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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY 
PT A SEMINÁŘE AKUSTIKA  

 
1. Smluvní strany 

a. Tyto všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky (dále jen „VOP“) vydává 
společnost Studio D – akustika s.r.o., IČ 25174240, se sídlem České Budějovice, 
U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04 (dále jen „poskytovatel PT“) ve smyslu                    
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem upravení 
vzájemných práv a povinností vznikajících při poskytování zkoušek způsobilosti 
PT (dále jen „PT“) mezi poskytovatelem PT a třetími osobami (dále jen 
„účastníky PT“).   

a. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytnutí PT (dále jen „smlouva o 
PT“) uzavřené mezi poskytovatelem PT a účastníky PT, přičemž odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito VOP.  

b. Účinné znění VOP je součástí objednávky (přihlášky) PT. Současně je účinné 
znění VOP uveřejněno na www.akustikad.com, v sekci Semináře a zkoušky PT. 

 
2. Smlouva o PT 

a. Objednávku (přihlášku) činí účastník PT prostřednictvím www.akustikad.com. 
b. Smlouva o PT vzniká mezi smluvními stranami potvrzením objednávky 

(přihlášky) účastníka PT poskytovatelem PT.  
c. Poskytovatel PT si vyhrazuje právo VOP kdykoliv během trvání smlouvy o PT 

měnit. Tato změna se účastníkovi PT oznamuje uveřejněním na 
www.akustikad.com. Pokud účastník PT s takovou změnou nesouhlasí, je 
oprávněn od smlouvy o poskytování PT odstoupit do 14 dnů ode dne uveřejnění 
VOP na www.akustikad.com. Odstoupení od smlouvy o PT dle tohoto bodu je 
třeba poskytovateli PT doručit písemně či emailem. V případě odstoupení od 
smlouvy o PT dle tohoto bodu nehradí účastník PT storno poplatky stanovené 
v článku 3. „Ukončení smlouvy o PT“ těchto VOP. 

 
3. Ukončení smlouvy o PT 

a. Smlouvu o PT je možné ukončit prokazatelnou výpovědí jedné ze smluvních stran 
nebo dohodou. Výpověď je účinná okamžitě (výpovědní doba není sjednána), a to 
okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Ukončení smlouvy o 
poskytování PT je třeba vždy učinit písemně.  
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b. V případě výpovědi smlouvy o PT ze strany účastníka PT ve lhůtě 30 dnů přede 
dnem konání PT, nehradí účastník PT žádné storno poplatky. Poskytovatel PT má 
však v tomto případě právo na úhradu nákladů, účelně vynaložených na plnění 
svých povinností dle uzavřené smlouvy o PT. Tyto náklady vyúčtuje poskytovatel 
PT účastníku PT fakturou se splatností 30 dnů. 

c. V případě výpovědi smlouvy o PT ze strany účastníka PT ve lhůtě 10 dnů až 29 
dnů přede dnem konání PT se účastník PT zavazuje uhradit poskytovateli PT 
storno poplatek ve výši 30% z ceny PT. 

d. V případě výpovědi smlouvy o PT ze strany účastníka PT ve lhůtě 3 dny až 9 dnů 
před konáním PT se účastník PT zavazuje uhradit poskytovateli PT storno 
poplatek ve výši 80% z ceny PT. 

e. V případě výpovědi smlouvy o PT ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním PT 
nebo v případě, že se účastník PT bez omluvy nedostaví na PT nebo seminář 
Akustika, nebo se PT nebo semináře Akustika nezúčastní, se účastník PT zavazuje 
uhradit poskytovateli PT storno poplatek ve výši 100% z ceny PT. 

f. Storno poplatek vyúčtuje poskytovatel PT účastníku PT fakturou se splatností 30 
dnů. 

 
4. Cena PT 

a. Účastník PT se zavazuje uhradit poskytovateli PT cenu, která se řídí platným 
ceníkem poskytovatele PT zveřejněným na www.akustikad.com v sekci 
„Semináře a zkoušky PT“. Cenu PT vyúčtuje poskytovatel PT účastníkovi PT 
fakturou se splatností 30 dnů.  

b. V případě, že se účastník PT dostane do prodlení s úhradou ceny PT, zavazuje se 
uhradit poskytovateli PT kromě ceny PT i zákonný úrok z prodlení a dále smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. 

 
5. Závěrečná ustanovení 

a. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že právní vztahy mezi poskytovatelem PT 
a účastníkem PT se řídí právním řádem České Republiky. Veškeré případné spory 
mezi poskytovatelem PT a účastníky PT bude řešit věcně příslušný soud 
v Českých Budějovicích. 

b. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 16.4.2014. 


