
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky společnosti Právní institut s.r.o., IČ: 09204237, DIČ: CZ09204237, se sídlem: 

Souběžná 13, 636 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Brně, sp. zn. C 117791/KSBR (dále jen „Poskytovatel“), upravuje právní vztahy vzniklé při poskytování 

služeb Poskytovatele zákazníkovi, zejména pak v oblasti realizace vzdělávacích kurzů. Tyto obchodní 

podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Smluvní vztah mezi 

Poskytovatelem a zákazníkem vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují 

uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), 

a to prostřednictvím webového rozhraní www.pravniinstitut.cz (dále jen „webové rozhraní“). 

Tyto podmínky se vztahují jak na služby, které jsou poskytovány osobně (živé kurzy), tak na kurzy, 

které jsou poskytovány on-line (on-line živé kurzy či předtočené kurzy).  

1. Objednání služby a potvrzení objednávky 

Zákazník objednává vybranou službu (zj. vzdělávací kurz) prostřednictvím webového rozhraní. 

Takováto objednávka je považována za závaznou a zákazník ji může odvolat pouze před přijetím 

potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele. Zákazník se zavazuje uvést v objednávce pravdivé a 

úplné údaje o své osobě, o osobě, pro kterou službu objednává či o společnosti, na jejíž jméno službu 

objednává. Poskytovatel považuje zákazníkem uvedené údaje za správné. Smlouva je uzavřena 

potvrzením takové objednávky ze strany Poskytovatele (zpravidla emailem, který zákazník uvedl 

v objednávce).  

Zákazník může ve výjimečných případech a po dohodě s Poskytovatelem objednat službu i jinak, 

zejména emailem, telefonicky či písemně. Takováto objednávka je považována za závaznou a 

smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel zákazníkovi 

objednávku potvrdí emailem na adresu, kterou zákazník uvedl.   

Poskytovatel se tímto zavazuje zákazníkovi poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje 

Poskytovateli objednané služby uhradit v plné výši, a to i pokud objednanou službu nevyužije (např. 

nezúčastní se kurzu).   

Pro případ objednávky kurzů na zakázku (specificky vytvořený kurz pro zákazníka), bude mezi 

Poskytovatelem a zákazníkem uzavřena samostatná smlouva.  

2. Úhrada ceny za objednanou službu 

Úhrada ceny za objednanou službu probíhá převodem na účet Poskytovatele nebo prostřednictvím 

platební brány (platba kartou). V obou případech vystaví Poskytovatel zákazníkovi daňový doklad, 

jehož součástí jsou potřebné platební údaje. Zákazník je povinen uhradit cenu za objednanou službu 

v uvedené splatnosti. V opačném případě nebude moci čerpat objednanou službu. Daňový doklad 

zasílá Poskytovatel zákazníkovi na email uvedený v objednávce. 

Ceny kurzů na webovém rozhraní Poskytovatele jsou konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.   

3. Změna a zrušení potvrzené objednávky 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu poskytované služby, jejího lektora či místa konání. 

Poskytovatel je povinen sdělit takovouto změnu zákazníkovi nejpozději 24 hodin pře realizací kurzu, a 

to prostřednictvím emailu, který uvedl zákazník v objednávce. V případě, že zákazník nebude se 

změnou souhlasit, je Poskytovatel povinen vrátit mu částku, kterou zákazník za službu uhradil, a to  



 

 

nejpozději do 5 pracovních dnů. Poskytovatel není oprávněn změnit výši ceny za objednanou službu 

poté, co zákazníkovi objednávku potvrdil.  

Zákazník je oprávněn zrušit objednanou a potvrzenou službu, a to nejpozději 5 dní před realizací 

služby. Toto musí oznámit Poskytovateli emailem, z něhož obdržel potvrzení objednávky. Zákazník 

není povinen vyplňovat žádný speciální formulář, postačí prostě oznámení o zrušení objednané 

služby. Zruší-li zákazník objednanou službu alespoň 5 dní před její realizací, má zákazník nárok na 

vrácení již uhrazené částky za službu, a to do 5 pracovních dnů od dne oznámení. Na telefonická 

oznámení se nehledí jako na zrušenou objednávku.  

Zruší-li zákazník svoji objednávku 4 a méně dní před realizací služby, nemá již nárok na vrácení 

uhrazené částky. Částku není možné převést na jiný kurz, ledaže by se tak zákazník s Poskytovatelem 

výslovně dohodli. V případě, že zákazník ještě neuhradil cenu za poskytovanou službu, bude po něm 

Poskytovatel požadovat její úhradu. Totéž platí v případě, že se osoba, jež se měla kurzu zúčastnit, 

nedostaví na kurz a službu tím pádem nevyčerpá. 

Zákazník se může s Poskytovatelem dohodnout, že objednanou službu bude čerpat jiná osoba odlišná 

od té, pro kterou byla objednávka učiněna (tzv. náhradník).  

4. Specifika on-line kurzů 

Pro případ, že je Poskytovatelem nabízená služba realizována prostřednictvím komunikace na dálku 

(dále jen „on-line“), může být nabízena jako živý on-line kurz nebo jako kurz předtočený.  

Pro živý on-line kurz platí stejné podmínky (zj. úhrada, možnost zrušení či změny objednávky apod.) 

jako pro kurzy, které jsou realizovány osobně. Pro případ předtočených on-line kurzů platí, že 

zákazník obdrží po úhradě ceny za službu přístupové údaje ke službě tak, aby mohl službu vyčerpat 

kdykoliv během 7 dní ode dne zaslání přístupových údajů, nedohodnou-li se zákazník a Poskytovatel 

jinak.   

Zákazník není oprávněný zpřístupňovat on-line kurzu třetím osobám, a to přímo (např. umožněním 

společného sledování) či nepřímo (např. zasláním přístupových údajů).  

5. Ochrana osobních údajů 

Informace o ochraně osobních údajů upravuje samostatný dokument, který naleznete na webových 

stránkách www.pravniinstitut.cz.  

6. Informace pro spotřebitele 

V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy 

o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na 

mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 

Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.10.2020. 
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