
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZU 
CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY ZE DNE 01.08.2020 

(dále také jen „obchodní podmínky“) 

Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Hlídárna s.r.o., se 
s íd lem Ost rovn í 2063/7 , 110 00 Praha 1 , IČO: 057 99 856 jako 
poskytovatelem kurzů „chůvy pro děti do zahájení školní docházky“ (dále jen 
„poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou jako účastníkem těchto 
kurzů (dále jen „účastník“). 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi 
účastníkem a poskytovatelem, který vzniká na základě podání elektronické 
nebo listinné přihlášky účastníka, která je k dispozici na webových stránkách 
poskytovatele https://www.lemarkethl idarna.cz č i v sídle poskytovatele 
v listinné podobě. K uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany 
poskytovatele účastníkovi v podobě zajiš tění kurzů je tedy uzavřena 
okamžikem přijetím přihlášky účastníka poskytovatelem (dále jen „smlouva“). 
P o p ř i j e t í p ř i h l á š k y z a š l e p o s k y t o v a t e l ú ča s t n í k o v i e l e k t r o n i c k y 
prostřednictvím e-mailu další informace ke kurzu.  
1.2. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze 
výslovným ujednáním obou smluvních stran, není-li dále stanoveno jinak.  

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění ze strany poskytovatele je zajištění výuky v rámci toho 
kterého kurzu „chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ na 
základě objednávky účastníka dle výběru účastníka z aktuální nabídky kurzů 
(dále jen „kurz“). 

3. Termín a způsob zajištění kurzu 

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit účastníkem objednaný kurz v ujednaném 
termínu a v prostorách k výuce způsobilých.  
3.2. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, kurz se 
neuskuteční z důvodu nenaplnění dostatečného počtu účastníků (minimální 
počet účastníků kurzu je 5 osob), či z jiného důvodu, poskytovatel o této 
skutečnosti informuje účastníka bez zbytečného odkladu a následně se 
s účastníkem domluví na náhradním způsobu zajištění kurzu, zejména 
zajištění kurzu v jiném termínu či zajištění jiného kurzu.  
3.3. V případě, že se kurz neuskuteční podle bodu 3.2. těchto obchodních 
podmínek ani v režimu náhradního zajištění kurzu, poskytovatel uhradí (vrátí) 
účastníkovi do 14 kalendářních dnů od písemného pokynu účastníka k 
vrácení kurzovného veškerou uhrazenou platbu kurzovného zpět v plné výši.  
3.4. V případě odstoupení účastníka od smlouvy, platí bod 4.3. -  4.4. těchto 
obchodních podmínek. 

https://www.lemarkethlidarna.cz


4. Cena kurzovného, kurzovné 

4.1. Cena za kurz poskytnutým poskytovatelem, tj. cena kurzovného se řídí 
aktuálně platným ceníkem dostupným na webových stránkách poskytovatele 
www.lemarkethlidarna.cz/copy-of-novinky.  
4.2. Kurzovné účastník uhradí i) bankovním převodem, když poskytovatel za 
tímto účelem sdělí účastníkovi platební údaje včetně uvedení splatnosti 
k úhradě kurzovného elektronicky prostřednictvím e-mailu, nebo ii) hotově 
v sídle poskytovatele nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí přihlášky na kurz.  
4.3. V případě neomluvené účasti účastníka na kurzu, a/nebo storno kurzu 
méně než 14 dní před konáním kurzu ze strany účastníka, účastník uhradí 
jako tzv. storno poplatek 30% z ceny kurzovného, když si poskytovatel tento 
storno poplatek započte z již uhrazeného kurzovného. Poskytovatel v tomto 
případě účastníkovi vrátí 70% z ceny kurzovného i) na bankovní účet, ze 
kterého bylo kurzovné uhrazeno, ii) hotově k rukám účastníka či iii) jinak dle 
písemného pokynu účastníka.  
4.4. Po zahájení kurzu není účastník oprávněn se z kurzu omluvit, v případě 
jakékoliv neúčasti účastníka na kurzu dle tohoto odstavce je kurzovné 
nevratné.  
4.5. Nesplněním těchto platebních podmínek ve stanovených termínech 
negarantuje poskytovatel účastníkovi zajištění kurzu a smluvní vztah je 
poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně zrušit. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy 
mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  
5.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu 
závazné.  
5.3. Ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
jsou tyto obchodní podmínky od 01.08.2020 Všeobecnými obchodními 
podmínkami poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy.
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