
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společčnosti Poradna pro žč ivot s.r.o. 

IČČO: 08001073

se síídlem Bučharova 2657/12, Stoduů lky, 158 00 Praha 5

žapsanaí  pod sp. žn.  Č 310689 u Mečstskeího soudu v Praže

pro poskytování služeb v rámci projektu 

„BACULKY NA STARTU“   

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Společčnost  Poradna  pro  žč ivot  s.r.o.,  IČČO:  08001073,  se  síídlem  Bučharova
2657/12, Stoduů lky, 158 00 Praha 5, žapsanaí  pod sp. žn.  Č 310689 u Mečstskeího
soudu  v Praže,  je  společčnostíí  poskytujííčíí  služčby  trčetíím  osobaím  v  oblasti
osobníího rožvoje a ždraveího žč ivotníího stylu (daí le jen „Poskytovatel“).

1.2. Objednavatelem  je  fyžičkaí  osoba,  kteraí  uskuteččníí  objednaívku  služčeb  od
Poskytovatele,  a  to  elektroničky  na  webovyíčh  straínkaíčh
www.poradnaproživot.eu pomočíí  objednaívkoveího formulaí rče  nebo e-mailem
na adrese: info.objednavkaslužeb@gmail.čom (daí le jen „Objednatel“).

1.3. Tyto vsčeobečneí  občhodníí podmíínky upravujíí praíva a povinnosti Poskytovatele
a  Objednatele  prči  poskytovaíníí  služčeb  vččetneč  praívníí  uí pravy  osobnííčh  uí dajuů
Objednatele.

1.4. Služčbou se rožumíí žejmeína:

1.4.1. vyížč ivoveí  poradenstvíí (sestaveníí jíídelnííččku), 

1.4.2. nutriččníí poradenstvíí, 

1.4.3. čviččebníí lekče pod vedeníím instruktora,

1.4.4. společčneí  setkaíníí vííče Objednateluů  pod vedeníím odbornííka,

1.4.5. odbornaí  konžultače pro psyčhičkou pohodu,

(daí le jen „služba“).

1.5. Nabíídku  jednotlivyíčh  služčeb,  jejičh  bližčsč íí  popis  a  rožsah  (tžv.  „balíčky
služeb“),  nabíížíí  Poskytovatel  na  svyíčh  webovyíčh  straínkaí čh
www.poradnaproživot.eu,  a  na  sočiaí lníí  sííti  fačebook:
https://www.fačebook.čom/Bačulky-na-startu-106212907957228 ,a  to
vččetneč  uvedeníí  čen  jednotlivyíčh  služčeb.  Vesčkeraí  prežentače  služčeb  žde
umíístečnaí  je  informativníího  čharakteru  a  nejednaí  se  o  nabíídku  že  strany
Poskytovatele (ust. § 1732 odst. 2 žaíkona čč. 89/2012 Sb., obččanskyí  žaíkoníík, ve
žnečníí poždeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „občanský zákoník“), se nepoužč ije).
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1.6. Služčby budou probííhat on-line prostrčedničtvíím sočiaí lníí  sííteč  Messenger nebo
v míísteč , ktereí  bude uvedeno v popisu služčby. 

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

2.1. Objednatel  odeslaíníím  elektroničkeí  objednaívky  podaívaí  Poskytovateli  vyížvu
k podaíníí  nabíídky ve smyslu ust.  § 1733 obččanskeího žaíkonííku.  Elektroničkou
objednaívkou se rožumíí:

2.1.1. vyplnečníí  elektroničkeího  formulaí rče  na  weboveí  straínče
www.poradnaproživot.eu,  v nečmžč  je  Objednatel  povinen  ožnaččit
prčedmečt  objednaívaneí  služčby  (prčedmečt  lže  ožnaččit  i  kliknutíím  na
tlaččíítko „OBJEDNAT“ u požčadovaneí  služčby) a daí le uveíst požčadovaneí
identifikaččníí  uí daje  Objednatele.  Objednatel  potvrdíí  uí daje  uvedeneí
v objednaívče kliknutíím na tlaččíítko „ODESLAT“; nebo 

2.1.2. žaslaíníí  e-mailu  na  adresu:  info.objednavkaslužeb@gmail.čom,
s uvedeníím  konkreí tníí  služčby  nebo  balííččku  služčeb,  o  jejičhžč
poskytnutíí  maí  Objednatel žaí jem; daí le je Objednatel  povinen uveíst
svuů j  večk,  jmeíno,  prčíípadneč  i  sveí  kontaktníí  uí daje  na  sočiaí lníí  sííť
fačebook.

2.2. Jakmile Poskytovatel  obdržč íí  elektroničkou objednaívku postupem dle ččl.  2.1.
vsčeobečnyíčh  občhodnííčh  podmíínek,  je-li  služčba  dostupnaí ,  žasčle  Objednateli
žaívažnou  nabíídku  k užavrčeníí  smlouvy  o  poskytnutíí  služčby.  V nabíídče  je
Poskytovatel povinen uveíst bližčsč íí popis a rožsah nabííženeí  služčby, uí daje o čeneč
a platebnííčh podmíínkaí čh (daí le jen „nabídka“). 

2.3. Smlouva  o  poskytnutíí  služčby  (ve  smyslu  ust.  §  1746  odst.  2  obččanskeího
žaíkonííku) meži Objednatelem a Poskytovatelem vžnikaí  potvrženíím nabíídky že
strany  Objednavatele  prostrčedničtvíím  e-mailu  s nabíídkou,  kteryí  obdržč íí  od
Poskytovatele.  Objednatel  je  povinen se  prčed  potvrženíím nabíídky sežnaímit
s vsčeobečnyími  občhodníími  podmíínkami.  Potvrženíím  nabíídky  Objednatel
vyíslovneč  potvržuje,  žče  se  s nimi  sežnaímil  a  žče  tyto  vsčeobečneí  občhodníí
podmíínky prčijíímaí .  

2.4. Smlouvou  o  poskytnutíí  služčby  se  Poskytovatel  žavažuje  dodat  Objednateli
služčbu uvedenou v nabíídče a Poskytovatel  se žavažuje ža tuto poskytnutou
služčbu  od  Poskytovatele  žaplatit  Poskytovateli  čenu  služčby  uvedenou  v
nabíídče.

2.5. Smluvníí  vžtah  meži  Poskytovatelem  a  Objednatelem  se  rčíídíí  tečmito
vsčeobečnyími občhodníími podmíínkami. 

3. Poskytování služeb
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3.1. Objednatel  bere  na  večdomíí,  žče  Poskytovatel  bude  služčby  poskytovat
prostrčedničtvíím trčetííčh osob, a to vyížč ivovyíčh poradčuů , nutriččnííčh spečialistuů ,
fitness treneíruů  a dalsč ííčh osob (daí le jen jako „lektor“).

3.2. Poskytovatel,  resp.  lektor  poskytuje  Objednateli  služčby dle  svyíčh  žnalostíí  a
sčhopnostíí, jakožčto odborníík ve smyslu ust. § 5 odst. 1 obččanskeího žaíkonííku. 

3.3. Nejpoždeč ji do 5 dnuů  od užavrčeníí smlouvy o poskytnutíí služčby ve smyslu ččl. 2.3.
teččhto vsčeobečnyíčh občhodnííčh podmíínek kontaktuje lektor Objednatele, a to
ža uí ččelem vyžčaídaíníí si bližčsč ííčh informačíí pro rčaídneí  poskytnutíí služčby.

3.4. Objednatel  je povinen spolupračovat s Poskytovatelem čči  lektorem, žejmeína
mu poskytnou pravdiveí  informače o sveí  osobeč  a ždravotníím stavu tak, jak to
vyžčaduje, aby mohl Objednateli poskytnout čo nejindividuaí lneč jsč íí prčíístup. 

3.5. Objednatel  bere  na  večdomíí,  žče  neníí  možčneí  žaruččit,  žče  bude  dosažčeno
požčadovaneího vyísledku. 

3.6. Termííny  čviččebnííčh  lekčíí  a  společčneího  setkaívaíníí  žverčejnč uje  Objednatel  na
https://www.fačebook.čom/Bačulky-na-startu-106212907957228,  vžčdy
prčedem na naísledujííčíí kalendaírčníí mečsííč. Objednatel si vyhražuje praívo žmečnit
čči žrusčit nabííženyí  termíín služčby. 

3.7. Na  konkreítníí  termíín  čviččebníí  lekče  se  klient  prčihlasčuje  prostrčedničtvíím
aplikače  Messenger,  a  to  u  konkreítníího  lektora.  Je-li  termíín  jižč  obsažen,  je
Objednatel  povinen žvolit  si  termíín  jinyí .  Bližčsč íí  informače obdržč íí  Objednatel
v e-mailu po užavrčeníí smlouvy o poskytnutíí služčby. 

3.8. Režervače je žaívažnaí .

3.9. Nemuů žče-li  se Objednatel  čviččebníí  lekče žuí ččastnit,  je povinen se nejmeíneč  12
hodin  prčed  plaínovanyím  žahaí jeníím  odhlaí sit,  a  to  prostrčedničtvíím  aplikače
Messenger u konkreí tníího lektora nebo sms žpraívou.   

3.10. Objednatel  neníí  opraívnečn  žrusčit  čviččebníí  lekči  meíneč  nežč  12  hodin  prčed
žahaí jeníím čviččebníí lekče na kterou je prčihlaí sčen.  

3.11. Objednatel bere na večdomíí, žče ke žrusčeníí termíínu služčby muů žče dojíít i že strany
Poskytovatele, kdy se nejednaí  o porusčeníí smluvnííčh podmíínek. Poskytovatel je
vsčak povinen s dostateččnyí  prčedstihem, nejmeíneč  12 hodin prčedem, informovat
Objednatele a umožčnit mu režervači jineího termíínu. 

3.12. ČČ l.  3.7.  ažč  3.11.  vsčeobečnyíčh občhodnííčh podmíínek platíí  obdobneč  v prčíípadeč
služčby společčneího setkaívaíníí vííče Objednateluů . 

3.13. Termííny pro odborneí  konžultače pro psyčhičkou pohodu sjednaívaí  Objednatel
s Poskytovatelem, respektive  konkreítníím lektorem po vžaí jemneí  dohodeč .  ČČ l.
3.7. ažč  3.11. teí to Smlouvy platíí obdobneč .

3.14. Služčbu vyížč ivoveího a nutriččníího poradenstvíí poskytuje Poskytovatel na žaíkladeč
dohody s Objednatelem.  
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3.15. Za uí ččelem plnečníí  dle ččl.  1.4.1. a 1.4.2. vsčeobečnyíčh občhodnííčh podmíínek je
Objednatel povinen poskytnout souččinnost Poskytovateli. 

3.16. Služčby dle ččl.  1.4.3 ažč  1.4.5 vsčeobečnyíčh občhodnííčh podmíínek jsou ččasoveč
omeženy.  ČČasoveí  omeženíí  poskytovanyíčh  služčeb  je  uvedeno  v nabíídče
Poskytovatele.  Objednatel  je  povinen  uvedeneí  služčby  vyččerpat  nejpoždeč ji
posledníí den uvedeneího obdobíí.  

3.17. Objednatel bere na večdomíí, žče služčby dle ččl. 1.4.3. ažč  1.4.5. jsou poskytovaíny
on-line  a  k jejičh  ččerpaíníí  je  nežbytneí  na  straneč  Objednatele  disponovat
možčnostíí prčipojeníí k internetu. Jde k tíížč íí Objednatele, nebude-li se moči služčby
žuí ččastnit ž duů vodu tečhničkeí  poručhy, žejmeína vyípadku prčipojeníí k internetu
na jeho straneč  v ččase konaíníí služčby.

3.18. V prčíípadeč  tečhničkeí  poručhy na straneč  Poskytovatele (lektora), žnemožčnč ujííčíí
poskytovaíníí služčby, nebo trvala-li poručha vííče nežč  polovinu stanoveneí  deí lky
trvaíníí služčby, se Poskytovatel žavažuje nabíídnout Objednateli naíhradníí termíín
pro poskytnutíí služčby.

3.19. V prčíípadeč , žče bylo poskytovaíníí služčby ž duů vodu tečhničkeí  poručhy prčerusčeno
na dobu kratsč íí nežč  polovina jejíího trvaíníí, je lektor po dohodeč  s Objednatelem
opraívnečn  prodloužč it  deí lku  trvaíníí  služčby  o  ččas,  v nečmžč  trvala  poručha,
prčíípadneč  poskytnout pomečrnou slevu ž čeny.  

3.20. V prčíípadeč ,  žče  Objednatel  nevyužč ije  služčbu  rčaídneč  a  vččas,  jeho  praívo  na
poskytnutíí služčby uplynutíím doby žanikaí .

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Za  poskytovaíníí  služčeb  je  Objednatel  povinen  uhradit  čenu  uvedenou  u
jednotlivyíčh  služčeb  na  weboveím  portaí lu  www.poradnaproživot.eu
Objednatele. 

4.2. Uvaídečnaí  čena  je  čenou  koneččnou,  vččetneč  vsčečh  naíkladuů  a  daneč  ž prčidaneí
hodnoty. 

4.3. Čeny  služčeb  žuů staí vajíí  v platnosti  po  dobu,  kdy  jsou  žobražovaíny  na  webu
www.poradnaproživot.eu. 

4.4. Neníí-li dohodnuto jinak, je Objednatel povinen uhradit čelou ččaí stku prčevodem
na  bankovníí  uí ččet  jesčteč  prčed  žapoččetíím  ččerpaíníí  služčby.  Platebníí  uí daje  pro
platbu prčedem budou žaslaíny  Objednateli  v raímči  nabíídky na  e-mail,  kteryí
Objednatel uvede v elektroničkeí  objednaívče. 

4.5. Objednatel nemaí  naí rok na vraí čeníí  žčaídneí  ččaí sti  čeny služčeb, kdyžč  žčela nebo
ččaí steččneč  nevyččerpal objednaneí  služčby.

5. Reklamace



5.1. Objednatel  je  vuů čči  Poskytovateli  opraívnečn  uplatnč ovat  vyíhrady,  stíížčnosti  a
reklamače v souvislosti s poskytovaíníím služčeb (daí le jen „reklamace“). 

5.2. Reklamače  se  mohou  tyíkat  obsahu  služčeb,  žpuů sobu  jejičh  poskytovaíníí  i
postupu Poskytovatele, resp. lektora.

5.3. Reklamači je Objednatel povinen uplatnit píísemneč . V reklamači je Objednatel
povinen ožnaččit reklamovanou služčbu vččetneč  konkreítníí vyíhrady.

5.4. Poskytovatel je povinen reklamači vyrčíídit bež žbyteččneího odkladu, nejpoždeč ji
do 30 (trčičeti)  dnuů  ode dne uplatnečníí,  pokud se s poskytovatelem píísemneč
nedohodne jinak.

5.5. Poskytovatel provede prčííslusčnaí  sčetrčeníí, na jejičhžč  žaíkladeč  vyhodnotíí reklamači
jako  opraívnečnou  nebo  neopraívnečnou.  Pokud  poskytovatel  vyhodnotíí
reklamači jako opraívnečnou, provede na sveí  naíklady jednaíníí, kteryím odstraníí
nežčaídoučíí stav a poskytne Objednateli naíhradu. Naíhradou se rožumíí žejmeína
noveí  poskytnutíí  puů vodneč  nespraívnyíčh  služčeb  nebo  sleva  ž  poskytovanyíčh
služčeb.  Pokud  Poskytovatel  vyhodnotíí  reklamači  jako  neopraívnečnou,  bež
odkladu o tom Objednatele informuje.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Objednatel bere na večdomíí,  žče maí  praívo do 14 dnuů  od užavrčeníí smlouvy od
smlouvy o poskytnutíí služčby odstoupit, a to pro prčíípad, kdy mu nebyla jesčteč
služčba poskytnuta.

6.2. Odstoupit od užavrčeneí  smlouvy o poskytnutíí služčby lže použe píísemneč .

6.3. Poskytovatel vraí tíí  Objednateli penečžčníí prostrčedky, ktereí  od nečho na žaíkladeč
smlouvy prčijal. Poskytovatel penííže vraí tíí do 14 dnuů  od odstoupeníí od smlouvy
o  poskytnutíí  služčby  Objednatelem,  a  to  stejnyím  žpuů sobem,  jakyím  je  od
Objednatele prčijal.

6.4. Odstoupíí-li  Objednatel  od smlouvy o poskytnutíí  služčby,  aččkoliv  mu jižč  bylo
s jeho  prčedčhožíím  vyíslovnyím  souhlasem  ččaí steččneč  plnečno  prčed  uplynutíím
lhuů ty pro odstoupeníí od smlouvy, uhradíí Objednatel Poskytovateli pomečrnou
ččaí st sjednaneí  čeny ža plnečníí poskytnuteí  do okamžč iku odstoupeníí od smlouvy
(ust. § 1837 píísm. a) obččanskeího žaíkonííku, ve žnečníí poždeč jsč ííčh prčedpisuů ).

7. Osobní údaje

7.1. Objednatel  bere  na  večdomíí,  žče  Poskytovatel  bude  v souvislosti  s plnečníím
smlouvy o poskytnutíí služčby žpračovaívat jeho osobníí uí daje.

7.2. Poskytovatel  je  ve  smyslu  narčííženíí  Evropskeího  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679 že dne 27. dubna 2016 o očhraneč  fyžičkyíčh osob v souvislosti se
žpračovaíníím  osobnííčh  uí dajuů  a  o  volneím  pohybu  teččhto  uí dajuů  a  o  žrusčeníí



smečrniče  95/46/ES  (obečneí  narčííženíí  o  očhraneč  osobnííčh  uí dajuů )  (daí le  jen
„GDPR“), a žaíkona čč. 110/2019 Sb., žaíkona o žpračovaívaíníí osobnííčh uí dajuů , ve
žnečníí poždeč jsč ííčh prčedpisuů , v postaveníí spraívče a žpračovatele osobnííčh uí dajuů
Objednatele.

7.3. Osobníími  uí daji  se  rožumíí  vesčkereí  informače  o  identifikovaneí  nebo
identifikovatelneí  fyžičkeí  osobeč .

7.4. V souvislosti  s poskytovaíníím  služčeb  je  Objednatel  opraívnečn  žpračovaívat
jmeíno a prčííjmeníí Objednatele, jeho večk, telefonníí ččííslo a e-mailovou adresu. 

7.5. Za uí ččelem rčaídneího poskytovaíníí služčeb je Poskytovatel opraívnečn žpračovaívat
daí le  informače  o  ždravotníím  stavu  Objednatele,  ktereí  Objednatel
Poskytovateli sdeč líí.

7.6. Poskytovatel prohlasčuje, žče vesčkereí  poskytnuteí  osobníí uí daje Objednatele jsou
považčovaíny ža duů večrneí , budou použč ity použe pro interníí potrčebu a nebudou
Poskytovatelem žneužč ity. Osobníí uí daje budou vedeny v elektroničkeí  podobeč  a
budou žpračovaívaíny žaí stupči Poskytovatele.

7.7. Osobníí  uí daje  budou  žpračovaívaíny  po  dobu  potrčebnou  dle  prčííslusčnyíčh
žaíkonnyíčh prčedpisuů  a v jejičh souladu, žejmeína v souladu s GDPR a žaíkonem o
žpračovaívaíníí osobnííčh uí dajuů . 

7.8. Objednatel  bere  na  večdomíí,  žče  v souvislosti  s poskytovaíníím  služčby  je
Poskytovatel opraívnečn prčedaívat osobníí uí daje lektoruů m.

7.9. Objednatel  bere  na  večdomíí,  žče  poskytovaíníí  osobnííčh  uí dajuů  je  dobrovolneí .
Poskytnutíí osobnííčh uí dajuů  je vsčak nutnyím požčadavkem pro užavrčeníí a plnečníí
smlouvy  o  poskytnutíí  služčby  a  bež  poskytnutíí  osobnííčh  uí dajuů  neníí  možčneí
smlouvu užavrčíít čči jíí že strany Poskytovatele plnit.

7.10. Poskytovatel se žavažuje žačhovaívat mlččenlivost o skuteččnostečh, o kteryíčh se
prči poskytovaíníí služčby dožvečdeč l a jejičhžč  sdeč leníí trčetíím osobaím by Objednateli
mohlo  žpuů sobit  sčkodu.  Za  porusčeníí  povinnosti  mlččenlivosti  se  nepovažčuje,
pokud  Poskytovatel  využč ije  osobníí  uí daje  Objednatele  ke  splnečníí  žaíkonneí
povinnosti (naprč . podaíníí svečdečkeí  vyípovečdi) nebo ža uí ččelem prosaženíí svyíčh
praív, ktereí  vuů čči Objednateli maí , postupem stanovenyím žaíkonem. Poskytovatel
je  opraívnečn  sdeč lit  osobníí  uí daje  Objednatele  v  nežbytneím  rožsahu  svyím
lektoruů m,  kterčíí  jsou  vaížaíni  povinnostíí  mlččenlivosti  nejmeíneč  v  rožsahu
stanoveneím tečmito vsčeobečnyími občhodníími podmíínkami.

7.11. Objednatel maí  praívo požčadovat od Poskytovatele prčíístup ke svyím osobníím
uí dajuů m dle ččl.  15 GDPR, opravu osobnííčh uí dajuů  dle ččl.  16 GDPR, poprčíípadeč
omeženíí žpračovaíníí dle ččl. 18 GDPR. 

7.12. Objednatel  maí  po  ukonččeníí  smlouvy  o  poskytnutíí  služčby  praívo  požčadovat
vyímaž osobnííčh uí dajuů  dle ččl. 17 odst. 1 píísm. a), a č) ažč  f) GDPR. 

7.13. Objednatel maí  takteížč  praívo vžneíst naímitku proti žpračovaíníí dle ččl. 21 GDPR a
praívo na prčenositelnost uí dajuů  dle ččl. 20 GDPR.



7.14. Objednatel maí  praívo podat stíížčnost u UÚ rčadu pro očhranu osobnííčh uí dajuů  v
prčíípadeč ,  žče  se  domníívaí ,  žče  bylo  porusčeno jeho praívo  na očhranu osobnííčh
uí dajuů .

8. Ostatní ujednání

8.1. Objednatel si je večdom, žče služčby poradenstvíí ve vyížč iveč  a čviččeníí pod vedeníím
lektora  nejsou  ždravotníími  služčbami  ve  smyslu  žaíkona  čč.  372/2011  Sb.,
žaíkona  o  ždravotnííčh  služčbaí čh  a  podmíínkaí čh  jejičh  poskytovaíníí  (žaíkon  o
ždravotnííčh  služčbaí čh),  ve  žnečníí  poždeč jsč ííčh  prčedpisuů ,  ani  spečifičkyími
ždravotníími služčbami ve smyslu žaíkona čč. 373/2011 Sb., žaíkona o spečifičkyíčh
ždravotnííčh služčbaí čh, ve žnečníí poždeč jsč ííčh prčedpisuů .

8.2. Pokud  ždravotníí  stav  Objednatele  vyžčaduje  žvlaí sčtníí  vyížč ivovyí  a  pohybovyí
režč im, je povinen o teččhto skuteččnostečh informovat Poskytovatele.

9. Pořizování audio, video a jiných záznamů

9.1. Objednatel si vyhražuje praívo na vytvaí rčeníí  audio, video a foto žaížnamuů  pro
uí ččely  arčhivače  poskytnuteí  služčby,  nebo  pro  použč itíí  pro  prežentači
Objednatele,  ale  vyíhradneč  pro  užč itíí  na  svyíčh  webovyíčh  straínkaí čh  nebo
sočiaí lníí sííti fačebook. 

9.2. Objednatel je povinen prčedem Poskytovatele informovat, žče bude Objednatel
fotografovaín čči nataí ččen.

9.3. Neprčeje-li  si  Objednatel  byít  fotografovaín  čči  nataí ččen,  je  povinen informovat
Objednatele nebo lektora, pokud takovaí  situače nastane.  

10.Závěrečná ustanovení

10.1. Vžtahy žde neupraveneí  se rčíídíí obččanskyím žaíkonííkem, a je-li smluvníí stranou
spotrčebitel,  žaíkonem  čč.  634/1992  sb.,  o  očhraneč  spotrčebitele,  ve  žnečníí
poždeč jsč ííčh prčedpisuů .

10.2. Objednatel  je  povinen  vsčečhna  ožnaímeníí  a  sdeč leníí  vuů čči  Poskytovateli  ččinit
píísemneč . Za píísemnou komunikači se rožumíí i využč itíí  elektroničkeí  posčty bež
žaruččeneího  elektroničkeího  podpisu;  toteížč  platíí  v  prčíípadeč  komunikače
Poskytovatele vuů čči Objednateli. 

10.3. Kontakt na Poskytovatele:

10.3.1. pro žasíílaíníí objednaívek: info.objednavkaslužeb@gmail.čom

10.3.2. pro vyrčižovaíníí reklamače: 

10.3.2.1. posčtou na adrese Bučharova 2657/12, Stoduů lky, 158 00
Praha 5

10.3.2.2. e-mailem: info.objednavkaslužeb@gmail.čom

mailto:info.objednavkasluzeb@gmail.com
mailto:info.objednavkasluzeb@gmail.com


10.3.3. Pro  sdeč leníí  bližčsč ííčh  informačíí  o  poskytovaneí  služčbeč  lže  využč íít  takeí
telefonníí spojeníí na ččíísle: +420 728 888 234.

10.4. Praíva  a  povinnosti  vyplyívajííčíí  ž  teččhto  vsčeobečnyíčh  občhodnííčh  podmíínek
jsou souččaí stíí smluvníího vžtahu Objednatele s Poskytovatelem.

10.5. Je-li  nečktereí  ustanoveníí  teččhto vsčeobečnyíčh občhodnííčh podmíínek neplatneí
nebo neuí ččinneí  nebo nepoužč itelneí , nebo se takovyím stane, namíísto neplatnyíčh
ustanoveníí se uplatníí ustanoveníí, jehožč  smysl a uí ččel se neplatneímu ustanoveníí
čo  nejvííče  prčibližčuje.  Neplatnostíí  nebo  neuí ččinnostíí  nebo  nepoužč itelnostíí
jednoho ustanoveníí neníí dotččena platnost ostatnííčh ustanoveníí. 

10.6. Poskytovatel je opraívnečn tyto vsčeobečneí  občhodníí podmíínky kdykoli žmečnit,
a  to  žverčejnečníím  žmečn  nebo  noveího  žnečníí  weboveí  adrese
www.poradnaproživot.eu. 

10.7. Praíva  a  povinnosti  stran  se  rčíídíí  vžčdy  tíím  žnečníím  vsčeobečnyíčh  občhodnííčh
podmíínek, ža jehožč  uí ččinnosti vžnikly.

10.8. Tyto vsčeobečneí  občhodníí podmíínky nabyívajíí platnosti a uí ččinnosti dnem jejičh
vyhotoveníí uvedenyím níížče.

V Praže dne 10.11.2020 


