Všeob ecné obchodn í podmínky SkoleniRidicu -online.cz
Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeo becné obch odní p odmínky (d ále jen "VOP") jsou vydané v s ouladu s ust. § 273 obchodního zákoníku Lenkou Peškovou, IČ 74672975, (dále
jen
"pos kytovatel"),
která
je
pos kytovatelem
služeb
poskytovaných
prostřednictvím
in ternetového
portálu
SkoleniRid icu-online, který je zpřístu pňován pod URL adresou www.Skolen iRidicu-online.cz (dále jen "PORTÁL"). Tyto VOP jsou nedílnou sou částí
smlouvy o pos kytování služby mez i p oskytovatelem a objed natelem u zavřené v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a upravují p odmínky
pos kytování služeb poskytovatelem na www.SkolenRridicu-online.cz .
Čl. II. UZVAŘENÍ SMLOUVY
Objed natel objedn ává u pos kytovatele s lu žby v rozsahu u veden ém pomocí ob jed návkového formuláře. P řed odesláním objed návky je vyp očítána
konečn á cen a a odesláním objednávky objednatel s touto cen ou souhlasí. Odeslaná objedn ávka je návrh em na uzavření smlouvy o školen í řidičů .
Vznik s mluvního vztahu vzniká potvrzením objedn ávky (akceptace návrhu na uz avření smlouvy o školení řid ičů), které je zasláno objednateli n a
uvedenou emailovou adresu v objednávce a ten to ji zpětně potvrzu je klikem na odkaz , u veden ý v těle potvrzovacího emailu .
Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlou vy je z ávazek poskytovatele umožnit prostřed nictvím certifikačních kód ů absolvovat test o školení řid ičů a po ú spěšném
absolvován í tes tu zaslat os vědčení na jméno, p říjmen í a číslo řidičského oprávn ění všech ús pěšných ab solven tů certifikačního testu. A dále pak
závaz ek objedn atele za umožněn í provedení přípravy na test a certifikačního testu uh rad it cenu služ by. Školení řidičů prob íh á formou samostu dia
uživatelů certifikačních kód ů a p rostředn ictvím „příp ravy n a test“, ke které má každ ý uživatel certifikačního kódu u možn ěn přís tup . Certifikační test s e
sklád á on lin e formou p řes p ortál www.Skolen iRid icu-online.cz.
Čl. IV. CEN A
Cena s lu žby je vž dy dle aktuálního ceníku , který je uveden na in ternetových strán kách www.Skolen iRidicu-online.cz. Odeslání osvědčení dop oručeně
na ad res u u vedenou v objed návce je na každých 10 objednan ých os ob zdarma. Každé dalš í zaslání je zpoplatněno pauš áln í částkou 100,- Kč.
Pos kytovatel d bá n a to, aby byly zasílány osvědčení kumulovaně v termínech stanovených touto smlou vou , p oku d není mezi stranami dohodnu to
jinak. Poskytovatel může zaslat i více než 10 osvědčení v jed né zásilce. Pokud nový klient, p ři 1. objednávce doloží d oklad o proš kolení od jiného
sub jektu, než je p oskytovatel, má nárok n a slevu. Slevu poskytovatel poskytne ve výši poměrn é části, která se určuje datem objednávky a d atem
platn osti vyznačeném n a doklad u o proškolen í. Tento doklad je p latný pou ze v případě, že obsahuje d atum platn osti a je vydán oprávn ěnou osobou
autoškoly.
Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI
Povinnos ti objednatele:
1. Uhradit cenu služby
2. Uvést sp rávné, pravdivé a ú plné ú daje o objednateli a své osobě.
3. Seznámit se s p odmínkami uvedený v této smlouvě a pos tup ovat v souladu s nimi.
4. Předat p řístupové kódy p ouze těm, kteří budou p rovádět samos tud iu m ,přípravu na test a certifikační test (dále jen „už ivatel certifikačních kód ů“)
5. Pou čit uživatele certifikačních kódů , ž e mají test p rovádět vlastním jmén em a samostatn ě
6. Předat odkaz na portál www.SkoleniRidicu -on lin e. cz, kd e má p říprava n a test a ce rtifikační tes t probíh at
7. Předat 1 kód pou ze pro 1 uživatele certifikačních kód ů.
8. Zaručit dále uvedené úkony a pou čení u uživatelů certifikačních kód ů:
a) předání certifikačních kódů
b) p oučen í už ivatelů certifikačních kódů o uvedení pravdivých údajů o své osobě
c) pou čení, že musí uživatel certifikačních kódů absolvovat samostudium z oblasti dopravn ích p ředp isů, zejména zák.č.361/20 00 ve znění p ozdějších
předpisů, vyhl. 30 /2001, vyhl.247/2001, p rovést přípravu na test, kte rá je mu umožněna pros třednictvím zadaného certifikačního kódu na
www.SkoleniRidicu-online.cz a že se mu sí sez námit s aktu áln ími informace mi a novinkami uvedených na www.Skolen iRidicu-online.cz .
d) p oučen í, že musí uživatel certifikačn ích kódů provádět test vlastním jménem, osobn ě a samostatně bez cizí pomoci
e) p řed ávat a s ez namovat u živatele certifikačn ích kódů s aktuáln ími dopravními informacemi, které obdrží v p rů běhu poskytován í s lu žby (1 rok) na email uved ený v objednávce od poskytovatele – tzv. dop ravní NEWSLETTER
Povinnos ti už ivatele certifikačních kódů:
1. před absolvováním testu seznámit se svými povinn ostmi, které vyplývají z Všeobecných obchodních podmínek Skolen iRidicu-online.cz (dále jen
„VOP“) a vyjádřit s těmito VOP souh las a tyto povin nosti d održovat. Tyto VOP jsou d ostupné v aktu álním znění na www.SkoleniRidicu-on line.cz a
sou hlas s nimi p rovádí před vs tup em do přípravy na test nebo certifikačníh o testu.
2. p řed absolvováním tes tu absolvovat samostudium z oblasti dop ravních předpisů, z ejména zák.č.361/ 2000 ve znění pozdějších před pisů, vyhl.
30/200 1, vyhl.247/20 01, provést přípravu na test, která je mu u možn ěna prostřednictvím zadanéh o certifikačního kódu n a www.Skolen iRidicuonline.cz a seznámit se s aktuálními informacemi a novinkami uved en ých na www.SkoleniRid icu-online.cz.
3. uvádět o své osob ě pouze pravd ivé údaje
4. provádět test vlastním jménem, osobn ě a samostatně bez cizí pomoci
5. certifikační kód n ikomu jin ému nepředávat
6. aktivn ě se vzd ělávat v oblasti d opravn í legislativy – k tomuto mu budou p oskytovatelem p rostředn ictvím objednatele předávány tzv. dopravní
NEWSLETTERY.
Povinnos ti poskytovatele:
1. vygenerovat a zaslat certifikační kódy dle objedn an ého mn ožství na uvedenou emailovou adresu v objednávce objed natele.
2. umožnit u živatelů m certifikačních kódů vstup do přípravy na test a ab solvování certifikačního testu.
3. vyhotovit osvědčení těm uživatelům certifikačních kódů , kteří ús pěšně složili test.
4. Zas lat certifikáty (osvědčení) n a adresu objednate le, případně doru čovací adresu uved enou v objednávce v těchto termínech:
a) do 7 dn ů po úspěšn ém složení testu všech uživatelů certifikačních kódů
b) nejpozd ěji d o 14 dn ů po u hraz ení ceny služby vyhotovit a zaslat certifikáty na jména uživatelů certifikačních kódů, kteří do té d oby úspěšn ě
absolvovali certifikační test.
c) v příp ad ě certifikace uživatelů certifikačních kód ů, kteří složili tes t p o delším časovém ob dobí než je 14-dn í od úhrady služby je poskytovatel
povinen odes lat objednateli certifikáty těchto uživatelů certifikačních kódů opět d o 14-ti dnů, pokud nen í d ohodn uto jinak.
Objed natel má možnost termín d oručení certifikátů na základě oz námení libovolně pos unout. Veškerá ozn ámení probíhají písemně e-mailem na
info@skolenirid icu-onlin e.cz.
5. zpřístupnit objednateli informace o průběh u certifikace, zejmén a kdo z uživatelů certifikačních kódů sp ln il test, kdy tak b ylo učin ěno a s jakým
výsledkem. Toto sdělení může být i formou u nikátního přístu pu do klientského vstup u u veden éh o na internetových stránkách www.SkoleniRid icuonline.cz.

6. v případě, že nejsou doručeny certifikáty vinou na straně poskytovatele, zajistit znovu doručení na své náklady.
7. průběžně informovat objednatele o stavu proškolenosti uživatelů certifikačních kódů– formou zasílání statistik.
Čl. VI. CERTIFIKACE UŽIVATELŮ CERTIFIKAČNÍCH KÓDŮ BEZ PŘÍ STU PU K POČÍTAČI
Povinnos ti objednatele:
1. přes klientský účet na www.SkoleniRidicu-online.cz „Vs tup pro zaměstnavatele“ vytisknout test a přípravu k testu.
2. předat dokumenty „test, přípravu k testu a VOP“ v tištěné podobě uživateli certifikačního kódu
3. po vyplnění testu uživatelem certifikačních kódů vlož it odpověd i na internetové stránky www.SkoleniRidicu-online.cz přes „vstup pro z aměstnance“
a přilož it scan vyplněného testu a odeslat.
4. v případě, že systém vyhodnotí test neúspěšně, vytis knout nový test a předat opět už ivateli ce rtifikačních kódů. Další postup je stejný jako v bodech
1.-3. Tohoto čl.
Povinnos ti už ivatele certifikačních kódů:
1. před absolvováním testu seznámit se svými povinnostmi, které vyplývají z VOP , a vyjádřit s těmito VOP souhlas a tyto povinnosti dodržovat.
2.před absolvováním testu abs olvovat samostudium z oblasti dopravních předpisů, zejména zák.č.361/ 2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhl.
30/200 1, vyhl.247/20 01, provést přípravu na test, která je mu umožněna prostřednictvím zadanéh o certifikačního kódu na www.Skolen iRidicuonline.cz a seznámit se s aktuálními informacemi a novinkami uved ených na www.SkoleniRidicu-online.cz.
3. do testu uvés t: Jméno, P říjmení, čís lo řidičs kého průkazu
4. uvádět o své osobě pouze pravdivé údaje
5. vyplnit odpovědi v testu
6. provádět test vlastním jménem, osobně a samostatně bez cizí pomoci
7. test podepsat a předat zpět objednateli.
8. pokud
bude
test
sys témem
vyhodnocen
jako
neúspěš ný,
po
obdrž ení
nového
testu
od
objednatele
pos tupovat dle čl.VI bodů 1.-6 . VOP
Čl. VI I. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Nevyužité certifikační kódy zůstávají aktivní a objednatel je může kdykoliv v budoucnu využít – nejpozději vš ak do 1 roku od objednávky. Poskytovatel
neodpovídá za nefunkčnost, ned ostupnost či špatnou dostupnos t či funkčnost objednané služby způsoben ou technickými problémy spojenými s
přenosem dat pomocí datových sítí. Pokud jsou stránky nepřístupné, je poskytovatel povinen neprodleně učinit veš kerá opatření vedoucí k co
nejrychlejšímu opětovnému spuštěn í. V případě, že jsou stránky nepřístupné déle než 7 dní, je poskytovatel povinen o tomto informovat objednatele
na email uved ený v objednávce.
Čl. VIII . PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu v daném roz sahu a za dané období. Za uhrazení ceny se považ uje okamžik připsání ceny v
plné výši na úče t poskytovatele. P ři prodlení objednatele s úhradou ceny služby si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné čás tky
za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení objednatele s úhradou ceny až do zaplacení. N árokem na smluvní pokutu nen í dotčen
nárok poskytovatele na náhradu škody.
Čl. I X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. V případě, ž e bude objednatel v prodlení s placením ceny nebo její zálohy za proved ení s lužby či plnění jiného z ávazku vůči poskytovateli o více než
30 dní, nebo bude podán návrh na prohlášení konkursu na majetek objednatele, nebo bude objednatel v likvidaci, je poskytovatel oprávněn odstoupit
smlouvy, případně se zdržet provedení služby, a to i v případě již dříve potvrzen ých objednávek. Poskytovatel v tomto případě není v prodlení s
provedením služby. O dobu prodlení objednatele s placením ceny za provedení služby nebo její zálohy se termín provedení služb y úměrně prodlužuje
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení pos kytovatele s proveden ím služby o více než 30 dní.
3. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od
smlouvy doručeno.
4. V případě vzniku plateb ní nes chopnosti objednatele se veškeré pohledávky poskytovatele za objednatelem stávají splatnými v den, kdy se
pos kytovatel o této platební neschopnosti doz věděl. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě ods toupit okamžitě od smlouvy, případně od učiněn é
objednávky, která nebyla dos ud vyřízen a a je oprávněn žádat okamžité splacení všech dosud neuhrazených závazků objednatele včetně uhrazen í již
provedené služby případně její proved ené části.
Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem touto smlouvou výslovně neupraven é se řídí ustanoveními zákona č. 513/199 1 Sb. v
platném znění, Obchodní z ákoník a s ouvis ejícími právními předpisy.
2. Veš keré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pís emně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními s tranami.
3. Tato smlouva byla s epsána ve dvou vyhotoven ích v jazyce českém s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva
nahrazuje veš kerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami v dané věci, ať již písemná neb o ústní.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit jen pís emně na z ákladě dohody obou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je
měs íční a začíná běž et prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnos t zbývajících ustanoven í, pokud z povahy této smlouvy neb o z jeho
obs ahu anebo z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanove ní nelze oddělit od os tatních ustanovení.
6. Objed natel se zavaz uje neprodleně oznámit poskytovateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností
(z ejména změn u DI Č a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojen í a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku plateb ní
neschopnosti se pohledávky poskytovatele vůči objednateli z této smlouvy stávají splatnými v den, kdy se poskytovatel o této platební neschopnosti
doz věděl.
7. Objednatel tímto uděluje souhlas poskytovateli, aby jako správce zpracovával všechny os obní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to
včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se z ákonem č. 101/ 2000 Sb., v platném znění. Tento souhlas je dán až do
doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjiš tění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či
materiálních prostřed ků. P oskytnuté údaje budou zpracovány a využívány pouze pro poskytování služby školení řidičů online a následujících informací
z oblasti dopravy a dopravní legislativy.
9. Objednatel tímto dává poskytovateli souhlas s e zasíláním jeho reklamních materiálů a nabídek.
10. Smluvní strany s vým potvrzením těchto VOP prohlašují, že si VOP přečetly, a že s nimi souhlasí.

