
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 

I. ÚČASTÍNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU 
1. Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na jazykových kurzech pořádaných v 

rámci projektu Do Rakouska na zkušenou jsou: 
a. 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 „pořadatel“) 
email: info@dorakouska.info 

b. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické a právnické osoby, jež mají způsobilost 
k právním úkonům. U jednotlivců mladších 18ti let jejich zákonní zástupci. 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Pořadatel a zákazník uzavírají smluvní vztah jehož předmětem je zajištění jazykového pobytu 

v zahraničí pořadatelem ve prospěch zákazníka.  

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy o zajištění 

jazykového kurzu v zahraničí (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto 
Všeobecné podmínky. 

2. Smlouva mezi pořadatelem a zákazníkem se uzavírá na základě nezávazné přihlášky, kterou 
zákazník vyplní na internetových stránkách pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit 
údaje zájemce o jazykový kurz uvedené v přihlášce a souvisejících dokumentech a v případě, 
že zájemce splní kritéria určená pořadatelem pro účast na jazykovém kurzu, uzavřít s ním 
Smlouvu. 

3. Smlouva mezi pořadatelem a zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník obdrží 
sdělení pořadatele, že přihlášený zájemce splňuje podmínky účasti na jazykovém kurzu 
pořádaným pořadatelem a že byl vybrán k účasti na jazykovém kurzu. 

IV. ÚČASTNÍCI KURZU 
1. Účastníky kurzu mohou být všechny fyzické osoby od věku 16 let, osoby mladší 18ti let jen se 

souhlasem zákonného zástupce.  
2. Účastník jazykového kurzu musí mít jazykovou úroveň německého jazyka alespoň na úrovni 

A2.2. 

V. JAZYKOVÝ KURZ 
1. Pořadatel se zavazuje zajistit pro účastníka jazykový kurz v zahraničí, a to v souladu 

s popisem kurzu uvedeným na internetových stránkách pořadatele.  
2. Jazykový kurz probíhá na místě a v termínu uvedeném v nabídce pořadatele na jeho 

internetových stránkách.  

  



VI. CENA JAZYKOVÉHO KURZU 
1. Celková cena jazykového kurzu je uvedena na internetových stránkách pořadatele.  
2. Cena za jazykový kurz v zahraničí zahrnuje: ubytování, snídaně, zajištění výuky německého 

jazyka, jízdenku na MHD. 
3. Cena za jazykový kurz nezahrnuje dobrovolné volnočasové aktivity nabízené pořadatelem 

v průběhu jazykového kurzu. 
4. Cena za jazykový kurz nezahrnuje dopravu do místa konání jazykového kurzu. Účastníci jsou 

povinni zajistit si vlastní dopravu, a to tak, aby byli v místě konání jazykového kurzu 
nejpozději v den a hodinu určenou v pokynech pořadatele jako čas zahájení jazykového kurzu. 
V případě pozdního nástupu účastníka na jazykový kurz nemá zákazník právo na náhradu 
žádných služeb, které zmeškal. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní ceny kurzů jsou uvedeny na internetových stránkách pořadatele v popisu jednotlivých 

kurzů. 
2. Zákazník je povinen uhradit nevratnou zálohu podle pokynů poskytnutých pořadatelem, a to 

do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Zaplacením zálohy je konkrétnímu účastníkovi závazně 
rezervováno místo na jazykovém kurzu. V případě, že nedojde ke včasnému zaplacení zálohy, 
čímž dochází k zániku smluvního vztahu mezi pořadatelem a zákazníkem, místo na 
jazykovém kurzu bude nabídnuto jiným zájemcům. 

3. Doplatek ceny za jazykový kurz je zákazník povinen učinit do dne splatnosti, který bude 
upřesněn v pokynu pořadatele. 

4. Všechny částky je možné uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet pořadatele uvedený 
v pokynu pořadatele.  

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Zákazník má právo vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do jazykového kurzu a jeho ceny 

v souladu s nabídkou pořadatele na jeho internetových stránkách, Smlouvou a těmito 
všeobecnými podmínkami. 

2. Zákazník má právo být seznámen se všemi případnými změnami v jazykovém kurzu, rozsahu 
služeb a ceny. 

3. Zákazník má právo kdykoliv před započetím jazykového kurzu od Smlouvy odstoupit, a to za 
podmínek uvedených v čl. IX. těchto všeobecných podmínek.  

4. Zákazník má právo vyžadovat od pořadatele potřebné informace o okolnostech a náležitostech 
služeb poskytovaných v rámci jazykového kurzu a v souvislosti s ním. 

5. Zákazník má povinnost zaplatit pořadateli sjednanou cenu za jazykový kurz, a to v souladu 
s pokyny pořadatele a podmínkami uvedenými v čl. VII. těchto všeobecných podmínek. 

6. Zákazník má povinnost poskytnout pořadateli součinnost nezbytnou k řádnému zajištění 
služeb. 

7. Zákazník má povinnost pravdivě vyplnit přihlášku. 
8. Zákazník má povinnost obstarat si a mít u sebe v průběhu kurzu platný cestovní doklad (pas, 

občanský průkaz). 
9. Zákazník má povinnost zajistit, aby účastník kurzu měl pro celou dobu jazykového kurzu 

sjednané cestovní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za způsobené škody. 
  



10. Pořadatel je oprávněn ze závažných důvodů nebo za mimořádných okolnosti jazykový kurz 
v zahraničí odložit nebo zrušit, případně změnit kurz či jeho cenu. V takových případech je 
pořadatel povinen zákazníka informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami ve lhůtě 
určené pořadatelem k tomuto vyjádření. Nesouhlasí-li zákazník s předmětnými změnami, má 
právo od Smlouvy odstoupit včetně práva na vrácení veškerých finančních prostředků 
poskytnutých pořadateli v souvislosti s jazykovým kurzem. Nesouhlas se změnou musí 
zákazník vyjádřit písemně doporučenou poštou nebo emailem ve stanovené lhůtě, jinak se má 
za to, že se změnou souhlasí. 

11. Pořadatel je povinen řádně poskytnout služby zahrnuté do jazykového kurzu a jeho ceny 
v souladu s nabídkou pořadatele na jeho internetových stránkách a Smlouvou a bez 
zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami. 

IX. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA JAZYKOVÉM KURZU 
1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, a to kdykoliv před započetím 

jazykového kurzu. Smluvní vztah zaniká a účast na jazykovém kurzu je stornována k prvnímu 
pracovnímu dni, kdy zákazníkovo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, zaslané 
doporučenou poštou nebo emailem bylo doručeno pořadateli.  

2. V případě odstoupení od Smlouvy po zaplacení zálohy podle čl. VII. bod 2. těchto 
všeobecných podmínek, nebude tato záloha zákazníkovi vrácena. 

3. V případě odstoupení od smlouvy po zaplacení celkové ceny jazykového kurzu bude 
zákazníkovi vrácen doplatek ceny za jazykový kurz podle čl. VII. bod 3. těchto všeobecných 
podmínek, záloha podle čl. VII. bod 2. těchto všeobecných podmínek však zákazníkovi 
vrácena nebude. 

4. V případě, kdy k účasti účastníka na jazykovém kurzu nedojde z důvodu nenastoupení na kurz 
nebude zákazníkovi vrácena ani záloha, ani doplatek ceny za jazykový kurz podle čl. VII. bod 
3. těchto všeobecných podmínek, ledaže k nenastoupení účastníka na kurz vedly závažné 
důvody. Pořadatel si vyhrazuje právo závažnost těchto důvodů posoudit podle vlastního 
uvážení. 

X. DALŠÍ USTANOVENÍ 
1. Účastník jazykového kurzu, který během cesty nebo pobytu poruší zákonné předpisy 

navštíveného státu, nebo nerespektuje náplň a pravidla kurzu, může být vyloučen bez nároku 
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických podmínek té které země. 

2. Zákazník je zodpovědný za to, že pořadateli poskytl správné jméno, příjmení, adresu, telefonní 
číslo a emailovou adresu účastníka kurzu. V případě změny jakéhokoliv z výše uvedených 
osobních údajů účastníka je zákazník povinen tyto změny bez prodlení pořadateli písemně 
oznámit.  

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
1. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí Smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a zákazníkem. 

Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, souhlasí s nimi a 
přijímá je v plném rozsahu. 

2. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem se neřídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů upravujícími zájezd. 

3. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 3. 2019 až do odvolání a platí pro účast na všech 
jazykových kurzech pořádaných spolkem Přátelé česko-rakouských vztahů, z.s. v rámci 
projektu Do Rakouska na zkušenou. 


