
Smlouva o inzerci na serveru SKOLENI-KURZY.EU  
a na dalších tematicky zaměřených serverech  

ID:   ___ 

POSKYTOVATEL: Mgr. Radek Maník, MBA

Sídlo (adresa): CZ, 617 00 Brno, Potoční 8

ID (neplátce DPH) IČO : 49480057

Tel: / Fax: (+420) 775 193 488,  533 312 404

Bankovní spojení: 670100 - 2207575054 / 6210 

Zapsáno u ŽÚ Brno - Jih č.j.:  04/176/08/0 ze dne: 25.8.1993 

UŽIVATEL:

Jméno (název firmy)

Adresa:

IČO/DIČ:

Jednatel:

Tel: :

Email:

Www:

Smluvní  strany  souhlasí  a  zavazují  se dodržovat  podmínky  a  ujednání  ve  Všeobecných  obchodních  podmínkách  pro
poskytování  služeb  a  v dalších  přílohách,  které  jsou  nedílnou  součástí  této  smlouvy,  resp.  modifikované  následujícími
ujednáními.  Specifikace služeb (ceník) - výše uvedená společnost,  nebo fyzická osoba (dále jen uživatel) objednává tímto
služby poskytovatele v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek :

Název služby Popis služby Cena

Administrace Vložení kurzů a termínů na server (manuálně, XLS, XML, ...) 0,00 Kč

Provize Provize za zprostředkované objednávky
 - splatnost až po zaplacení kurzovného

10,00%

Minimální provize Za objednávky pro kurzy zdarma a/nebo kurzy levnější než 1.000 Kč 100,00 Kč

STORNO Za stornované a/nebo zrušené přihlášky a/nebo kurzy
 - storno přihlášky je nutné oznámit do prvního dne následujícího měsíce po začátku 
kurzu

0,00 Kč

(neplátce DPH)
Kurzy budou prezentované na serveru SKOLENI-KURZY.EU  a na dalších tematicky zaměřených serverech

Přílohy této smlouvy : 
1. Podmínky inzerce a/nebo školení
2. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování internetových služeb 

Podpisem smlouvy potvrzuje uživatel (klient), že převzal a podrobně se seznámil se Všeobecnými podmínkami, ceníkem služeb, podmínkami 
inzerce na serveru SKOLENI-KURZY.EU  a dalšími podstatnými náležitostmi ve znění platném ke dni podpisu objednávky a že s nimi 
bezvýhradně souhlasí.

Datum :  Datum :

Podpis pověřeného
zástupce poskytovatele

Podpis  pověřeného 
zástupce uživatele



Smlouva o inzerci na serveru SKOLENI-KURZY.EU  
a na dalších tematicky zaměřených serverech  

ID:   ___ 

Podmínky inzerce kurzů a/nebo školení

Inzerce 

Inzerce spočívá v možnosti uživatele zařazovat inzeráty na svá školení a jiné vzdělávací 
kurzy do on-line katalogu na serveru SKOLENI-KURZY.EU. Kurzy budou prezentované na 
výše uvedeném serveru a na dalších tematicky zaměřených serverech, dle aktuálních 
podmínek .

Inzerce na kurz bude uveřejněna pouze v případě, že u kurzu bude uveřejněno místo a 
termín školení a možnost objednání kurzu návštěvníkem serveru.

Každý návštěvník tohoto serveru si tak bude moci – po kliknutí na název kategorie, ve které 
se příslušný inzerát nachází – prohlédnout všechny informace o nabízených kurzech, které 
uživatel (inzerent) serveru poskytne. Počet inzerátů, které uživatel může v katalogu mít, je 
neomezený. Inzeráty je možné zařadit do jakékoliv z kategorií.

Přidání kurzů do katalogu:

a) Přes webové rozhraní

Uživateli bude umožněn přístup do jednoduché webové aplikace. K tomuto 
přístupu bude uživatel potřebovat heslo, které bude automaticky vygenerované 
a zaslané na email uživatele, které bylo zadané v registraci

V této webové aplikaci může uživatel pomocí jednoduchých voleb Vložit a 
editovat firmu, Vložit a editovat učebny, Přidat nový kurz, Editovat kurz a Smazat
kurz, Vložit a editovat termíny kurzů/školení.... 

Uživatel může využívat této možnosti přidání/změny/smazání svých 
kurzů(inzerátů) neomezeně.

b) Zasláním e-mailu se seznamem inzerátů v     tabulce MS Excel

Uživatel vytvoří v programu MS Excel (nebo v kompatibilnim programu) tabulku, 
ve které bude seznam všech kurzů, učeben a termínů, které si přeje přidat nebo 
změnit, včetně všech informací, které si přeje zveřejnit. Tato tabulka bude mít 
dohodnutý formát. 

Uživatel ji odešle emailem poskytovateli a poskytovatel provede úpravy 
v katalogu neprodleně.

c) Vložení kurzů pracovníky společnosti

Pracovníci poskytovatele můžou vložit vaše kurzy na server za Vás, ze 
zadaných www stránek uživatele (homepage).

d) Automatické načítání kurzů a termínů pomocí technologie XML

Server je připraven automaticky aktualizovat inzeráty a kurzech a termínech 
pomocí technologie XML a/nebo scriptem (nutno eventuálně upravit stránky) 

Uživatel poskytuje souhlas ke zveřejnění a k propagování služby těchto textů/obrázků k 
jednotlivým kurzům 

V případě přidávání nového kurzu nebo změny existujícího kurzu si poskytovatel vyhrazuje 
právo tento kurz(inzerát) prohlédnout a poté buď schválit nebo zamítnout. Inzerát bude 
zamítnut např. tehdy, je-li v rozporu s podmínkami v této smlouvě. Přidání/změna inzerátu se 
v katalogu projeví ihned po editaci. O eventuálním zamítnutím  bude uživatel informován 
emailem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v katalogu nezobrazovat inzeráty na kurzy, jejichž všechna 
uvedená data konání jsou starší než aktuální datum. 

Každý návštěvník serveru se může on-line rezervovat místo na kurzu. Informace o všech on-
line rezervacích provedených prostřednictvím serveru budou uživateli přístupné ve zmíněném
webovém rozhraní.  Zároveň bude uživatel  o každé nové rezervaci provedené  informován 
emailem.

Všeobecné obchodní podmínky 
pro poskytování internetových služeb

Práva a povinnosti poskytovatele

 Poskytovatel zajistí uživateli inzerci na serveru poskytovatele připojeného k 
počítačové síti Internet.

 Poskytovatel není zodpovědný za obsah inzerce, jakož ani za škody z toho 
plynoucí pro uživatele nebo třetí strany. Poskytovatel nezodpovídá za obsah ani
správnost slovních hodnocení návštěvníků serveru.

 Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv škody a/nebo zisky, a to i finanční, 
které byly uživateli způsobeny provozem služby, nebo naopak pozastavením či 
nefunkční službou.

 Poskytovatel nebude poskytovat získané údaje od uživatele žádné třetí straně 
pokud nebudou vyžádány tyto informace státními orgány oprávněnými k tomu 
zákonem.

 Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů, které by 
mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu.

 Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru bez upozornění z důvodu jeho
úprav a údržby.

 Poskytovatel může kdykoliv změnit verzi používaného software.
 Poskytovatel není povinen uživateli poskytovat jakoukoliv technickou podporu v 

případě nefunkčnosti jeho prezentace a/nebo skriptů, pokud nebylo výslovně 
uvedeno jinak

 Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla 
dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu. 

 Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uživatel  
vynaloží na účast v systému 

 Poskytovatel má právo aktualizovat kurzy a terminy ze zadaných www stránek 
uživatele -  Přidání kurzů do katalogu, bod c.)

Práva a povinnosti uživatele

 Uživatel má právo na samostatnou aktualizaci stránek.

 Uživatel zodpovídá za za správnost inzerce a výstupů na klientském počítači, 

nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru.

 Uživatel zodpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo 

přenáší prostřednictvím serveru. Uživatel nesmí inzerovat stránky, jejichž obsah
je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

 Uživatel zodpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku 

porušení Smluvních podmínek.

 Uživatel souhlasí se zasíláním technických informací na zadané emaily

 Uživatel poskytuje souhlas k použití  textů/obrázků k jednotlivým kurzům a 

termínům k propagování služby, a to různými formami podpory návštěvnosti i na
příbuzných serverech.  (viz Přidání kurzů do katalogu)

 V případě vložení registrovaných ochranných známek (znaků), uživatel souhlasí

s uveřejněním těchto známek. (znaků). 

Platební podmínky

 Uživateli bude umožněno využívat dohodnutých služeb za výše uvedených 
podmínek ihned po registraci. 

 Provize:
 Provize za zprostředkované objednávky je 10% z ceny kurzovného

bez DPH
 Minimální provize je 100 Kč za objednávku (frekventanta kurzu)
 V případě storna přihlášky a/nebo zrušení kurzu, provize není (0%)

 tuto skutečnost je nutno oznámit mailem a/nebo 
prostřednictvím formuláře nejpozději k pátḿu dni 
následujícího měsíce po začátku kurzu. 

 jinými slovy – každá přihláška se předpokládá jako 
nestornovaná, pokud nebude oznámen opak

 Daňový doklad (faktura) bude zaslán vždy ke konci příštího měsíce v částce za 
objednané a proběhlé kurzy daného měsíce 

 tj. za přihlášky na kurz, který proběhl v daném měsíci

 např.: Za přihlášku z ledna na kurz v březnu bude fakturována provize na 

začátku dubna daného roku.
 Daňový doklad bude vystaven v českém jazyce.
 Úhrada účtované částky uživatelem se považuje za provedenou připsáním 

příslušné částky na účet u peněžního ústavu poskytovatele, a to nejpozději do 
data splatnosti. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, může 
poskytovatel účtovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z 
dlužné částky.

 Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky po období delší než 15 dnů, 
vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do 
doby zaplacení pohledávky. 

Závěrečné ustanovení

 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, každá ze stran může tuto smlouvu 
kdykoliv ukončit písemně a/nebo mailem.

Poslední aktualizace: 5.1.2022


