
 

Obchodní podmínky 
vzdělávacích programů 

Základní ustanovení 

• Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o., Steckerova 189/1, Kosmonosy, IČ 25139771 (dále 

Poskytovatel) je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 52960. 

• Pro vzdělávací akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je akreditovanou institucí 
k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

• Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi zájemci o realizaci vzdělávacích programů (dále 
jen Objednavatel) či účastníky (dále jen Účastník) a jejich Poskytovatelem, Střední školou Spektrum Mladá 
Boleslav, s.r.o.. 

Přihlašování a objednání vzdělávacího programu, uzavření kupní smlouvy 

• Přihlašování na vzdělávací akci probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce 

www.skolaspektrum.cz, čímž se uzavírá kupní smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 

• Řádně vyplněná a odeslaná přihláška je považována za závaznou objednávku.  

• Odesláním přihlášky Objednavatel souhlasí s cenou, s poskytnutím osobních údajů, stvrzuje správnost 
údajů a rovněž svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

• Odesláním přihlášky Objednavatel souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu z průběhu online výuky 
pro potřeby zpětného přehrání pro přípravu na zkoušky a pro potřebu kontrolních orgánů. Záznamy budou 
nejpozději do 6 měsíců po ukončení vzdělávacího programu trvale odstraněny. 

• Objednávka vzdělávací akce bude Objednateli Poskytovatelem vzdělávací akce následně potvrzena. 

• Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávacího programu. 

 Platební podmínky 

• Částku za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě pokynů Poskytovatele. 

• Daňový doklad bude vystaven na základě uhrazení částky za účast. 

• Nárok na účast Účastníkovi vzniká až po uhrazení stanovené částky (uhrazením faktury). 

Odstoupení od kupní smlouvy 
 

• Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných organizačních a provozních důvodů vzdělávací akci zrušit či po 
dohodě s Objednatelem přesunout. 

• Objednatel či Účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast 
nejpozději do 10 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má Objednavatel či Účastník nárok na 
bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazené fakturované částky (v případě, že již byla uhrazena). 

• Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nebude brán zřetel. V tomto případě má Objednavatel povinnost 
uhradit plnou cenu vzdělávacího programu. 

• Objednavatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního Účastníka). 
O vyslání náhradního účastníka je Objednavatel povinen informovat Poskytovatele před zahájením 
vzdělávacího programu. 

Ostatní 
 

• Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor. 

• Každý Účastník obdrží po úspěšném absolvování osvědčení. 

• Reklamace či stížnosti na realizované programy budou řešeny individuálně. 

• Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Každá nová verze obchodních 
podmínek je dostupná na webových stránkách Poskytovatele a je označena datem zahájení platnosti. 
Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. 

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2022 

http://www.skolaspektrum.cz/

