
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ A 

SEBEROZVOJOVÉ AKCE  
níže uvedené obchodní podmínky se týkají objednávky a prodeje vzdělávacích aktivit pro osobnostní rozvoj 

za účelem účasti kupujícího  vzdělávací  akci  

 

 1. Obecná ustanovení 

 2. Vznik smluvního vztahu 

 3. Cena a způsob úhrady 

 4. Dodací podmínky 

 5. Ochrana osobních údajů  

 6. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

 7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

 8. Vyloučení odpovědnosti 

 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

 10. Zvláštní ustanovení – semináře 

 11. Závěrečná ustanovení 

 

 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.1. tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) platí pro prodej produktů  a služeb prodávajícího, kterým 

je fyzická osoba podnikatel: 
Mgr. Radana Rovena Štěpánková 
IČ: 66750491 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 169/15 , Nymburk 28801 
(dále jen „prodávající“) 

 
1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služeb a zákazníkem jako jejich 

objednatelem a odběratelem (dále „objednatel“).  

1.3 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a objednatelem ohledně poskytnutí služeb 

(kurz, školení, seminář, koučování, osobní i skupinové konzultace, poradenství, on line kurzy, meditace a webináře pořádané skrze 

internetové rozhraní a další služby dle aktuální nabídky prodávajícího ), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky, telefonicky apod.) nebo v písemné či ústní formě.  

1.4. Okamžikem učinění  objednávky je objednatel vázán těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s jejich obsahem 

seznámen, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasí.  

1.5. Prodávající je držitelem  domény rovena.info a rovena.cz  a zároveň je provozuje. Je konzultantem a pořadatelem seminářů, 

workshopů, kurzů, setkání a přednášek v oblasti psychologie, psychoterapie, osobního rozvoje, jak osobně tak online dále jen 

vzdělávací akce. 

1.6. Za tímto účelem prodávající provozuje výše zmíněné webové stránky, jejichž součástí jsou přihlašovací formuláře do výše 

zmíněných aktivit. 



1.7.. V rámci této služby jsou prodávajícím zpracovávány Osobní údaje objednatele v rozsahu ( jméno, příjmení, telefonní číslo a 

mailová adresa).  

1.8. Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej  služeb na těchto webových 

stránkách. 

 

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
2.1. Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně, nebo pomocí tlačítka „Odeslat“ na webovém 

rozhraní. (nikoliv až po potvrzení objednávky).  Přihlášení na individuální konzultaci lze učinit i telefonicky. 

2.2. Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti objednatele uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany 

objednatele o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není objednatel zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání. 

2.3. Informaci, že objednatel nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky). 

2.4. Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním 

elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání). 

2.5. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (která by mohla být např. vepsána do poznámky). 

2.6. Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní 

cenou, nevratnou zálohou a dále pak objednatelé dle času přihlášení. 

2.7 Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je 

třeba konzultace s prodávajícím. 

 

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY 

 
3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

3.2. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

3.3. Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek objednatele uhradit 

předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího. 

3.4. Cenu podle kupní smlouvy může objednatel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

   v hotovosti – pokud se jedná o osobní individuální konzultaci nebo po individuální domluvě, pokud se jedná o vzdělávací 

akci, která se nekoná online 

   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího  na č.ú.: 2100034127/ 2010 (FIO Banka, a.s.) 

   IBAN:CZ0320100000002100034127  BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX 

      (dále jen „účet prodávajícího“); 

 

 

4. DODACÍ PODMÍNKY 

 

4.1. Čas a místo pořádání kurzu (plnění smlouvy o účasti na kurzu) je stanoveno v anotaci vypsaného kurzu, přihlášce a potvrzení 

přihlášky. Kurz a jeho jednotlivé lekce probíhají v časech a místech tam určených. 

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo provést změny v rozvrhu, místě a čase konání, pokud to bude považovat za nezbytné pro zdárný 

průběh a naplnění cíle kurzu. Případně z nezbytných důvodů a za nepředvídatelných okolností, nedostupnost místa konání, 

katastrofy, různé kolaps situace atd.. 



4.3. U online vzdělávacích akcí se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů na emailovou adresu zákazníka uvedenou v  formuláři, 

případně zasláním odkazu URL adresy při živém vysílání. 

4.4. Přístupové údaje poskytne prodávající objednateli až po zaplacení celé kupní ceny. 

 

5. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ 

5.1. Součástí obchodních podmínek je i souhlas se zpracování osobních údajů a to  dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) 

5.2.Kupující  tímto uděluje správci souhlas se zpracováním osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu a osobních údajů zvláštních 
kategorií (tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém 
přesvědčení nebo členství v odborech, údaje o zdravotním stavu a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) 
v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb klientovi pro účel zpracování, jímž je poskytnutí vzdělávacích akcí. 

5.3.Kupující  souhlasí s tím, aby správce, je-li to v zájmu klienta, sděloval veškeré zpracovávané osobní údaje svým spolupracujícím 
osobá), které předem zavázal k ochraně osobních údajů klienta, alespoň v té míře jakou kupujícímu garantuje sám. 

5.4.Kupující souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se správcem jako poskyto-
vatelem služeb a dále po dobu tří (3) let od jeho skončení. 

5.5.Kupující souhlasí se zprostředkováním kontaktu  formou telefonických hovorů pomocí služeb běžných operátorů,  WhatsApp a 
email. 

5.6.Kupující tímto prohlašuje, že byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má 
právo: 

 kdykoliv odvolat udělený souhlas a to pro každý z účelů zpracování samostatně 

 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány 

 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů 

 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod 

 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesou-
hlasí s jejich výmazem 

 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů 

 vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro přímý marketingem včetně souvisejícího profilování 

 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 

 dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od 
obdržení žádosti správcem 

  

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

při zakoupení účasti na mnou pořádané živé akci včetně online setkání a webinářů. 

 
6.1. Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy v pozdějším datu než 90 dní před konáním vzdělávací akce (to jest kdykoliv v období 

od devadesátého dne před začátkem akce až do termínu konání akce), náleží prodávajícímu částka 50% ceny. Odstoupení od 

smlouvy méně než dva dny předem, náleží prodávajícímu 100% ceny. 

6.2. Toto ujednání objednatel respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit 

prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj. 

6.3. Pokud se objednatel nemůže akce zúčastnit, může po domluvě s prodávajícím, rezervované místo podstoupit osobě, kterou 

objednatel navrhl. Toto lze, pokud se nejedná o vzdělávací akci vázanou přímo na objednatele, jak tomu je např. v navazujících 

kurzech. 

6.4. Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se objednatel s 

prodávajícím jinak. 

 



7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO 

7.1. Prodávající  si  vyhrazuje právo zrušit konání kurzu 

– nejpozději 1 den před konáním kurzu  v případě že není obsazen kurz minimálním počtem účastníků jež je stanovena anotací kurzu 

– nebude-li  schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu 

– v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie). 

7.2. V případě, že dojde ke zrušení konání kurzu, prodávající se zavazuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli  

oznámit, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby objednatel byl 

co nejdříve informováni. 

7.3. V případě zrušení konání kurzu prodávající nabídne účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že účast na konání kurzu v 

náhradním termínu objednatel nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky, a to způsobem pro doručení objednávky, 

má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu  je odmítnuta objednatelem. V případě, že objednatel účast na konání 

kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, prodávající se zavazuje ve lhůtě 

30 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit objednateli uhrazenou cenu kurzu, pokud se  nedohodne jinak. 

7.4. v případě neuhrazení ceny produktu či služby objednatelem. 

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

8.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Úspěch či neúspěch 

při  aplikaci inspirací, návodů  v praxi je čistě v odpovědnosti objednatele. 

8.2. V případě vzdělávacích produktů a služeb v oblasti osobního rozvoje, prodávající upozorňuje, že v průběhu on-line programů 

můžete být účastník vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně v odpovědnosti a rozhodnutí 

objednatele, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv. 

 

9. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

9.1. V případě, že objednatel má k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či k činnosti prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje 

prodávajícího na adrese nebo na telefonickém čísle uvedeném na webových stránkách – oba údaje jsou uvedeny v úvodu 

obchodních podmínek. 

9.2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad 

dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů 

dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může objednatel obrátit se svými stížnostmi. 

9.3. Pokud mezi prodávajícím a objednatelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má objednatel spotřebitel právo na jeho 

mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní 

inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce  www.coi.cz . 

Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

 

10. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

10.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednatele. 

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online 

produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. 

10.2. Produkty, které prodávající prodává (online produkty a služby) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského 

práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské 

dílo užít může být objednateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Objednatel odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou 

porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

 

http://www.coi.cz/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Tyto obchodní podmínky ve spojení s objednávkou, kterou objednatel činí, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí 

služeb prodávajícího, uzavírá se kupní smlouva. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. 

11.2. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. 

11.3. Tyto obchodní podmínky může prodávající kdykoliv změnit, průběžně upravovat. 

11.4. Pro objednatele jsou závazné obchodní podmínky platné ve stavu potvrzení přihlášky. Změny posilující právní postavení 

objednatele  mohou být aplikovány i na již uzavřené smluvní vztahy mezi prodávajícím a objednatelem z rozhodnutí prodávajícího. 

11.5. Změny všeobecných obchodních podmínek, které budou posilovat práva prodávajícího jsou pro již uzavřené smlouvy závazné 

pouze, pokud s nimi bude objednatel souhlasit. Jinak pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí všeobecné obchodní 

podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na kurzu. 

11.6. Prodávající není školským, zdravotnickým zařízením ani poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu příslušných zákonů.  

Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči. 

Pořádané kurzy jsou neutrální v otázkách politického přesvědčení, světonázoru a v otázkách náboženského vyznání a víry. 

11.7. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu produktu či 
služby. 

11.8. Objednatel prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad 

souhlasí. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 28.10.2020. 

 
Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


