
Terms and Conditions 

General provisions 
 The Seller under these Terms and Conditions is František Boška, registered address V. Nováka 7, 37007 

České Budějovice, Czech Republic (further referred to as the “Seller”).  
 Provisions of these Terms and Conditions form an integral part of the Purchase agreement between the 

Seller and the Buyer entered into via the e-commerce web interface. 
 These Terms and Conditions can be amended by a unilateral decision of the seller and such amendments 

become effective on the day of their publication. 
 These Terms and Conditions are published in Czech and English. 
Copyrights, Licences 
 The Buyer acknowledges that the copyright work and products are subject to copyright laws and 

regulations that govern intellectual property protection. 
 The Buyer has no right to alter the content of any purchased work or technical means that protect it or limit 

the scope of its use. The Buyer has no right to copy, disseminate, rent, lend, disclose to public, provide to 
third parties and use the work in any commercial way. The Buyer has no right to translate the work or 
transfer it to another form, such as a printed form.  

 Unless expressly stated otherwise, the copyright work means an electronic book and a printed book. A 
product means a promotional item related to the copyright work.  

 The Buyer gains access to an item after paying for it and the access may have a form of a download of an 
electronic book or a physical item sent by post in case of a physical book or promotional item.  

Shopping via the e-commerce 
 The Buyer obtains the right to use the purchased product or copyright work by purchasing it in the e-

commerce in the scope detailed further below. The Buyer must check the order and all details included in 
the order. The Seller is not responsible for any damage due to errors or incorrect details stated in the order. 

 The price of the purchase can be paid via a wire transfer, by card or using any other way offered by the 
Seller. The Agreement is entered into upon paying the price of the purchase. As soon as the amount of the 
purchase price is credited to the Seller’s account, the Seller is obliged to send the copyright work to the 
Buyer in the form agreed earlier (in case of a physical work) or send it to the Buyer’s email in the form of 
links allowing a download of the purchased copyright work.  

 By entering into the Purchase agreement the Buyer agrees that the Seller will proceed the order as soon as 
the purchase price has been paid.  

 The Buyer acknowledges that once an electronic book has been downloaded, the Buyer may no longer 
withdraw from the Agreement. (see the provision of § 1837 (l) of the Civil Code). 

 The Buyer undertakes to use only the amount of copies purchased via the e-commerce.  
 Information regarding the cost of postage and packaging only apply if the goods are delivered within the 

Czech Republic. 
 The Seller is not a VAT payer. Prices stated on the web interface of the e-commerce are final prices 

without the value added tax. 
 The Seller is entitled to discontinue or suspend any services provided via the web interface. The Seller has 

in no case any liability towards the Buyer for any damage caused by its temporary or permanent 
inaccessibility. 

Personal data protection 
 Protection of personal data of a Buyer who is a physical person is provided by Act No. 101/2000 Coll. on 

personal data protection as amended. 
 By entering into the Purchase agreement the Buyer agrees with processing the following data of the Buyer: 

name and surname, address of residence, email address, phone number. These are further referred to as 
“Personal data” and will be processed for the purpose of obligations under the Purchase agreement and 
user account management. Unless the Buyer selects another option, the Buyer agrees with processing the 
Personal data also for the purpose of sending information and business communication. 

 The Seller is the administrator of personal data.  
Final provisions 
 The Buyer and the Seller agree that their legal relationship will be governed by the provisions of these 

Terms and Conditions, and any areas not dealt with in this document are governed by Czech law in force. 
This is without prejudice to the Buyer’s rights under generally binding legal regulations. 

 Should any of the provisions of these Terms and Conditions be invalid or ineffective or become such, then 
the invalid provision will be replaced by a provision that resembles the invalid provision to the highest 
possible extent. Invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of the rest of the 
Terms and Conditions. Modifications and amendments of the Purchase agreement or Terms and 
Conditions must be in writing. 

 
Provider’s contact details: frabo@contia.cz 
These Terms and Conditions come into effect on 15th May 2020. 
 



Obchodní podmínky 
 
Obecná ustanovení 
 Prodávajícím je František Boška.se sídlem V. Nováka 7, 37007 České Budějovice (dále též jen 

„prodávající“).  
 Ustanovení těchto podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené 

prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu. 
 Tyto podmínky mohou být změněny jednostranným rozhodnutím prodávajícího a jejich změna je účinná 

ode dne zveřejnění. 
 Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny v českém a anglickém jazyce. 
Autorská práva, licence 
 Kupující bere na vědomí, že na nabízené autorské dílo a produkty se vztahují zákony na ochranu 

autorských práv a předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. 
 Kupující není oprávněn zasahovat do obsahu zakoupeného díla, ani do technických prostředků, které je 

chrání, případně omezují rozsah jeho užití. Kupující nemá oprávnění dílo rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti, poskytovat třetím osobám a užívat jakýmkoliv komerčním 
způsobem. Není oprávněn autorské dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. tištěné.  

 Není-li výslovně stanoveno jinak, autorským dílem se rozumí elektronické knihy a klasické knihy. 
Produktem pak reklamní předměty, které se k obsahu autorského díla vztahují.  

 Kupující získává přístup k předmětu po jeho zaplacení a to, buď formou stažení (download) v případě 
elektronických knih nebo zasláním jedná-i se o knihy nebo reklamní předměty.  

Nákup v e-shopu 
 Kupující získává právo užívat zakoupený produkt, nebo autorské dílo nákupem v internetovém obchodu 

v rozsahu, který je uveden dále. Kupující je povinen si svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené 
zkontrolovat. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybami či nesprávnými údaji v objednávce 
uvedenými. 

 Prodejní cena může být uhrazena bankovním převodem, platební kartou případně jiným způsobem, který 
bude prodávajícím nabídnut. Smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení prodejní ceny. Připsáním prodejní 
ceny na účet prodávajícího je tento povinen odeslat kupujícímu dílo předem dohodnutým způsobem (pokud 
má hmotnou podobu) nebo odeslat na jeho email odkazy umožňující stažení zakoupeného autorského díla.  

 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí, aby prodávající s realizací objednávky započal ihned poté, co 
byla uhrazena kupní cena. Současně bere na vědomí, že může od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, 
než bylo započato s plněním ze strany prodávajícího. 

 Kupující bere na vědomí, že v případě dodání a stažení elektronické knihy není možno od kupní smlouvy 
dodatečně odstoupit. (viz. ustanovení § 1837 písmeno l, Občanského zákoníku) 

 Kupující smí užívat takový počet rozmnoženin, jaký si prostřednictvím e-shopu zakoupil.  
 Informace o nákladech spojených s balením a přepravou platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno 

v rámci území České republiky. 
 Prodávající není plátcem DPH. Ceny uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou konečné 

a neobsahují daň z přidané hodnoty. 
 Prodávající je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím 

webového rozhraní. V žádném případě neodpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou jeho 
dočasnou či trvalou nedostupností. 

 Ochrana osobních údajů 
 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Kupující dává uzavřením kupní smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, 

adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále jen „osobní údaje“, pro účely realizace 
povinností plynoucích z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou 
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. 

 Správcem osobních údajů je prodávající.  
Závěrečná ustanovení 
 Kupující i prodávající sjednávají, že právní vztahy mezi nimi se řídí ustanovením těchto obchodních 

podmínek a v bodech, které zde nejsou uvedeny, se řídí platným českým právem. Tímto nejsou dotčena 
práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, pak 
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce 
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení 
obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou 
formu. 

Kontaktní údaje na provozovatele: frabo@contia.cz 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2020 
 
 


