
Obchodní podmínky 
 

I. Všeobecné ustanovení 
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích služeb 

(dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem 

vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen 

žák, ale i jeho zákonný zástupce, právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní 

vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami 

upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém 

vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o 

obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 

Sb.). 

II. Identifikační údaje poskytovatele 
Kroužky pro nejmenší, s.r.o. 

Mezi Rolemi 307/5 

Praha 5, Jinonice 

PSČ: 158 00 

IČ: 06419984 

Zastoupená Ing. Bohumilem Pilařem 

 

III. Poskytované služby 
Zajištění volnočasových kroužků v mateřských a základních školách v Praze a okolí. 

IV. Vznik smluvního vztahu 
Na základě projevení zájmu klienta (osobně, e-mailem, vyplněním papírové přihlášky, přihlášením na 

internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby, zejména pak 

platební podmínky, podmínky účasti žáka na výuce kroužků, rozsah poskytovaných služeb, termíny a 

další související okolnosti. 

Klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami podáním písemné přihlášky. Tuto písemnou 

přihlášku předá Klient Poskytovateli. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška zaslaná e-mailem 

nebo přihlášení klienta na internetových stránkách www.krouzkyvms.cz. 

V. Způsob úhrady 
Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být provedena do 

data uvedeného v platebních podmínkách. Převodem na účet poskytovatele. Poskytovatel klientovi 

sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu. Ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově. 

Klient obdrží o platbě daňový doklad. 

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta, apod.), může 

být vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci. Tyto údaje klient dodá poskytovateli 

služby. Faktura je vystavena se 14 denní splatností. 

 



VI. Překážky na straně klienta 
Pokud se klient nebude moci výuky zúčastnit, bude tato výuka považována za řádně odučenou a 

klientovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části. Předplatné kroužku bude použité na 

pokrytí administrativních nákladů spojených se změnami ve výuce.  

Děti se speciálními potřebami (z důvodu jakýchkoli omezení) mohou kroužek navštěvovat jen s 

asistentem. Rodič je povinen uvést specifika omezení. V opačném případě jsme oprávněni dítě 

vyloučit z účasti. 

VII. Překážky na straně poskytovatele 
Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet 

účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit.  

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně 

informuje klienta. 

V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit 

plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. 

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl 

uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají. 

VIII. Vyšší moc 
Pokud bude z důvodu karantény nebo zásahu vyšší moci naplánovaná výuka zrušena nebo 

přerušena, budou naplánované lekce považovány za řádně odučené a předplatné kroužku bude 

použito na pokrytí nákladů spojených se změnami ve výuce a klientovi nevzniká nárok na vrácení 

zaplacené ceny ani její části. 

IX. Dodání služby 
Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách 

poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt apod.). S těmito podmínkami 

byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na 

vědomí. 

Poskytovatel má dále stanoveny další podmínky účasti klienta na aktivitě, které jsou dostupné na 

internetových stránkách poskytovatele a na něž je tímto klient výslovně upozorněn. V případě 

nedodržování těchto podmínek ze strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během 

konání aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada. 

Aktivita se uskuteční v budově základní, nebo mateřské školy. 

Klient souhlasí s pořizováním a zpracováním fotografií a audiovizuálních za účelem dokumentace 

aktivit a propagace Poskytovatele. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. 

Klient souhlasí s vyzvednutím účastníků Poskytovatelem pověřeným lektorem před začátkem aktivity 

(lekce). 

X. Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem 

podle těchto podmínek.  

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito OP a všechny jejich ustanovení považuje 

za srozumitelné.  



Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude 

klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele.  

Tyto podmínky jsou platné od 2. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 


