
Všeobecné obchodní podmínky 

Online kurzy jazykové konverzace s rodilými mluvčími 

Online kurzy jazykové konverzace jsou poskytovány v rámci projektu „Do Rakouska na 

zkušenou“. Organizátorem projektu „Do Rakouska na zkušenou“ se pro účely těchto 

obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů prostřednictvím webových stránek 

umístěných na internetové www.register.dorakouska.info adrese rozumí: 

Přátelé česko-rakouských vztahů, z.s. 

Se sídlem Severní I. 1496/33, Praha 4, 141 00, Česká republika 

IČ: 05463637 

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: L 66842 

(dále jen „Do Rakouska na zkušenou“ nebo „zprostředkovatel“) 

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy 

uzavřené mezi objednavatelem a zprostředkovatelem. 

2. Smlouva mezi objednavatelem a zprostředkovatelem je uzavřena na základě registrace 

objednavatele na internetových stránkách www.register.dorakouska.info, a to 

následným vytvořením uživatelského konta (emailové adresy) pro konverzace online 

v systému zprostředkovatele (dále jen „uživatelské konto“).  

3. Zprostředkovatel nejpozději do 2 pracovních dnů od registrace objednavatele na 

internetových stránkách vytvoří objednavateli uživatelské konto (emailovou adresu), 

prostřednictvím kterého se objednávatel bude moci přihlašovat ke konkrétním 

jazykovým kurzům. 

4. Registrací v systému zprostředkovatele se objednavatel nezavazuje k žádnému 

minimálnímu počtu odebraných jazykových lekcí. 

5. Společně s vytvořením uživatelského konta zašle zprostředkovatel objednavateli znění 

těchto VOP. 

Čl. II Všeobecná ujednání a podmínky poskytování služeb 

1. Zprostředkovatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do 

termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti 

zprostředkovatele a objednavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek 
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Čl. III Technické požadavky pro poskytování výuky  

1. Pro řádné poskytování výuky ze strany dodavatele musí objednavatel disponovat 

následujícím: 

a. Internetový prohlížeč, který umožňuje využívání služby Google Meet nebo 

služby Google Hangouts. Toto umožňují zejména internetové prohlížeče Google 

Chrome a Internet Explorer. 

b. Vysokorychlostním připojení k internetu: 

• Minimální doporučená rychlost pro online výuku včetně sdílení 

obrazovek 2,6 Mbps  download/ 3,2 Mbps upload; 
Měření rychlosti připojení lze provádět např. prostřednictvím internetové 

stránky speedtest.net, atp. 

c. Webovou kamerou, či HD webovou kamerou;  

d. Mikrofonem a sluchátky; 

Čl. IV Rezervace jednotlivých termínů lekcí 

1. Rezervaci konkrétního termínu lekce lze provést pouze prostřednictvím uživatelského 

konta, které mu bylo zprostředkovatelem vytvořeno na základě registrace na stránkách 

www.register.dorakouska.info. 

2. Rezervaci konkrétního termínu lekce je možné provést pouze v momentě, kdy je termín 

viditelný v rezervačním kalendáři. Dále je možné domluvit individuální termín lekce 

přímo s lektorem. 

3. Rezervace konkrétního termínu je objednavateli umožněna vždy jen v případě, že má 

ve svém uživatelském kontu dostatek kreditů k pokrytí ceny rezervované lekce.  

4. Rezervaci konkrétního termínu lekce je nezbytné učinit vždy nejpozději 24 hodin před 

začátkem lekce.  

5. Zrušení konkrétního termínu lekce lze provést pouze skrze odhlašovací formulář, který 

je objednavateli k dispozici v detailu termínu v rezervačním kalendáři. Jiný způsob 

zrušení lekce nebude akceptován. 

6. V případě, že objednavatel zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím 

začátkem, budou mu kredity vráceny na jeho uživatelské konto.  

7. Pokud objednavatel zruší lekci v době kratší než 24 hodin před začátkem konání lekce, 

bude lekce naúčtována v plné výši. 

8. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo při častém a opakovaném rušení jednotlivých 

rezervací výuky ze strany objednavatele zablokovat jeho uživatelský účet. Za časté a 

opakované zrušení rezervace se považuje situace, kdy objednavatel zruší svou rezervaci 

čtyřikrát v průběhu třiceti po sobě následujících kalendářních dní.  
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Čl. V Termín a realizace výuky 

1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle rezervačního systému. Délka výukového bloku je 

60 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak. 

2. Výuka probíhá prostřednictvím videohovoru. V případě, že technické podmínky 

nedovolí realizaci videohovoru je možné přistoupit k výuce prostřednictvím 

audiohovoru.  

3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je zprostředkovatel 

oprávněn po předchozí domluvě s objednavatelem zvolit náhradní čas zajištění výuky. 

4. Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi přiděleným lektorem a objednavatelem 

dle předchozího odstavce, a to tak, že jak lektor tak objednavatel se připojí do 

konverzační místnosti, která je k nalezení v detailu termínu v rezervačním kalendáři.. 

Pokud nebude objednavatel v dohodnutém čase připojen, aniž by předem kontaktoval 

lektora, vyčká lektor ještě dalších 15 minut. Objednavatel si však musí být vědom toho, 

že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, 

kdy se objednavatel nepřihlásí v době do již zmíněných 15-ti minut po domluveném 

začátku lekce. 

5. V případě technických problémů na straně objednavatele, které neumožňují vedení 

výuky, není možná kompenzace. V případě technických problémů na straně lektora, 

které neumožňují vedení výuky, je možnost nahradit výuku v náhradním termínu, 

popřípadě možnost vrácení uplatněných kreditů či jejich poměrné části do uživatelského 

konta objednavatele.  

6. Objednavatel je oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití s předchozím 

souhlasem lektora. Zprostředkovatel prohlašuje, že lektor neodepře bez vážného důvodu 

udělit souhlas s pořízením nahrávky. V případě pořízení nahrávky lekce 

objednavatelem, je objednavatel oprávněn tuto nahrávku použít pouze a výhradně pro 

své účely a nesmí tuto nahrávku poskytovat třetím osobám. 

7. Lektor má právo ukončit výuku v případě nevhodného chování objednavatele, které 

znemožňuje kvalitní a řádné vedení výuky. V takovém případě nemá objednavatel 

nárok na žádnou kompenzaci. 

Čl. VI Kurzovné 

1. Cena za příslušnou jazykovou lekci (dále jen kurzovné) je určena na základě specifikace 

lekce a je vždy viditelná v rezervačním systému.  

2. Kurzovné zahrnuje online lekci konverzace s lektorem. 

  



Čl. VII Platební podmínky, způsob a forma platby 

1. Kurzovné za jednotlivé lekce se hradí prostřednictvím kreditu na uživatelském kontu 

objednavatele.  

2. Nákup kreditů lze provést poukázáním finanční částky na bankovní účet 

zprostředkovatele. Finanční prostředky budou následně převedeny na kredity dostupné 

objednavateli v jeho uživatelském kontu, přičemž za každou 1 Kč získá objednavatel 1 

kredit.  

3. Jednou měsíčně zašle zprostředkovatel objednavateli vyúčtování veškerých plateb na 

kurzovné uskutečněných v předmětném měsíci, a to na emailovou adresu objednavatele 

vytvořenou v rámci registrace v systému zprostředkovatele.  

4. Za neuplatněné kredity může objednavatel kdykoliv nárokovat zpět odpovídající 

finanční částku. K uplatnění tohoto práva je nezbytné kontaktovat zprostředkovatele na 

emailové adrese info@dorakouska.info. 

5. Nákup kreditů lze provést pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zprostředkovatele, č. ú.: 16642585025/3030 nebo IBAN CZ47 3030 0000 0016 4258 

5025 BIC AIRACZPP. Každá platba musí být řádně označena přiděleným variabilním 

symbolem viditelným v uživatelském kontu objednavatele a jménem a příjmením 

objednavatele v popisku platby.  

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky 

1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku lektora - rodilého mluvčího. 

2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. 

3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a 

kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést. 

4. Lektoři se zavazují vést lekce v souladu s etickým kodexem lektora. Tento je dostupný 

na adrese http://www.viaoliva.cz/eticky-kodex-lektora/. 

 

Čl. IX Reklamace 

1. Navrácení uplatněných kreditů za již uskutečněnou lekci v případě nespokojenosti 

objednavatele se způsobem vedení výuky ze strany lektora není možné. Výjimkou je 

situace, kdy je reklamace činěna z důvodu nevhodného chování lektora vůči 

objednavateli. V takovém případě si zprostředkovatel vyhrazuje právo přezkoumat a 

posoudit stížnost objednavatele a případně rozhodnout o navrácení uplatněných kreditů 

na uživatelský účet objednavatele. 

2. Pokud je objednavatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen zprostředkovatele 

neprodleně o této skutečnosti informovat na emailové adrese info@dorakouska.info, 

přičemž objednavatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky 
poskytovaných služeb ze strany lektora či zprostředkovatele. 

3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout 

objednavateli náhradní řešení, zejména v podobě výměny lektora. 

4. Zprostředkovatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o 

reklamaci do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady 

musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne 

uplatnění reklamace. Ledaže se objednavatel se zprostředkovatelem dohodli na delší 

lhůtě.  
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5. Jako relevantní důvod reklamace nebude uznáno zrušení hodiny ze strany 

zprostředkovatele. Zprostředkovatel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní 

termín výuky. 

6. Zprostředkovatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, 

k nimž došlo následkem vyšší moci. 

Čl. X Lhůta k uplatnění reklamace 

1. Reklamaci lze vznést nejpozději do 14 dní od uskutečnění konkrétní lekce. 

2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a 

včas. 

Čl. XI Ochrana osobních údajů objednavatele a svolení k zasílání obchodních sdělení 

1. Zprostředkovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci objednavatelů, obsahující 

osobní údaje objednavatele. Zprostředkovatel zpracovává tyto údaje manuálně i 

automatizovaným způsobem sám, a to v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Zprostředkovatel zpracovává níže uvedené kategorie osobních údajů za účelem plnění 

smlouvy, tedy poskytování výuky online lekcí jazykové konverzace a dále pak za 

účelem nabízení dalších svých produktů objednavateli. 

3. Pro výše uvedené účely zprostředkovatel zpracovává následující kategorie osobních 

údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, datum/měsíc/rok 

narození objednavatele, úroveň jazyka podle společného evropského rámce, fotografii 

a kopii studentského průkazu či jiného dokladu potvrzující studium,  

4. Zprostředkovatel zapracovává osobní údaje objednavatele zejména tak, že je 

shromažďuje, zaznamenává, uspořádává, strukturuje, ukládá na nosiče informací, 

používá, předává, uchovává a likviduje. 

5. Objednavatel registrací v systému zprostředkovatele bere na vědomí, že 

zprostředkovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje, v souladu s NAŘÍZENÍM 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. Zprostředkovatel zpracovává pouze ty osobní údaje objednavatele, které 

získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou 

objednavatelem poskytnuty při registraci a/nebo ve kterém je objednavatel v rámci 

plnění smlouvy zprostředkovateli následně poskytne. 

6. Objednavatel registrací v systému zprostředkovatele stvrzuje, že jím poskytnuté osobní 

údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s předáním svého jména, telefonního čísla a 

emailové adresy lektorovi, který povede jeho výuku. Objednavatel registrací v systému 

zprostředkovatele bere na vědomí, že zprostředkovatel je v přiměřené míře oprávněn 

zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých 

sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně 

zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty. 

7. Objednavatel bere na vědomí, že může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení, přičemž byl seznámen se svými právy, především s 

• právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou 

zprostředkovatelem zpracovávány, 

• právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, 

• právem vznést u zprostředkovatele námitku týkající se zpracování osobních 

údajů, 



• právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

Čl. XII Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se 

právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. 

3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů a jsou platné a účinné ode dne 22. 2. 2019. 

 

 


