
Všeobecné obchodní podmínky fotoskoleni.cz 
 

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

poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování kurzů. 

 

1. Vymezení smluvních stran 
 

Poskytovatelem je Michal Vitásek se sídlem U Čtvrté baterie 1960/9, Praha 6, 16200, 

IČ: 76097366, DIČ: CZ8311220027, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku 

od 30. 1. 2008 (dále jen „poskytovatel“). 

 

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku kurzu 

poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.fotoskoleni.cz nebo 

jiným způsobem (dále jen „objednatel“). 

 

2. Pořádání fotografických kurzů a workshopů 
 

Kurzem se rozumí fotografický kurz, fotografický workshop, fotografický seminář, pobytový 

fotografický seminář, fotografická beseda nebo fotografická přednáška. 

 

Poskytovatelem kurzů je Michal Vitásek. 

 

Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel na svých internetových 

stránkách www.fotoskoleni.cz. 

 

Poskytovatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých 

provozních možností, ale termín může změnit nejpozději den před konáním kurzu. Kurz bude 

uspořádán, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu 

potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu kurzu). 

 

Výzva k provedení platby na účet poskytovatele je objednateli zaslána e-mailem, který 

současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne 

vystavení faktury, nejpozději však v den pořádání kurzu v hotovosti. 

 

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

nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení. 

 

3. Cena kurzu 
 

Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání. 

 

Cena kurzu je uvedena na internetových stránkách poskytovatele (www.fotoskoleni.cz). 

 

Cena kurzu je pro daný termín pevně stanovená. 

 

Poskytovatel není plátce DPH. 

 



 

4. Úhrada ceny kurzu 

 
Objednatel uhradí cenu kurzu převodem na účet poskytovatele (č. ú. 43-4177570277/0100) na 

základě faktury, která je po přijetí objednávky zaslána na e-mail objednatele. Objednatel 

provede úhradu na své náklady. 

 

Po zaplacení příslušné částky obdrží objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do kurzu. 

 

5. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky 
 

Od smlouvy je možno odstoupit. Podle data odstoupení je určena výše storno poplatku. Datem 

odstoupení se rozumí den, kdy je toto odstoupení oznámeno písemnou formou na email 

m.vitasek@seznam.cz nebo telefonicky +420 724 567 207. Částka mínus storno poplatky 

bude objednateli nejpozději do 7 dnů zaslána na bankovní účet. V případě, že se nemůžete 

kurzu zúčastnit, je možné poslat náhradníka (nutno oznámit jméno a kontakt na náhradníka). 

 

Odstoupení od smlouvy od zaplacení do 60. dne před zahájením kurzu - 10% z ceny kurzu 

Odstoupení od smlouvy od 59. dne do 30. dne před zahájením kurzu – 20% z ceny kurzu 

Odstoupení od smlouvy od 29. dne do 14. dne před zahájením kurzu – 50% z ceny kurzu 

Odstoupení od smlouvy od 13. dne do data zahájení kurzu – 100% z ceny kurzu 

 

6. Slevy 
 

O způsobu, době a výši slev rozhoduje poskytovatel vzdělávacích akcí. 

 

Na slevy není právní nárok. 

 

7. Kurz zahrnuje v základní ceně 
 

Výuku dle osnov poskytovatele. 

 

Materiály v elektronické podobě (pokud je uvedeno v podmínkách daného kurzu na 

www.fotoskoleni.cz). 

 

8. Účinnost a změny obchodních podmínek 
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2012 a v plném rozsahu nahrazují 

všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se 

však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti. 

 

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom 

informovat. Je odpovědností objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek 

při uzavírání každé kupní smlouvy. 

 

 



9. 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. 

 

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České 

republiky. 


