
 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

Eva Štemberová, Fr. Chlouby 2193, 440 01 Louny 
IČ: 03545385, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5. 11. 2014 
 
Úvod 
 
Klient je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před první lekcí. Svým přihlášením 
na lekci s těmito podmínkami souhlasí. 
Klient je povinen řídit se během výcviku pokyny cvičitele, nenarušovat výcvik ostatních 
klientů a dbát na bezpečnost svou i svého okolí. 
Klient nese po celou dobu výcviku odpovědnost za svého psa a za škody jím způsobené.  
Probíhá-li výcvik bez přítomnosti klienta, nese odpovědnost za psa a škody jím způsobené 
po dobu nepřítomnosti klienta cvičitel. 
Klient je povinen řídit se po celou dobu výcviku platnými zákony na ochranu proti týrání 
zvířat. 
Klient souhlasí s tím, že pořadatel může během lekcí pořizovat záznamy obrazové i zvukové, 
dospělých i dětí a nakládat s nimi pro propagační a výukové účely a publikovat je na svých  
webových stránkách, v článcích a kurzech, v souladu s etikou a dobrými mravy. 
 
Vymezení pojmů 
 
Kurz – uzavřený celek lekcí.  
Docházkový kurz – kurz s fyzickou účastní klientů. Kurzy bývají vypisovány dle možností a 
zájmu. Jejich vypsání však nelze vynutit. Kurz probíhá vždy ve skupině, má přesně daný 
počat a rozsah lekcí.  
 
Internetový kurz – kurz probíhající prostřednictvím internetu. Kurz je časově omezen. Jeho 
součástí je vždy možnost pokládání otázek a případné zasílání videí, které tak může klient s 
trenérem prodiskutovat. 
 
Samostatné lekce – lekce výcviku probíhající individuálně nebo skupinově, které netvoří 
uzavřený celek. Platba se provádí za jednotlivé lekce. 
 
Skupinové lekce - bývají vypisovány příležitostně dle zájmu a možností, jejich vypsání však 
nelze vynutit. 
 
Další akce – do této kategorie spadají semináře, intenzivní tréninky, společné procházky a  
další mimořádné akce, které neprobíhají pravidelně.  
 
Délka, cena, platební podmínky a další podrobnosti kurzů se řídí aktuálními propozicemi 
tomu vystavenými. 
Pokud klient z jakéhokoliv důvodu ukončí kurz předčasně, peníze za nevychozené lekce se 
nevracejí. 
Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany pořadatele v jeho průběhu, vrací se poměrná část 
za zrušené lekce. 
Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě porušení obchodních podmínek účastníkem  
kurzu k jeho vyloučení z kurzu bez nároku na finanční náhradu. 
O změnách kurzu budou klienti informováni přes email či telefon, uvedený v přihlášce. 
Veškeré texty, videa, obrázky a fotografie zveřejněné v internetovém kurzu, jsou chráněny  
autorskými právy a je zakázáno šířit je dál. 
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Samostatné lekce 
Mimo kurzy je možno účastnit se výcviku také na individuálních lekcích a lekcích  
skupinových, jsou-li vypsány. 
Přihlašování i odhlašování na lekce je možné pomocí rezervačního systému  - rozvrhu na  
stránkách https://vycvik-psu-stemberova.reservio.com, případně dle vystavených propozic. 
 
Při registraci do rezervačního systému - rozvrhu je klient povinen uvést pravdivě všechny  
povinné údaje. Při změně kontaktních údajů je povinen toto včas oznámit. 
Pokud se klient na lekci nedostaví a svou účast včas, tedy minimálně 24 hodin předem,  
nezruší, je mu cena lekce počítána stejně, jako by se lekce účastnil.  
Při rušení lekce ze strany provozovatele, je klient vyrozuměn na mobilní telefon či email, 
lekce není klientovy účtována. 
 
Další akce 
Není-li v propozicích akce uvedeno jinak, je potřeba uhradit cenu akce předem a to hotově  
během výcviku či převodem na účet 1025260217/6100, se zprávou pro příjemce pro 
identifikaci platby. 
Nemůže-li se klient akce účastnit, zaplacená částka se nevrací. Klient si může, po domluvě 
s provozovatelem, najít za sebe náhradníka. 
Při rušení akce ze strany provozovatele, je klient vyrozuměn na mobilní telefon či email, a  
zaplacená částka je mu vrácena do 60 dnů, nedohodnou-li se obě strany jinak.  
 
Mimosoudní řešení sporů 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo 
ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu  
provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových 
stránkách www.coi.cz. 

 


