 
nejpozději do 48 hodin.




5. STORNO PODMÍNKY 

Storno podmínky jsou nastaveny následovně:


5.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím “PKA”, v tomto případě 
je však “prodávající” oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny “PKA” sníženou o storno poplatek 
(odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

V případě zrušení objednávky “PKA”  “kupujícím”:


• Zrušením objednávky méně než 21 dnů před zahájením “PKA” 
činí poplatek 60 % z celkové ceny “PKA”.


• 	Zrušením objednávky méně než 7 dnů před zahájením “PKA” 
činí poplatek 100 % z celkové ceny “PKA”.


• 	Zrušením objednávky v den zahájení “PKA” 
činí poplatek 100 % z celkové ceny “PKA”.


Storno podmínky pro Parkourový tábor:


Zrušením objednávky do 31.5.2022 činí poplatek 60 % ze zálohy. Zrušením objednávky po 
31.5.2022 (včetně) činí poplatek 100 % z celkové ceny campu. 


5.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu 
info@jakubpancik.cz . Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky 
vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na emailovou adresu 
info@jakubpancik.cz. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese 
info@jakubpancik.cz .

5.3. Storno formulář pro stornování objednávky bude Zákazníkovi zaslán na vyžádání.

5.4. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 5.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 30 
dnů od doručení storno formuláře.




5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo 
pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, 
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v 
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a 
od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, 
pokud porušil jejich původní obal. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od 
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského 
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v 
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato 
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy 
může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních 
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení 
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující 
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající 
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž 
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, 
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li 
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu 
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv 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. 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen 
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.




6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. V případě zrušené lekce Parkourového kroužku z důvodů na straně “prodávajícího) (např. 
absencí trenéra či nemožnosti konání kroužku z důvodu na straně pronajímatele prostor), má 
“Prodávající” právo určit a uskutečnit náhradní lekci v jiném termínu (např. jiný den v týdnu, než je 
kroužek obvykle veden) či jinou formou (změna prostor tréninku, změna délky tréninku apod.).

6.2. Účastník “PKA” nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav účastníka dovoluje 
bez omezení provozovat předmět plnění “PKA” a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků.

6.3. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z následujících důvodů:

• v případě porušení pravidel “PKA”, zejména porušení řádu, nedodržování bezpečnostních 

pokynů pedagogů, šikana, krádeží a dalších prohřešků, které narušují řádný chod “PKA”.

• V případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka a porušení ujednání 6.2.

• pokud bude účastník přechovávat nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky

• v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem.


V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní část ceny “PKA” 
ani případných dalších uhrazených služeb.

6.4. “Kupující” souhlasí se zpracováním osobních údajů a s případným uveřejněním zvukových 
nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci projektů jako jsou workshopy, 
zájmové kroužky a popřípadě jiné aktivity. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR.

6.5. “Kupující” prohlašuje, že hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci objednaného 
produktu na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom všech rizik s nimi spojených.

6.6. “Kupující” si není vědom žádného onemocnění ani jiného omezení, které by mohlo negativně 
projevit na zdravotním stavu účastníka “PKA” při provozování činnosti během “PKA”.

6.7. “Kupující” se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která by mohla 
vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci aktivit na akcí “PKA”. S tímto 
vědomím jsem se rozhodl(a) akce se zúčastnit a beru na vědomí, že aktivity na “PKA” jsou 
spojené s rizikem zranění.


8. VYŠŠÍ MOC

8.1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností 
vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými 
smluvními stranami odvráceny, ani za přijetí přiměřených opatření.

8.2 “Prodávající” neodpovídá “Kupujícímu” za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje (vzniklé 
buď na základě těchto VOP, přestupku nebo jinak), které utrpěl nebo které nastaly v přímém nebo 
nepřímém důsledku události mimo kontrolu “Prodávajícího” (tj. způsobené vyšší mocí). 
“Prodávající” není povinen vrátit “Kupujícímu” žádné poplatky (tj. zálohu nebo cenu za “PKA”).

8.3. Za případ vyšší moci, který vede k částečnému nebo úplnému neposkytnutí “PKA” ve smyslu 
těchto VOP, se pokládají zejména mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění 
povinností, živelní pohroma, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, stávka, válka, epidemie, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události a opatření či nařízení 
orgánů státní moci. Předpokladem je, že “Prodávající” nemohl takovému neposkytnutí “PKA” 
zabránit.




7. Práva z vadného plnění 
7.1. 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). 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
7.2.1. 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, 
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá, 
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost 
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

9. Ochrana osobních údajů 
9.1. 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 kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních 
povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 
10.1. 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 na 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. 
10.2. 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.


11. Doručování 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.




12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud vztah založený kupní 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). 
12.2. 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. 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

• 	 adresa pro doručování: Černíkov 67, 345 06 Kdyně

• 	 adresa elektronické pošty: info@jakubpancik.cz 

• 	 telefon: +420 775 261 140 


V Černíkově dne 9.12.2021


	Obchodní podmínky jakubpancik.cz

