
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti 

 Minibiková akademie Masarykova okruhu z.s. 
se sídlem: Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice 

identifikační číslo: 07124058 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 23996  

pro letní soustředění Minibikové akademie Masarykova okruhu z.s. pro děti ve věku 5 – 15 let 
 
 

  Úvodní ustanovení 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní 

společnosti Minibikové akademie Masarykova okruhu z.s. se sídlem Masarykův okruh 
201, 664 81 Ostrovačice, identifikační číslo: 07124058, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 23996 (dále jen „Akademie“) 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 (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi akademií 
a jinou osobou (dále jen „objednatel“) o zajištění příměstského tábora pro účastníka 
příměstského tábora (dále jen „účastník“) dle dohodnutých podmínek.  
 

2. Odesláním přihlášky objednatel potvrzuje, že je zákonným zástupcem nezletilého 
účastníka. 
 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí obsahu smluvního vztahu. 
Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít 
v českém jazyce. 
 

5. Znění obchodních podmínek může Akademie měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 
 
Uzavření smlouvy 

6. Veškerá prezentace příměstského tábora umístěná ve webových stránkách 
www.automotodrombrno.cz/aktivity-a-kurzy/minibike-akademie/ je informativního 
charakteru a není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

7. Webové stránky obsahují informace o příměstském táboře, a to včetně uvedení jeho 
ceny, tato cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících 
poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně 
sjednaných podmínek. 
 

8. Pro objednání příměstského tábora vyplní objednatel formulář přihlášky umístěný na 
webových stránkách (dále jen jako „přihláška“) a formulář „Informace o zpracování 
osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“ (dále jen „souhlas GDPR“) 
a uhradí cenu příměstského tábora (za úhradu se považuje okamžik, ve kterém budou 
peněžní prostředky připsány na účet Akademie). Přihlášku a souhlas GDPR ve formě 
originálu opatřeného vlastnoručním podpisem poštou či naskenovaného originálu  
s vlastnoručním podpisem elektronicky zašle Akademii. 
 

9. Odeslání přihlášky a souhlasu GDPR je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. 
Podmínkou platnosti přihlášky a souhlasu GDPR je vyplnění všech povinných údajů, 
seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce Akademie a potvrzení 
objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Předáním přihlášky 



se objednatel zavazuje ke splnění povinností, které plynou z těchto obchodních 
podmínek. 
 

10. Nebude-li v okamžiku doručení přihlášky a souhlasu GDPR uhrazena cena příměstského 
tábora, nebo nebude-li v okamžiku úhrady cena příměstského tábora Akademii doručena 
vyplněná přihláška a souhlas s GDPR, Akademie objednateli potvrdí rezervaci místa na 
příměstském táboře elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele 
uvedenou v přihlášce (dále jen „elektronická adresa objednatele“). Toto potvrzení 
rezervace se nepovažuje za uzavření smlouvy. 
 

11. Rezervace místa na příměstském táboře platí po dobu pěti dní. Do té doby je zapotřebí 
uhradit cenu příměstského tábora nebo dodat přihlášku a souhlas s GDPR. Po marném 
uplynutí rezervační lhůty bez provedení úhrady ceny příměstského tábora rezervace 
propadá a rezervované místo se uvolňuje. Rezervaci lze na žádost objednatele 
prodloužit, a to po individuálním posouzení, pro žádosti o prodloužení rezervace je třeba 
kontaktovat Akademii na emailové adrese: holik@brno-circuit.com.  
 

12. Po zaslání přihlášky, souhlasu GDPR a úhradě ceny tábora bude objednateli ze strany 
Akademie vystaveno potvrzení přihlášení účastníka. Smluvní vztah mezi Akademií a 
objednatelem vzniká doručením tohoto potvrzením přihlášení účastníka, jež 
bude objednateli zasláno elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu objednatele.  
 

13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Akademie splnit, 
zašle objednateli na elektronickou adresu objednatele odmítnutí přihlášky nebo 
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant přihlášky a vyžádá si stanovisko 
objednatele. 
 

14. Pozměněná přihláška se společně se souhlasem GDPR považuje za nový návrh smlouvy 
a smlouva je v takovém případě uzavřena až po úhradě ceny příměstského tábora 
doručením potvrzení o přihlášení účastníka. 
 

15. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 
Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti 
s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si 
hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 
Cena příměstského tábora a platební podmínky 

16. Cenu příměstského tábora může objednatel uhradit Akademii následujícími způsoby: 
předem bezhotovostně převodem na účet Akademie č. 115-7533580257/100, vedený 
u Banka CREDITAS a.s., pod variabilním symbolem, který bude uveden při nákupu v e-
shopu a uvedením jména a příjmení účastníka v poznámce platby (za každého účastníka 
musí být platby provedeny samostatně z důvodu odlišných variabilních symbolů a 
samostatných přihlášek); 

 
16.1. v hotovosti osobně na pokladně Akademie (v tomto případě kontaktujte prosím 

příslušného táborového koordinátora a to na emailové adrese: holik@brno-
circuit.com nebo na telefonním čísle: 776 814 025); 
 

16.2. na základě faktury (v případě čerpání z prostředků FKSP nebo z příspěvku od 
zaměstnavatele); požadavek na její vystavení zašlete e-mailem na adresu: 
jerabkova@brno-circuit.com, v e-mailu je nutné uvést veškeré informace potřebné 
k jejímu vystavení vč. fakturačních údajů, korespondenční adresy /není-li shodná 
s fakturační/, jména a příjmení účastníka a případně další informace, které je 
nutné na faktuře uvést pro potřeby plátce faktury. 
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Průběh příměstského tábora a přijetí účastníka 
17. Příměstský tábor bude probíhat v areálu Masarykova kruhu v Brně (Masarykův okruh 

201, 664 81 Ostrovačice). 
 

18. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení tábora a 
vedoucích, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví jeho i ostatních 
účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní 
účastníky tábora. Objednatel se zavazuje v tomto smyslu účastníka poučit, instruovat a 
udělat vše pro to, aby tato pravidla účastník dodržoval. 
 

19. Akademie doporučuje, aby účastník neměl během příměstského tábora u sebe cennosti. 
Akademie neodpovídá za ztrátu věcí jakýchkoliv. 
 

20. Podmínkou přijetí účastníka na příměstský tábor je zákonným zástupcem podepsaná 
závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské 
dokumentace účastníka tábora před začátkem příměstského tábora. V případě, že 
objednatel tyto dokumenty Akademii nedodá, má Akademie právo od smlouvy odstoupit a 
účastníka na příměstský tábor nepřijmout. 
 

21. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské 
dokumentaci (či potvrzení o bezinfekčnosti dítěte) ke zdravotnímu ohrožení účastníka 
ostatních účastníků příměstského tábora či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro 
zákonného zástupce či pro objednatele právní i finanční důsledky. 

 
 

Odstoupení od smlouvy 
22. Akademie může od smlouvy odstoupit v těchto případech: 

22.1. pokud objednatel poskytne Akademii nesprávné či neúplné údaje o sobě, 
účastníkovi, či jiné, za takové jednání se sjednává smluvní pokuta ve výši ceny 
příměstského tábora, kterou je objednatel povinen uhradit Akademii, cena 
příměstského tábora tak bude započtena proti pokutě a objednateli nebude cena 
příměstského tábora vrácena, vedle smluvní pokuty má Akademie nárok na plnou 
výši náhrady škody touto nesprávnou či neúplnou informací způsobenou; 

22.2. v případě tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při 
uzavírání smlouvy předvídat; v tomto případě, obdrží objednatel uhrazenou cenu 
příměstského tábora v plné výši zpět, objednatel však nemá nárok na žádné další 
náhrady, a to ani náhradu škody; 

22.3. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek, táborového řádu, 
pokynu vedení tábora a vedoucích, účastníkem či objednatelem; za takové 
jednání se sjednává smluvní pokuta ve výši ceny příměstského tábora, kterou je 
objednatel povinen uhradit Akademii, cena příměstského tábora tak bude 
započtena proti pokutě a objednateli nebude cena příměstského tábora vrácena, 
vedle smluvní pokuty má Akademie nárok na plnou výši náhrady škody tímto 
porušením způsobené; 

22.4. v případě zrušení příměstského tábora z důvodu nenaplnění minimálního počtu 
zákazníku, tj. alespoň 20 osob na 1 turnus; v tomto případě, obdrží objednatel 
uhrazenou cenu příměstského tábora v plné výši zpět, objednatel však nemá 
nárok na žádné další náhrady, a to ani náhradu škody. 

 
23. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší (vyjma ustanovení, která 

dle svého účelu a smyslu mají zůstat v platnosti, např. o smluvní pokutě). 
 

24. Objednatel může od smlouvy odstoupit v těchto případech: 
24.1. ze zdravotních důvodů týkajících se účastníka – tuto skutečnost je nutné doložit 

lékařským potvrzením o tom, že je účastník (z důvodu onemocnění či úrazu) 
nezpůsobilý k účasti na příměstském táboře (včetně razítka ošetřujícího lékaře), 
které musí být doručeno Akademii nejpozději jeden den před plánovaným 



nástupem dítěte na tábor a to poštou, osobně či na emailovou adresu: 
holik@brno-circuit.com; odstupné (storno poplatek) v takovém případě činí 1.000,- 
Kč, tuto částku je Akademie oprávněna započít proti uhrazené ceně příměstského 
tábora, zbytek uhrazené ceny příměstského tábora bude objednateli vrácen; 

24.2. bez uvedení důvodů, odstupné (storno poplatek) v takovém případě činí: 
24.2.1. 500 Kč při zrušení více než 40 dní před začátkem příměstského tábora 
24.2.2. 1000 Kč při zrušení mezi 40. - 20. dnem (včetně) před začátkem 

příměstského tábora  
24.2.3. 2000 Kč při zrušení mezi 19. - 7. dnem (včetně) před začátkem 

příměstského tábora 
24.2.4. 100% ceny příměstského tábora při zrušení méně než 7. den před 

začátkem příměstského tábora nebo při nenastoupení na příměstský 
tábor; 

odstupné (storno poplatek) je Akademie oprávněna započít proti uhrazené ceně 
příměstského tábora, případný zbytek uhrazené ceny příměstského tábora bude 
objednateli vrácen. 
 

25. Změna osoby účastníka či termínu (turnusu) je po domluvě s Akademii (a bude-li volná 
kapacita) možná.  
 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

26. Akademie není ve vztahu k objednateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 

27. Vyřizování případných stížností a reklamací zajišťuje Akademie prostřednictvím 
elektronické adresy: holik@brno-circuit.com 

 
28. Jak Akademie zpracovává osobní údaje objednatele i účastníka je popsáno ve formuláři 

„Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“. 
Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje i osobní údaje účastníka 
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Akademii 
o změně ve svých osobních údajích či v osobních údajích účastníka. Objednatel 
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. 

 
29. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní 

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová 
adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na 
internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů 
mezi Akademií a objednatelem, který je spotřebitelem, ze smlouvy. 
 

30. 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). 
 

31. Akademie je oprávněna k pořádání příměstského tábora na základě živnostenského 
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí 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. 
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Práva z vadného plnění 
32. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského 
zákoníku). 
 

33. Akademie odpovídá objednateli, že příměstský tábor nemá vady.  

 

Doručování 
34. Smluvní strany můžou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické 

pošty, a to objednateli na elektronickou adresu objednatele a Akademii na její 
elektronickou adresu: holik@brno-circuit.com. 
 
Závěrečná ustanovení 

35. 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. 
 

36. 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 
dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních 
podmínek vyžadují písemnou či elektronickou formu. 

 
37. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Akademií v elektronické podobě a 

není přístupná. 
 

 
 

V Ostrovačicích dne …………… 
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