
 
 

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY STUDIA 
V souladu se zněním zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto závazné podmínky upravují práva a povinnosti účastníka jazykového vzdělávání (dále jen Účastník) a zároveň práva a 
povinnosti poskytovatele jazykových služeb společnost TeachMe s.r.o., IČO 03762301, Zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86658 (dále jen TeachMe). 

1.  VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
Jazykové vzdělávání poskytuje TeachMe na základě Závazné přihlášky, (dále jen společné označení Přihláška). Tyto Závazné 
podmínky studia jsou nedílnou součástí Přihlášky. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti: 

a) podpisem formuláře Přihlášky, byla-li uzavřena písemně, nebo 
b) vzájemně odsouhlasenou písemnou dohodou ve formě e-mailu, kde jsou uvedeny i veškeré náležitosti 

Smlouvy. 

2.  PLATBA KURZU 
Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v místě provozovny TeachMe. Číslo účtu TeachMe je 
12201512/5500, do poznámky uveďte své jméno. Doba splatnosti je uvedena v Přihlášce. Účastník je povinen řádně a včas 
zaplatit poplatek za studium. 

Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Účastník neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě splatnosti. 

3.  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 
Účastník je povinen řádně a včas zaplatit cenu výuky dle ceníku uvedeném v Přihlášce. V opačném případě se Smlouva ruší. 

Přednost mají Účastníci, kteří zaplatili dříve. Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet společnosti, resp. 
úhrada v hotovosti. 

U skupinové výuky, za neúčast Účastníka ve výuce neposkytuje TeachMe žádnou finanční ani jinou kompenzaci. 
V odůvodněném případě (např. Absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude Účastníkovi nabídnuta 
možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje a disponuje volnou 
kapacitou. 

Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována Účastníkovi žádná kompenzace. Pokud 
dojde ke zrušení výuky ze strany TeachMe, je Účastníkovi poskytnut náhradní termín. 

Pokud dojde ke zrušení výuky z Účastníkovi strany 24 hodin před začátkem lekcí, je domluven náhradní termín, peníze se 
přesouvají. Pokud dojde ke zrušení do 24 hodin před lekcí, propadá 50% z částky za smluvenou hodinu a Účastník nemá 
nárok na náhradu zmeškané hodiny.  

Lekce začínají a končí v předem dohodnutém čase. Délka lekce je 60 nebo 90 minut. Pokud se Účastník opozdí, ztrácí nárok 
na plnou délku trvání lekce. Pokud se opozdí lektor o více než 15 minut, nebude se Účastníkovi tato lekce účtovat. 

Lekce individuální výuky se předplácejí předem. Předplacené lekce je možno vyčerpat do 3 měsíců od data uhrazení výuky. 
Lekce nevyčerpané do tohoto data propadají. Vrácení peněz za nevyčerpané lekce není možné. 

Účastník může přistoupit do jazykového kurzu kdykoliv po jeho začátku, v průběhu semestru, má-li kurz volnou kapacitu. 
V takovém případě má klient právo na slevu za vyučovací lekce, které již proběhly. 

4.  VÝUKOVÉ MATERIÁLY 
Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany TeachMe jsou předmětem práv duševního 
vlastnictví. Za tímto účelem se Účastník výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího 
souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením a rozmnožením (kopií) materiálu. 

5.  ODSTOUPENÍ OD SMLUVY 
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující: 

a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu. 
b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek z 50% z kurzovného 
c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek v plné výši kurzovného 



 
 

d) TeachMe si vyhrazuje právo zrušit kurz s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost 
pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni. 

e) TeachMe si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna 
výukového materiálu, přesunutí hodiny, zrušení hodiny) zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho 
části. 

f) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Účastník neprodleně informován. 
g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany TeachMe, vzniká Účastníkovi nárok na vrácení poměrné části 

uhrazeného kurzovného. 
h) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho 

účet do 14 dnů. 
i) TeachMe si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Účastníkem a zrušit bez náhrady účast studenta 

v kurzu v případě že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a 
pedagogů TeachMe, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 

6.  SOUHLAS S PODMÍNKAMI STUDIA  
Podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky, i když na ně Přihláška nebude výslovně odkazovat. Podpisem Závazných 
podmínek studia Účastník vyjadřuje souhlas, že si Závazné podmínky studia řádně přečetl, že bez jim beze vších pochybností 
rozumí a že si je vědom všech důsledků plynoucích z podpisu těchto podmínek. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2015. 

 

V Brně dne ........................................... 

Jméno a příjmení Účastníka ........................................................ 

................................................................. Podpis 

 


