

VŠEOBECNÉOBCHODNÍPODMÍNKY 
proprodejdigitálníchproduktů,on-linekurzů,zbožíavzdělávacíchakcí.

Milínávštěvníciwebovýchstránekw
 ww.zuzanabohacova.cz, 
právějsteseocitlinastráncese všeobecnýmiobchodnímipodmínkamiproprodejmýchdigitálních
produktů(např.elektronickýchknih,checklistů,videonávodůapod.),on-linekurzů,zboží,seminářů
a vzdělávacích pobytů. Na webových stránkách www.zuzanabohacova.cz (dále jen „w
 eb“ nebo
„webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo
vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „V
 OP“) obsahují informace,
kterépotřebujetemítk dispozicipředtím,nežkliknetenaobjednávacítlačítko.Přečtětesijeproto,
prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními
podmínkami“.PokudsiVOPpřečtete,budevášsouhlasopravdusouhlasem. 

KdyseVOPpoužijíajakýmajívztahk uzavřenésmlouvě? 
VOP se použijí pro prodej digitálních produktů, on-line kurzů i zboží (obojí dohromady bude
v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „p
 rodukty“) a objednávku workshopů, seminářů,
vzdělávacíchpobytů(dálejen„v
 zdělávacíakce“)přeswebovérozhraní.VOPsoučasněstanovíi
bližšípodmínkyprorealizacivzdělávacíchakcí. 
Samotnýnákupproduktůaobjednávánívzdělávacíchakcíaprocesuzavřenísmlouvyjepopsaný
níže.VOPjsoudokumentem,kterýtvořínedílnousoučástsmlouvyuzavřenémezinámi.Pokudby
veSmlouvěbylaujednání,kteráselišíodtextuVOP,majíujednáníveSmlouvěpřednost. 
Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a
vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základěSmlouvyoposkytování
služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámijakoKlientem(jakopříjemcemslužby).
PokudjeveVOPužívánpouzepojem„Smlouva“,rozumísetímjakKupnísmlouva,takSmlouvao
poskytováníslužeb.Smlouvajeuzavíránav českémjazyce,archivovanáv elektronicképodoběa
není přístupná třetím osobám. Smlouvajetvořenavašíobjednávkou(vyplněnýmobjednávkovým
formulářemnawebovémrozhraní)ajejímpřijetímz méstranyatěmitoVOP. 

ObsahVOP: 

I.Základníúdajeomně  
II.Důležitépojmy,abybylozřejmé,očemsezdepíše 
III.JaknaobjednávkuauzavřeníSmlouvy? 
IV.Jakjetos cenouproduktůavzdělávacíchakcíajakseplatí? 
V.Jakýmzpůsobemvámbudouproduktyavzdělávacíakcedodány? 
VI.Jakjetos funkčnostídigitálníhoobsahuajehosoučinnostís hardwaremasoftwarema
jaks autorskýmiprávy? 
VII.OdstoupeníodSmlouvy 
VIII.Záruka,právaz vadnéhoplněníareklamačnířád
IX.Vyřizovánístížností,řešeníspotřebitelskýchsporů 
X.Závěrem 
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Všeobecnéobchodnípodmínky 
I.Základníúdajeomně 
ZuzanaBoháčová 
IČ:

06936156 

Sídlo:

Kundratka1878/3,18000,Praha8 

E-mail:

info@zuzanabohacova.cz 

Telefon:

+420777801454 

Jsemzapsánav živnostenskémrejstříku. 
NejsemplátceDPH. 
Adresaprodoručováníjeshodnásadresousídla.Nauvedenéme-mailujsemvámk dispozicipro
běžnoukomunikaciipropřípadnévyřizovánípodnětůareklamací. 
V dalšímtextuvystupujiužjenjako„P
 rodávající“. 

II.Důležitépojmy,abybylozřejmé,očemsezdepíše 
Kdojekupující? 
Kupujícímjeten,kdoprostřednictvímwebovéhorozhraní,semnouuzavřeKupnísmlouvu,kterou
koupí některý z nabízených produktů. Při koupi digitálních produktů a on-line kurzů se jedná o
poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako
Kupujícíhov dalšímtextuoznačujiiklienta,kterýpřeswebovérozhraníobjednávzdělávacíakcia
uzavřesemnouSmlouvuoposkytováníslužeb. 
I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací
akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel(podnikajícífyzickáosoba–
OSVČaneboprávnickáosoba,např.s.r.o.neboakciováspolečnost). 
Kdojespotřebitelem? 
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokudjstefyzickáosobaadoobjednávky
uvedeteIČO,budumítzato,žeSmlouvuuzavírátejakopodnikatel,anejakospotřebitel.  
Cojespotřebitelskásmlouva? 
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech
výhodnější postavení než ostatní kupující. PokudseněkteréprávotýkápouzeSpotřebitele,jeto
veVOPvýslovněuvedeno(tj.místo„Kupující“jeuvedeno„Spotřebitel“). 
Cojesmlouvauzavřenádistančnímzpůsobem? 
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA
DÁLKU,tj.jeuzavřena,anižbychomsemuseliosobněpotkat,neboťk jejímuuzavřenívyužíváme
webové rozhraní. Nákladyspojenés použitímprostředkůkomunikacenadálku(zejménanáklady
na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jakoKupujícíhradítesamianelišíseod
běžnésazbyúčtovanévašímoperátorem,resp.poskytovateleminternetovéhopřipojení.Učiněním
objednávkyvýslovněsouhlasítes použitímprostředkůkomunikacenadálku. 
Jakýmiprávnímipředpisysesmluvnívztahmezinámiřídí? 
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. 

III.Jaknaobjednávkuauzavřenísmlouvy? 
1. Jako Kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze
objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového
formuláře. 
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Všeobecnéobchodnípodmínky 
2.POPISPRODUKTŮaVZDĚLÁVACÍCHAKCÍ:Nawebovémrozhranínaleznetepodrobnýpopis
nabízenýchdigitálníchproduktů,on-linekurzůavzdělávacíchakcí,jejichobsah,informaceotom,
pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Nawebovémrozhranínaleznetei
reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém
rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu.
Ustanovení§1732odst.2.NOZsenepoužije. 
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na
webovémrozhraní):Proobjednánípřeswebovérozhranísloužíobjednávkový/rezervačníformulář,
kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na
firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného
produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete
konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je
potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimoEU,budetonaobjednávkové
stráncenapsáno.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku
odešletekliknutímnaobjednávacítlačítkopodobjednávkou. 
Opřijetíobjednávkyučiněnéprostřednictvímobjednávkovéhoformulářenawebovémrozhranívás
budu informovat e-mailem zaslaným navašielektronickouadresu.Doručenímtohotopotvrzenío
přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce jeSmlouvauzavřena.U
vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i
zaplacenaceláčástka,resp.rezervačnípoplatek,vevýšiuvedenév popisudanévzdělávacíakce
nawebovémrozhraní,není-livýslovněuvedenojinak. 
JakékolizměnyuzavřenéSmlouvy(včetnězrušeníobjednávky)jsoumožnéjennazákladědohody
mezinámi.DodobyuzavřeníSmlouvymůžetesvojiobjednávkuzrušite-mailemposlanýmnamoji
elektronickouadresuuvedenouv části„Základníúdajeomně“v čl.I.těchtoVOP. 
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky anepodaří-lise
pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkousenadálenezabývám. 
Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku
nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky
připojeník internetovésítiapod. 

IV.Jakjetos cenouajakseplatí? 
1.CENAPRODUKTŮaVZDĚLÁVACÍCHAKCÍ:Nawebovémrozhraníjeuvedenaicena.Cenaje
platnápoceloudobu,kdyjenawebovémrozhraníuvedena.Nákladynadopravuanijinénáklady
spojené s dodáním digitálních produktů, on-linekurzůavzdělávacíchakcínejsou,cenauvedená
v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní
uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení). U zboží je k jejich ceně
připočítávánodopravnéabalné(vizpodrobnějičlánekV.těchtoVOP). 
2. Sjednanoucenoujecenauvedenáuproduktunebovzdělávacíakcev okamžikuodeslánívaší
objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je
myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání
Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani
v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo
z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a
uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-likezměněcenyv doběmeziodeslánímvaší
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Všeobecnéobchodnípodmínky 
objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky,
nedojde-limezinámik jinévýslovnédohodě. 
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném
zaplacenísjednanéceny. 
4.ZPŮSOBPLATBY:Sjednanoucenujemožnéuhraditnásledujícímzpůsobem: 
- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě,
v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím,
nezapomeňte uvést příslušnývariabilnísymbol,abymohlabýtplatbarychlespárovánaaprodukt
conejdřívedodán. 
- Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem
prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojenynaplatebníbránuspolečnosti
ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímáníplatebníchkareta
online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate
Payments,a.s.Tytoúdajesemnouuvedenáspolečnostnesdílíanemámk nimpřístup. 
5.SPLATNOSTCENY:Cenajesplatnádo7dníodpotvrzenípřijetíobjednávky.Datumsplatnosti
je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před
konánímvzdělávacíakce,není-livýslovnědohodnutomezinámijinak. 
Cenajezaplacenav okamžiku,kdyjepříslušnáčástkapřipsánanamůjbankovníúčet. 
Ustanovení§2119odst.1NOZsenepoužije. 
Produktynenímožnéhraditformousplátkovéhokalendáře. 

V.Jakýmzpůsobemvámbudouproduktyavzdělávacíakcedodány? 
A.Dodacípodmínkyproduktů: 
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi digitálních produktů bude digitální obsah ve formátu pdf nebo
obdobnémdodánpozaplaceníkupnícenynae-mailjakopřílohae-mailovézprávynebozasláním
odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzuvámpouhrazení
ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na
elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému
účtu(podmínkyužíváníjsouuvedenyv čl.VItěchtoVOP).V případě,žejeprovšechnypřihlášené
kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předemohlášenýden.Po
přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán
zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám
jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské
sekceon-linekurzu. 
Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou
doručovací adresu v objednávce. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce
zboží. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při
objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém
případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od
smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu,
a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže
v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za
bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu
balíků přepravceneboobdobnéhodokumentustvrdítepřevzetízásilky,másezato,žezbožíbylo
dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti
obalu. 
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Všeobecnéobchodnípodmínky 
2. DODACÍ LHŮTA. Digitální produkt a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté,kdy
bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5
pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží
nebylomožnév tétolhůtědodat,buduváskontaktovat,abychomdomluvilidalšípostupapokudse
nedohodnemenadodánív pozdějšílhůtě,můžetejakvy,takjáodSmlouvyodstoupit.Odstoupení
je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straněSmlouvyv písemnéforměpoštounebo
e-mailem. 
3.NÁKLADYNADOPRAVU.Udigitálníchproduktůnevznikají,atedyaninejsouúčtoványžádné
náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno poštovné a balnévevýšiuvedenépřímona
webovémrozhraní. 
4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než
objednanýmzpůsobem,jstepovinnimiuhraditnákladynaopakovanédoručenínebonadoručení
jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku
bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a
uskladněním,jakožidalšíchnákladů,kterémiz důvodunepřevzetízásilkyvzniknou. 
B.Dodacíastornopodmínkyvzdělávacíchakcí: 
1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodánadlepodmínekuvedenýchv popisuakcena
webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupujícímáprávoabsolvovatvzdělávací
akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit
jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí,
místokonánív rámcistejnéobce/města,přičemžjepovinenotomKupujícíhovyrozumět.Závazky
mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou
podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji
objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení
vzdělávací akce při nižším počtu přihlášenýchčizásahuvyššímoci.V takovémpřípaděvšechny
přihlášenéúčastníkybuduvčasinformovat. 
2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat
náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po
předchozí dohoděsemnouav případě,žejetovzhledemk obsahuvzdělávacíakcepřípustnéa
možné. 
3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informaceajakékolivpísemnépodklady,
materiály, skripta, zvukovézáznamyanosiče,doporučení,techniky,údajeosobníhocharakterua
dalšímetodypředávanélektoremvedoucímakcijsouurčenypouzeproúčelykonkrétnívzdělávací
akce a osobní potřebujednotlivýchKupujících.Nenídovolenojebezméhovědomíapísemného
souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je
v celémčičástečnémrozsahu,používatk jakýmkolivkomerčnímúčelůmčijindepublikovat. 
4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací
akcezasebe,svározhodnutíasvéjednánívůčisoběiostatnímzcelaodpovědný.Každýúčastník
vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším
Kupujícímsvýmneuváženýmčijinýmchovánímčizaškodyjímzpůsobenénamajetkuazařízení
prostor,ježužíváv průběhukonánívzdělávacíakce. 
5. MOŽNOSTVYLOUČITKUPUJÍCÍHOZ ÚČASTI:Kupujícíjsoupovinnipřiúčastinavzdělávací
akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn
Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho
www.zuzanabohacova.cz 
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jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude
průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí
např.opakovanévyrušování,účastpodvlivemalkoholučijinýchnávykovýchlátek,urážkylektorů
či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující
nároknavráceníjižzaplacenéhokurzovného,atoanijehočásti. 
6.STORNOPODMÍNKY:V případě,žebyvzdělávacíakcebylazrušenaz důvodůnaméstraněa
vy jakoKupujícíjstejižcenuhradili,obdržítedo14dnůodedne,kdybuderozhodnutoozrušení
akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na
náhradní akci dle vašehovýběručinajinémřešení.Nebude-lidohodnutojinak,budevámplatba
vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na
vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účastnejpozději2týdnypřed
zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena. V případě, že zrušíte účast
nejpozději 1 týden před zahájením akce, bude vráceno 50% zaplacené ceny, v případě zrušení
účastiv doběkratší,jecenanevratná. 

VI.Jakjetos funkčnostídigitálníhoobsahuajehosoučinnostís hardwaremasoftwarema
autorskýmiprávy? 
1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně
zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné
funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a
pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít
k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě
nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah
krátkodobědočasněnedostupnýv případěúdržbydatnebovýpadkůserveru. 
2.Produktyjsouvytvořenys využitímmýchznalostíazkušenostíarokůpraxe.Jednáseonávody
a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat
uváděnítěchtoinformacídopraxe.Protonemohuodpovídatzato,jakýchkonkrétníchvýsledkůna
základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že
neposkytuji zdravotní služby. Pokud je v popise produktu nebo vzdělávací akce uvedeno
doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných
podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským
právem a nenímožnéjejbezméhopředchozíhovýslovnéhopísemnéhosouhlasudálešířitnebo
umožnitjehoužitídalšímosobám.Porušeníautorskýchprávjepostižitelnénejenpodleautorského
zákona,alemůžejítiotrestnýčin. 
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje
k přihlášení do vašehouživatelskéhoúčtu,takjakjeuvedenov částiododacíchpodmínkách(čl.
V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití
třetím osobám. Jako Kupujícíserovněžzavazujeteudržovatvašeúdajeuvedenév uživatelském
účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze
Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.Rovněž
takv případěporušenívašichpovinnostítýkajícíchseochranyautorskýchpráv. 

VII.Odstoupeníodsmlouvy 

1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY A ON-LINE KURZY:Podle§1829odst.1NOZmátejakoSpotřebitel
právo od uzavřené Kupnísmlouvyodstoupitbezudánídůvodůvelhůtě14dníodedneuzavření
Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálníchproduktůaon-linekurzů(digitálního
obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou digitálních produktů i on-linekurzůjistáasoučasněsi
přeji, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Spotřebitelůmmožnostvyužití
www.zuzanabohacova.cz 
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garance, tj. možnostbezudánídůvodůodstoupitodKupnísmlouvy(apožadovatvrácenípeněz)
velhůtě15dnůoddodánídigitálníhoproduktuaneboon-linekurzu(lhůtasepočítáodedne,kdy
vámbylydoručenypřístupovéúdajedoon-linekurzu).Pokudserozhodnetetétomožnostivyužít,
pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na
info@zuzanabohacova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.
Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. Vpřípaděpoužitívzorovéhoformuláře
vámbezzbytečnéhoodkladupotvrdímjehopřijetí.Odstoupenínemusítenijakodůvodňovat. 
2. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Spotřebitel máte
podle§1829odst.1NOZprávoodstoupitodtétoSmlouvybezudánídůvodůvelhůtě14dníode
dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14
dennílhůtěmusíbýtodstoupeníodSmlouvyodeslánomailemnainfo@zuzanabohacova.cznebo
odeslánopoštounamojiadresuuvedenouv čl.I.VOP.Odstoupitlzeivyplněnímformuláře,který
naleznetezde.Vpřípaděpoužitívzorovéhoformulářevámbezzbytečnéhoodkladupotvrdímjeho
přijetí.Odstoupenínemusítenijakodůvodňovat. 
Prosímvezmětenavědomí,žepodle§1837NOZnemůžeaniSpotřebitelodstoupitodSmlouvy: 
●
●

o dodávcezboží,kterébyloupravenopodlepřáníspotřebiteleneboprojeho osobu, 
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratněsmísenos jinýmzbožím, 
● o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodůjejnenímožnévrátit, 
● o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebopočítačovéhoprogramu,pokudporušil
jejichpůvodní obal, 
● o dodávcenovin,periodiknebočasopisů, 
V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou
spotřebitelé. 

3.VZDĚLÁVACÍAKCE:OdstoupitodSmlouvynelzev případě,žejdeosmlouvuovyužitívolného
času,pokudjeProdávajícímtotoplněníposkytovánov určenémtermínu(§1837písm.j)NOZ).Za
smlouvuovyužitívolnéhočasujepovažovánaiSmlouvaoposkytnutíslužeb–vzdělávacíchakcí,
pokud splňuje podmínku využití volnéhočasuKupujícíhoiposkytnutív termínupředemurčeném
(aprávěprotojsouvýšeřešenypodmínkystornaúčasti). 

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím
peníze, kteréjsemodváspřijalajakoplatbuzadigitálníprodukt,on-linekurznebozboží.Peníze
vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem
platby,sekterýmbyprovásnebylyspojenydalšínáklady. 
5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti,
Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnouplatbunakupnícenu,
vrátímvámjidotýdneodzrušeníSmlouvy,nebude-limezinámivýslovnědohodnutojinak. 
6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy
v případechstanovenýchzákonemnebouvedenýchv těchtoVOP. 
7. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva
mezinámiuzavřenás rozvazovacípodmínkou,žedojde-lik odstoupeníodSmlouvyz vašístrany
bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárkyabonusyjsouzasílányči
zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém
rozhraníuvedenojinak. 


www.zuzanabohacova.cz 
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VIII.Záruka,právaz vadnéhoplnění,reklamačnířád 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídíplatnýmiprávnímipředpisy,zejménaustanoveními§
1914až1925,§2099až2112a§2161až2174NOZ. 
2.Právazezárukyseřídízejménaustanoveními§2113až2117NOZ. 
3.JakoProdávajícívámodpovídámzato,žeproduktpřipřevzetínemávady.Jste-liSpotřebitelem,
pakv případě,žesevadaprojevído6měsícůodpřevzetí,másezato,žeproduktbylvadnýjižpři
převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, žesevadynevyskytnouv záručnídobě,která
činí24měsícůodpřevzetíproduktu.Nejste-lispotřebitelem,odpovídámvámpouzezavady,které
má produktpřipřevzetí.Upozorňuji,žepřisrovnánídodanéhoproduktumůžebýtdrobnýrozdílv
barevnosti dodanéhoproduktuoprotibarvě,jaksejevínamonitorupočítače,tabletučimobilního
telefonu,vzhledemkrůznémunastaveníbarevnostimonitorů.Takovádrobnáodchylkaprotonení
důvodemproreklamaci. 
4.V případěvýskytuvady,kterounelzeodstranitnebov případěopakovanéhovýskytuvadyanebo
výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy
odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat
odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu
produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání
nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu.
Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novýnebopoopravě
funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené
doběanebožebyvámzjednánínápravypůsobiloznačnéobtíže.Udigitálníchproduktůaon-line
kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především
nedostupnostobsahu(nefunkčnípřístupovéúdaje)čichybějícíčástobsahu. 
5.Právaz vadnéhoplněnívámnenáleží,pokudbystepředpřevzetímproduktuvěděli,žeprodukt
mávadu,anebobystevadusamizpůsobili.Zárukaanárokyz odpovědnostizavadysenevztahují
navadyzpůsobenénesprávnýmužívánímproduktu. 
6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete
předem informovat i e-mailem. Pokud vám digitální produkt neboon-linekurz(resp.ipřístupové
údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo
spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám,
pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh
řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se
výslovněnedohodnemejinak.Ouplatněníavyřízeníreklamacevámposkytnupísemnépotvrzení.
Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České
pošty), žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození
zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol
o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni
odmítnoutpřevzetízásilky,kteráneníve shoděs Kupnísmlouvoutím,že zásilkajenapř.neúplná
nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné
poškozenípopsatv předávacímprotokolupřepravce.Neúplnounebopoškozenouzásilkujenutno
neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@zuzanabohacova.cz, sepsat s přepravcem škodní
protokol a tento mibezzbytečnéhoodkladuzaslate-mailem,nebopoštou.Dodatečnáreklamace
neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor
s Kupnísmlouvou. 
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IX.Vyřizovánístížností,řešeníspotřebitelskýchsporů 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě
prosímnaelektronickéadreseinfo@zuzanabohacova.cz. 
2.Podnikámnazákladěživnostenskéhooprávnění,kontrolnímorgánemjepříslušnýživnostenský
úřad,dohlednaddodržovánímpředpisůoochraněspotřebitelůprovádíČeskáobchodníinspekce.
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozorujeÚřadproochranuosobníchúdajů.Ina
tytoorgánysemůžeteobrátitsesvýmistížnostmi. 
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel
právonajehomimosoudnířešení.Subjektemmimosoudníhořešenípodlezákonač.634/1992Sb.,
oochraněspotřebitele,jeČeskáobchodníinspekce.Veškerépodrobnostikmimosoudnímuřešení
jsouuvedenynastránkáchČeskéobchodníinspekce w
 ww.coi.cz.Spotřebitelmůževyužítrovněž
platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

X.Závěrem 

1. Smlouva je uzavírána na dobuurčitou,dodobysplněnípovinnostíProdávajícíhoaKupujícího
zesmlouvyvyplývající. 
2.O
 chranaosobníchúdajůjeřešenasamostatnýmdokumentem. 
3.Vezměte,prosím,navědomí,žejsemoprávněnatytoVOPjednostranněměnit,proKupujícího
všakvždyplatítextobchodníchpodmínekúčinnýv okamžikuodesláníobjednávky. 
4.TytoVOPjsouúčinnéod1.1.2020 
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