
 
 
 

 
Všeobecné obchodní podmínky 

 
uzavřené v souladu se zákonem 127/2005 Sb. v platném znění jako součást smluv mezi společností SPOLUPRÁCE s.r.o. se 

sídlem v Gotthardská 37/4, IČO 26415607 dále jen společnost a odběrateli jejích služeb. 
 

§ 1. Rozsah platnosti 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné 
od 1. 9. 2014 a tvoří nedílnou součástí smluv 
mezi společností a odběrateli jejích služeb.  
 
§ 2. Uzavření smlouvy 
 
Uzavření smlouvy probíhá na základě doručení 
závazné přihlášky odběratele na formuláři 
společnosti. 
 
§ 3. Platební a stornovací podmínky 
 
Cena výcviku jsou smluvní. Účastnický 
poplatek zahrnuje pracovní materiály, certifikát 
a vlastní výuku zajišťovanou odborně 
způsobilými kouči. 
   
Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění 
přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními 
podmínkami a první platba ve výši 20 000 Kč 
plus DPH, která musí být uhrazena ve lhůtě 
splatnosti. Tato částka je zároveň stornovacím 
poplatkem v případě nenastoupení do výcviku. 
Druhá platba ve výši 60.000,- plus DPH musí 
být uhrazena ve lhůtě splatnosti na základě 
faktury po zahájení výcviku.  
  
V případě soukromých plátců nabízíme platbu 
pomocí dílčích faktur ve třech splátkách po 
20.000,- plus DPH, tak aby celá částka byla 
uhrazena před ukončením výcviku. To je 
zároveň podmínkou pro získání certifikátu.  
 
Závazným přihlášením do výcviku se účastník 
zavazuje uhradit celkovou částku za výcvik dle 
vystavených faktur bez ohledu na jeho 
skutečnou účast. Pořadatel nepřebírá 
odpovědnost za překážky v účasti na výcviku 
vzniklé na straně účastníka v jeho průběhu. 

 
V případě úplné nebo částečné neúčasti na 
některém výcvikovém setkání je možná placená 
náhrada, jejíž formu a rozsah individuálně určí 
supervizoři dle typu obsahu zameškané části 
výcviku. Náhrady si účastník organizuje sám 
včetně účasti supervizorů popř. kolegů z 
výcviku, místa konání atd. Vzhledem ke 
komplikovanosti náhrad doporučujeme věnovat 
zvýšenou péči dodržení 100% docházky. 
 
Získání osvědčení o účasti na výcviku je 
podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se 
na skutečně absolvované hodiny výcviku. 
 
Získání certifikátu je podmíněno 100% aktivní 
účastí nebo odpovídající náhradou, úhradou 
všech faktur, splněním všech úkolů a složením 
závěrečné zkoušky. 
 
§ 4. Místo plnění, doložka o příslušnosti 
k soudu, vedlejší úmluvy, obligační statut 
 
Místem plnění, není-li smlouvou stanoveno 
jinak, je sídlo společnosti. 
 
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým 
právním řádem. Spory, které se nepodaří vyřešit 
smírnou cestou, budou rozhodnuty na základě 
žaloby kterékoliv ze smluvních stran českým 
soudem, jehož místní i funkční příslušnost bude 
určena dle obecných zásad občanského 
soudního řádu. 
 
Veškeré vedlejší úmluvy či změny těchto 
obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti 
písemnou formu.  
 
Pokud by se některá z ustanovení těchto 
všeobecných podmínek stalo neplatným, 
platnost ostatních tím nebude dotčena.
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