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Všeobecné obchodní podmínky 

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi 

poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb. 

 

1. Vymezení smluvních stran 

 Poskytovatelem je Sociální akademie – vzdělávací středisko, Centrum sociálních služeb Ostrava o. p. 

s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 28659392, zapsáno v OR u KOS v 

Ostravě, oddíl O, vložka 308 (dále jen „poskytovatel“). 

 Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb 

poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.socialni-akademie.cz nebo jiným 

způsobem (dále jen „objednatel“). 

 

2. Pořádání vzdělávacích akcí 

 Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda, přednáška, workshop 

apod. Vzdělávací akce probíhají v prostorách Sociální akademie – vzdělávacího střediska na ulici Tovární 

2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory nebo v prostorách stanovených poskytovatelem nebo v místě 

smluveném s objednatelem. 

 Termíny a ceny vzdělávacích akcí uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách 

www.socialni-akademie.cz. Veškeré změny pořádaných vzdělávacích akcí zveřejňuje poskytovatel na svých 

internetových stránkách nebo kontaktuje registrované účastníky vzdělávací akce e-mailem nebo telefonem, 

které uvedli v přihlášce na danou vzdělávací akci. Objednatel si může kurz objednat prostřednictvím 

rezervačního systému na internetových stránkách www.socialni-akademie.cz nebo uskutečněním 

objednávky na e-mail poskytovatele. 

 Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých provozních 

možností. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených dosáhne dostatečného počtu.  

 V případě objednání vzdělávací akce prostřednictvím rezervačního systému je objednateli zaslán 

automaticky vygenerovaný e-mail, který potvrzuje přijetí jeho přihlášky. Pro závazné přihlášení je tento 

vygenerovaný email nutné do 24h od přijetí potvrdit, jinak přihlášení propadá. Poté je objednateli 

vystavena zálohová faktura na uhrazení ceny vzdělávací akce, nejpozději však 7 dní před konáním kurzu. 

Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, nejpozději však 3 dny před 

pořádáním vzdělávací akce. Po tomto datu bude objednatel vyzván k urychlenému provedení platby nebo 

prokázání zadání platebního příkazu. 
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 Úhrada kurzovného po uskutečnění vzdělávací akce je možná pouze v případě přihlášení většího 

počtu účastníků z jedné organizace a na základě individuální domluvy. 

Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 7 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, 

že nebude naplněna maximální kapacita, může poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek, který 

bude uveřejněný na internetových stránkách www.socialni-akademie.cz. O dodatečném podání přihlášky je 

nutno se informovat telefonicky u poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po 

termínu uzávěrky přihlášek. Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v 

evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín po domluvě s 

lektorem. 

 Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí poskytovatel přijaté platby 

nejpozději do 14 dnů od vyhlášení zrušení. 

 

3. Cena vzdělávací akce 

 Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání. Cena vzdělávací akce je uvedena na 

internetových stránkách poskytovatele (www.socialni-akademie.cz), v nabídkovém katalogu nebo na 

pozvánce na kurz. 

 Cena vzdělávací akce je pro daný termín pevně stanovená, avšak poskytovatel si vyhrazuje právo 

měnit ji současně se změnou DPH a vyhlášením mimořádných cenových nabídek. 

 
Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně: 

- výuku dle osnov poskytovatele, provedení závěrečného testu podle typu vzdělávací akce, studijní 

materiály v tištěné nebo elektronické podobě podle typu vzdělávací akce a pokud jsou lektorem k dispozici, 

vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném absolvování nebo složení závěrečných 

zkoušek podle typu vzdělávací akce. 

 - drobné občerstvení po dobu trvání vzdělávací akce. 

 U vzdělávacích akcí pro náhradní rodinnou péči je možné zajistit hlídání dětí po dobu trvání 

vzdělávací akce. Tato služba je zpoplatněna a ceník je uveden na internetových stránkách www.socialni-

akademie.cz nebo v nabídkovém katalogu. 

 

4. Úhrada ceny vzdělávací akce 

 Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet poskytovatele (č. ú. 249097426/0300) 

nebo hotově po domluvě s poskytovatelem, na základě instrukcí zaslaných spolu se zálohovou fakturou. 

Objednatel provede úhradu na své náklady. 

Řádnou fakturu obdrží objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 14 dnů od připsání částky 

na účet poskytovatele nebo na místě v den konání vzdělávací akce. 
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5. Storno poplatky 

 Storno poplatky za zrušení účasti na vzdělávací akci jsou následující: 

- více než 8 pracovních dnů (včetně) před konáním vzdělávací akce = nebude účtován storno poplatek, 

- 7 až 4 pracovních dní (včetně) před konáním vzdělávací akce = 50% z celkové ceny vzdělávací akce, 

- méně než 3 pracovní dny (včetně) před konáním vzdělávací akce = nemá nárok na vrácení ceny kurzu.  

 Objednatel může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a 

variabilním symbolem objednatele. 

 Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatky do 14 dní od data 

oznámení (e-mailem, telefonicky, osobně nebo doporučeným psaním) stornování účasti na vzdělávací akci. 

Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí objednatel. 

 

6. Slevy 

O způsobu, době a výši slev rozhoduje poskytovatel vzdělávacích akcí. Na slevy není právní nárok. 

 

7. Účinnost a změny obchodních podmínek 

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2017 a v plném rozsahu nahrazují všechny 

předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní 

smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti. 

 Akceptací závazné objednávky dochází k uzavření příslušného smluvního vztahu a zároveň dochází k 

akceptaci těchto obchodních podmínek objednatelem. Zasláním závazné objednávky objednatel dále 

vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, se kterými se podrobně seznámil. Poskytovatel je 

oprávněn změnit obchodní podmínky a tyto zveřejnit na svých webových stránkách. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí 

objednatel se zpracováním osobních údajů poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, 

a to za účelem zařazení do databáze poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k 

nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 

zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. 

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi 

poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb. 

 
Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění. 


