
Obchodní podmínky 
  

1. Úvodní ustanovení  
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., a §2316, zákona č. 89/2012 Sb., 

(Občanský zákoník) v platném znění vydává tekbo s.r.o. – IČ: 07175841 tyto obchodní podmínky, jež jsou 

nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:  

společností tekbo s.r.o. se sídlem Otakarova 240/15, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 07175841, DIČ: 

CZ07175841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295873 

(dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.  

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu 

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.tekbo.cz 

(dále jen portál).  

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., řídí se vztahy neupravené těmito obchodními 

podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu služeb v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito 

obchodními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 1829 a § 

2158 - § 2174.  

1.4 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito 

obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě 

odeslání objednávky.  

1.5 Kupující si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v nabídce portálu prodávajícího, nevznikají žádná 

práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log. 

1.6 Kopii těchto obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu přijaté objednávky na zadanou 

emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při zaplacení 

sjednané ceny převodem na účet uvedený v objednávce. 

1.7 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním 

obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 

2. Uzavření kupní smlouvy  
2.1 Kupující vybráním služby z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím 

vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní 

smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy 

potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, 

že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla 

uzavřena.  

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení služby, cenu služby a prostor pro vyplnění 

identifikačních údajů kupujícího.  



2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, 

IČ, DIČ a dále pak emailová adresa a kontaktní telefon. 

2.4 Cena veškerých služeb nabízených na portálu prodávajícího je uváděna včetně a bez DPH. Cena 

služeb je platná po dobu jejího zveřejnění na portálu prodávajícího.  

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, 

včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.  

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré 

služby uvedené v portálu prodávajícího, tj. že vystavení služeb v portálu prodávajícího není nabídkou k 

uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. 

2.7 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky, a tedy 

uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.  

3. Práva a povinnosti smluvních stran 
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost umožnit kupujícímu využít prostory (dále 

jen ateliér) objednané služby a kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu za služby sjednanou cenu. 

3.2 Kupující je povinen využít služby objednané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními 

podmínkami.  

3.3 Kupující si při objednání služby automaticky pronajímá prostor ateliéru v termínu uvedeném při 

objednávce. 

4. Odstoupení od smlouvy 
4.1 Odstoupí-li kupující od smlouvy 14 až 11 dní před sjednaným termínem využití objednané služby, 

vrátí se kupujícímu 70 % z finanční částky za objednanou službu bezhotovostním převodem na učet 

kupujícího. To vše za podmínek, že kupující již zaplatil za službu bezhotovostním převodem. 

4.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy 10 dní až 4 dny před sjednaným termínem využití objednané služby, 

vrátí se kupujícímu 50 % z finanční částky za objednanou službu bezhotovostním převodem na účet 

kupujícího. To vše za podmínek, že kupující již zaplatil za službu bezhotovostním převodem. 

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy 3 dny a méně před sjednaným termínem objednané služby, kupující 

nemá nárok na vrácení finanční částky zaplacené za službu bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího. 

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy více jak 14 dní před sjednaným termínem objednané služby, vrátí se 

kupujícímu celá finanční částka, která byla uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.  

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva 
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané služby, s výjimkou případů výslovně 

v objednávce dohodnutých. 

5.2 Využití služby bude kupujícímu umožněno až po zaplacení celé kupní ceny, a to bezhotovostní 

platbou na účet prodávajícího. 



6. Ochrana osobních údajů 
6.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat 

údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely účtovacích systémů prodávajícího. 

6.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, IČ, emailovou adresu a 

telefonní číslo. 

6.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího. 

6.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání 

objednávky. 

6.5 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva 

požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. 

  

7. Pravidla využití služeb v pronajmutých prostorech ateliéru v jeho místě 
7.1. Kupující se zavazuje, že bude užívat pronajatý ateliér tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, majetku 

nebo životě prodávajícího, kupujícího a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se kupující 

zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Kupující je povinen přijít přesně na začátek sjednané doby 

pronájmu ateliéru v jeho místě.  

7.2. Pokud se kupující opozdí o déle než třicet minut oproti plánovanému zahájení pronájmu ateliéru v 

jeho místě, vyhrazuje si prodávající právo rezervaci zrušit. Pozdním příchodem se pronájem automaticky 

neprodlužuje.  

7.3. Kupující započetím pronájmu ateliéru v jeho místě potvrzuje, že ateliér je bez omezení způsobilý k 

užívání za sjednaným účelem, tj. fotografickým nebo video pracím v místě ateliéru. Kupující bere na 

vědomí, že si pronajímá vybavení ateliéru a prostor jako takový v jeho místě na své vlastní nebezpečí a 

prodávající není odpovědný za případnou újmu vzniklou na straně kupujícího nebo třetí osoby při 

pronájmu tohoto vybavení ateliéru v jeho místě.  

7.4. Prodávající je oprávněn do ateliéru kdykoli vstoupit za účelem kontroly ateliéru a kontroly 

dodržování sjednaných pravidel ze strany kupujícího.  

7.5. Kupující je povinen ukončit pronájem vybavení ateliéru v jeho místě přesně ve stanovený čas, a to 

včetně uvedení vybavení ateliéru do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich 

původní místo, umytí a utření použitého nádobí atd.). V opačném případě je prodávající oprávněn 

požadovat po kupujícím náklady spojené s úklidem ateliéru nebo vybavení ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud 

by vybavení ateliéru v jeho místě nebylo možné pronajmout dalšímu kupujícímu.  

7.6. V průběhu kontroly je prodávající povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost kupujícího, příp. 

třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k 

opuštění ateliéru, aniž by tím na straně kupujícího vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany 

prodávajícího, a kupující je povinen ateliér opustit.  

7.7. V ateliéru je možné fotit zvířata, ale pouze po předchozí domluvě.  



7.8. Ateliér není kuřácký prostor a je přísně zakázáno v něm kouřit či požívat jiné návykové látky.  

8. Nepovolené činnosti 
8.1. Prodávající kupujícímu výslovně zakazuje pronájem vybavení ateliéru v jeho místě k pořizování 

pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných 

materiálů, jejichž pořizování je v rozporu s právními předpisy České republiky. V případě porušení těchto 

podmínek má prodávající právo uložit pokutu, a to ve výši až 100 000,- Kč.  

8.2. Kupující není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v ateliéru mimo tento ateliér. Kupující 

bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestného činu krádeže 

ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nebo neoprávněné užívání cizí věci ve 

smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li kupující výše uvedený zákaz, je 

kupující povinen ukradenou věc vrátit a uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč. 

Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k opuštění ateliéru, aniž by tím na straně kupujícího vznikal 

nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany prodávajícího, a kupující je povinen ateliér opustit. 

9. Závěrečná ujednání 
9.1 Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. 

9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či 

neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních 

podmínek. 

9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající poskytuje pronájem vybavení ateliéru v jeho místě třetím 

osobám. Kupujícímu tedy po skončení pronájmu vybavení ateliéru v jeho místě nevzniká žádné právo k 

ateliéru, jeho vybavení, rekvizitám atd., jež jsou ve vlastnictví prodávajícího nebo prodávajícímu svědčí 

právo k jejich užívání, včetně práva poskytnout jejich užívání třetím osobám.  

9.4. Kupující je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení prostor ateliéru nebo jeho 

vybavení. Dojde-li k jejich poškození, uhradí kupující prodávajícímu cenu poškozené / zničené věci ve 

výši stanovené ve smyslu č. 89/2012 Sb.  §2969 občanského zákoníku. 

 


