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Obchodní podmínky  
pořádání odborných kurzů a školení 

(dále jen podmínky) 

1. Pořadatel 

1.1. Tyto obchodní podmínky vyhlašuje a pořadatelem se v tomto dokumentu 
rozumí: 
 
V.M.K., spol. s r. o. 
Na Proseku 9/45 
190 00 Praha 9 
IČ: 45786241 
DIČ: CZ45786241 
 
Web: www.vmk-rtg.cz 
E-mail: info@vmk-rtg.cz 
Telefon: (+420) 283 880 150, (+420) 739 634 889 

1.2. Pořadatel je plátce DPH, proto veškeré platby a poplatky (kurzovné, 
stornopoplatky atp.) podléhají zákonné sazbě DPH v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Přihlašování a zápis 

2.1. Zájemci o účast se přihlašují zpravidla vyplněním a odesláním přihlašovacího 
formuláře na webových stránkách pořadatele. Alternativně lze přihlášku učinit 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 

2.2. Přihlášením se na kurz zájemce stvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. 
Podmínky jsou dostupné on-line na webu pořadatele, na vyžádání mohou být 
zaslány e-mailem, nebo předloženy k nahlédnutí v sídle pořadatele. 

2.3. Součástí přihlášky musejí být funkční kontaktní údaje zájemce, zejména jméno, 
příjmení, telefon, e-mail. 

2.4. Zápis do kurzu je možný pouze do naplnění kapacity. Potvrzení o zápisu do 
kurzu obdrží zájemce od pořadatele spolu s údaji k provedení platby 
kurzovného. Potvrzením o zápisu do kurzu se zájemce stává posluchačem. 

3. Konání kurzů a účast posluchačů 

3.1. Účast na kurzu je podmíněna splněním nutných podmínek daných tímto 
dokumentem, případně uvedených v propozicích kurzu. Pořadatel si vyhrazuje 
právo neumožnit účast na kurzu v případě nesplnění takových podmínek 
posluchačem. 

3.2. Kurzy se konají v termínech vyhlášených pořadatelem. 
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3.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny programu kurzu, pokud tyto 
nemají zásadní vliv na naplnění obsahového rámce kurzu. 

3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data nebo místa konání kurzu a na 
ukončení kurzu v jeho průběhu, pokud nastanou okolnosti vylučující konání či 
pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V takovém případě bude 
posluchačům umožněna účast v náhradním termínu nebo vráceno kurzovné. 

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě nenaplnění minimální kapacity 
kurzu. Rozhodnutí o zrušení kurzu v tomto případě učiní pořadatel 21 dní před 
plánovaným datem zahájení kurzu a neprodleně jej oznámí všem zapsaným 
posluchačům, jimž bude následně umožněna účast v náhradním termínu nebo 
vráceno kurzovné. 

3.6. Pořadatel není zodpovědný za jakékoli vedlejší škody či náklady, které vzniknou 
nebo by mohly vzniknout posluchačům v důsledku zrušení kurzu nebo změny 
termínu či místa konání kurzu. 

4. Platba kurzovného 

4.1. Úhrada kurzovného je možná následujícími způsoby: 
• bankovním převodem na účet provozovatele; 
• hotovostním vkladem na účet provozovatele na pobočce banky;  
• platbou v hotovosti v sídle provozovatele (po předchozí domluvě). 

4.2. Kurzovné je splatné ve lhůtě 14 dnů od potvrzení zápisu do kurzu. U přihlášek 
učiněných méně než 14 dnů před zahájením kurzu bude splatnost stanovena 
individuálně a sdělena v rámci potvrzení zápisu. Nejzazším termínem úhrady 
kurzovného je vždy okamžik zahájení kurzu. 

4.3. V případě neuhrazení kurzovného ve stanovené lhůtě může dát pořadatel 
účastnické místo k dispozici dalším zájemcům bez dalšího upozornění. 

4.4. Závazek posluchače uhradit kurzovné nezaniká ani v případě neúčasti na kurzu 
z důvodů na straně posluchače. Blíže viz. článek Storno podmínky. 

4.5. Neobdrží-li pořadatel platbu kurzovného a nebude-li provedení platby 
posluchačem věrohodně prokázáno, neumožní pořadatel posluchači účast. 
Posluchač v tomto případě nese veškeré důsledky a náklady spojené s jeho 
neúčastí na kurzu. 

5. Storno podmínky 

5.1. Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů lze učinit pouze písemnou formou, 
případně e-mailem, vždy nejpozději do okamžiku plánovaného zahájení kurzu. 
Rozhodujícím datem je datum obdržení storna pořadatelem. 

5.2. Při odhlášení posluchače 21 nebo více dní před datem zahájení kurzu je 
stornopoplatek 350 Kč. Ve lhůtě 20 až 10 dní před zahájením je stornopoplatek 
50 % ceny kurzovného, ve lhůtě méně než 10 dní před zahájením kurzu je 
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stornopoplatek 100 %. Při neomluvené neúčasti posluchače propadá kurzovné 
v plné výši. 

5.3. Posluchač může namísto sebe nominovat k účasti na kurzu náhradníka. 
Informaci o takové změně je nutné poskytnout pořadateli před zahájením 
kurzu. Účast náhradníka nepodléhá žádnému poplatku. 

5.4. V mimořádných případech, kdy se posluchač nemůže zúčastnit kurzu 
z prokazatelných závažných důvodů (například akutní zdravotní potíže spojené 
s pracovní neschopností), může být posluchači po domluvě s pořadatelem 
umožněna účast na kurzu v jiném termínu. 

6. Ostatní 

6.1. Na kurzech není posluchačům dovoleno pořizovat žádné zvukové ani obrazové 
záznamy. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vyloučení z kurzu bez 
náhrady. 

6.2. Je-li kurz přípravou ke zkoušce, která není organizována nebo jinak zajišťována 
pořadatelem (například zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro práci se zdroji 
ionizujícího záření), nezaručuje pořadatel datum, místo, ani čas konání takové 
zkoušky. Rovněž připuštění účastníka kurzu ke zkoušce a rozhodnutí o výsledku 
zkoušky je plně v kompetenci organizátora zkoušky (například SÚJB) a 
pořadatel kurzu nepřijímá v tomto smyslu žádné závazky či garance vůči 
posluchačům. 

6.3. Veškeré nesrovnalosti a mimořádné okonosti nad rámec těchto podmínek 
budou řešeny individálně, s maximální snahou o dohodu a minimalizaci 
případných negativních dopadů na posluchače i pořadatele. 

6.4. Aktuální informace týkající se všech kurzů jsou publikovány na webu 
pořadatele, případně sdělovány zájemcům a posluchačům prostřednictvím 
jimi uvedených kontaktů. 

6.5. Tyto podmínky nabývají platnosti 15. 12. 2011 a vztahují se na všechny kurzy 
pořádané po tomto datu.  

 

 V Praze 7. 12. 2011 

 

 ___________________________________ 
 Otokar Vojtíšek 
 ředitel V.M.K., spol. s r. o. 

 


