
Obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení 

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“). 

Drayton Elea s.r.o.  
Sídlo: Hennerova 220/25, 150 00 Praha 
IČ: 03394590 
DIČ: Neplátce DPH. 
Spisová značka: C 230963/MSPH Městský soud v Praze 

Tel.: +420 728 136 179 
E-mail: zuzka@silapropojeni.cz 
www.silapropojeni.cz 

(dále jen „prodávající“) 

1. 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 silapropojeni.cz (dále jen 
„internetový obchod“ nebo „AT“). 

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto 
obchodních podmínek. 

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

II. Informace o poskytovaných službách a cenách 

1. Informace o službách (dále jen „služby“), včetně uvedení cen jednotlivých 
služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb na webu. 
Ceny služeb jsou uvedeny jako koncové (provozovatel není plátce daně z 
přidané hodnoty). Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za 
individuálně sjednaných podmínek. 

2. Veškerá prezentace služeb umístěných na webu je informativního charakteru 
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. 

3. Případné slevy z kupní ceny služeb 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 služeb vyplněním objednávkového formuláře. 
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, počet kusů, způsob platby 

a doručení. 
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit 

údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu 
kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ nebo „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje 
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou 
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém 
formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami. 

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. 
Aktuální obchodní podmínky prodávajícího jsou vždy zveřejněné a dostupné 
na webových stránkách www.silapropojeni.cz. Kupní smlouva je uzavřena až 
po přijetí objednávky prodávajícím. 

6. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. 
7. 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 emailovou adresu uvedenou v těchto 
obchodních podmínkách. 

8. 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 email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při 
uvedení ceny, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat 
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje 
kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho 
emailovou 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 emailovou adresu prodávajícího. 
 

IV. Platební podmínky a dodání zboží 

1. Cenu za služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně 
převodem na bankovní účet prodávajícího: 

o CZK účet: 2000808914/2010 (FIO banka) 
IBAN: CZ2120100000002000808914 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

2. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání 

příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je 

odeslán na emailovou adresu kupujícího. 
 

V. Odstoupení od smlouvy 



1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

o u poskytovaných 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 o 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, 

o 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. Odstoupení od kupní smlouvy může být elektronicky nebo písemně. Kupující 

zašle zprávu na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v 
těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně 
přijetí zprávy. 

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. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat 
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro 
odstoupení od smlouvy.  
 

VI. Doručování 

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

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu 
v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu 
korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. 
 

VII. 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 služby na základě živnostenského 
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný 
živnostenský úřad. 
 

VIII. Ochrana duševního vlastnictví 

1. Veškerý obsah tohoto webu silapropojeni.cz je chráněn v souladu s právními 
předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a 
jejich výlučným nositelem je vlastník webu Zuzana Staňková. 

2. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se 
zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, 
podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících 
osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v 
rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich 
zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým 
účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem 
oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Uživatel nesmí používat záznamy na webu silapropojeni.cz nebo jejich část 
jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tyto 
data nebo jejich část formou šíření a kopírování, veřejnou produkci či další 
technické zpracování bez prokazatelného souhlasu vlastníka webu Zuzana 
Staňková. 
 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se 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 nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

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

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění obchodních podmínek. 

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2022 


