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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 
 

1. Úvodní ustanovení  
Český spolek horských průvodců (dále jen „ČSHP“) se 
sídlem Jiráskova 532/1, 405 02 Děčín, IČ: 22727621, 
organizuje v souladu s cíli stanovenými ve Stanovách 
odborně zaměřené vzdělávací a sportovní kurzy. Tyto 
všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a 
povinnosti mezi ČSHP a účastníkem kurzu (dále jen 
„kurzista“) ze smlouvy o účasti na kurzu.  
 
2. Vznik smluvního vztahu 
Smluvní vztah mezi kurzistou a ČSHP (dále jen 
„smlouva“) vzniká okamžikem, kdy ČSHP kurzistovi 
písemně potvrdil, že jej na základě jím zaslané písemné 
přihlášky zaregistroval na kurz.  
Přihláška musí obsahovat identifikační údaje ČSHP a 
kurzisty (jméno, příjmení, datum a místo narození, 
adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu, 
telefon, kontaktní e-mailovou adresu, event. také 
webovou stránku kurzisty), označení kurzu a termín jeho 
konání. ČSHP si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout bez 
udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.  
 
3. Předmět smluvního vztahu 
ČSHP se zavazuje zorganizovat, zajistit a umožnit účast 
kurzisty na kurzu a kurzista se zavazuje zúčastnit se 
kurzu, zaplatit za něj cenu a dodržovat na kurzu další 
povinnosti specifikované níže.  
V případě, že má kurz více bloků, je kurzista povinen 
zúčastnit se všech bloků a ČSHP má za to, že se bude 
účastnit všech bloků v logickém pořadí tak, jak jsou 
organizovány ČSHP. V případě, že se kurzista hodlá 
z bloku odhlásit, je povinen to oznámit ČSHP nejpozději 
měsíc před zahájením příslušného bloku.  
Závazný popis kurzu, náplň kurzu a jeho jednotlivých 
bloků je uvedený na interních stránkách kurzu, případně 
v průvodci kurzem (je-li tento dokument vydán). 
 
4. Cenové a platební podmínky  
Kurzista se zavazuje uhradit ČSHP cenu za kurz, 
respektive blok, ve výši stanovené ČSHP v nabídce kurzů, 
resp. rozpisu kurzu do bloků, uvedené na webových 
stránkách ČSHP nebo v Průvodci, zasláním příslušné 
částky na účet ČSHP. Cena kurzu se považuje za 
uhrazenou okamžikem připsání částky ve prospěch účtu 
ČSHP. 
Cena kurzu/bloku je splatná vždy 30 dnů před zahájením 
kurzu/bloku.  

Není-li cena za kurz nebo jeho blok uhrazena řádně a 
včas, je ČSHP oprávněn odmítnout účast kurzisty na 
kurzu nebo bloku.  
Nárok ČSHP na zaplacení ceny však trvá. Kurzista naopak 
za těchto podmínek nemá nárok na vrácení či slevu z 
ceny kurzu nebo bloku.  
 
5. Práva a povinnosti smluvních stran 
Lektor je povinen na počátku kurzu nebo bloku stručně 
poučit účastníky kurzu nebo bloku o základních 
pravidlech bezpečnosti v průběhu konání kurzu nebo 
bloku a kurzista je povinen tato pravidla dodržovat a při 
tom dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku 
organizátorů a ostatních kurzistů.  
Kurzisti jsou dále povinni se po celou dobu konání kurzu 
řídit pokyny lektora a dodržovat tato pravidla:   

a) Dodržuj pravidla! 
b) Běž vždy příkladem. 
c) Buď vždy připravený/á (na cokoli). 
d) Buď dochvilný/á. 
e) Přijmi odpovědnost za své jednání, chování a 

případná selhání. Jednej čestně a důstojně. 
f) Během výuky nepožívej alkohol, ani jiné návykové 

látky.  
g) Před výkladem vypni svůj mobilní telefon, neruš 

ostatní. 
ČSHP je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu, 
bloku nebo jejich části, kurzistu, který opakovaně nebo 
hrubě porušuje pravidla kurzu, pravidla bezpečnosti a 
ochrany zdraví, pokyny lektora nebo dobré mravy nebo 
omezuje ostatní kurzisty a lektory v jejich účasti na 
kurzu nebo bloku. V takovém případě nemá kurzista 
nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu nebo 
jeho bloku. 
Kurzista, který se účastní kurzu nebo bloku v zahraničí, 
je povinen uzavřít pro tyto účely příslušné pojištění 
léčebných výloh. 
Kurzista, kterému bylo v souvislosti s účastí na kurzu 
nebo bloku zapůjčeno vybavení, je povinen o něj 
pečovat tak, aby na něm nevznikla škoda a odevzdat jej 
ČSHP bezprostředně po skončení kurzu nebo bloku ve 
stavu, ve kterém jej od ČSHP převzal. V případě, že 
kurzista zapůjčené vybavení nevrátí, je povinen uhradit 
ČSHP obvyklou cenu tohoto vybavení. 
 
6. Zrušení a změna kurzu/bloku a odstoupení ČSHP 

od smlouvy 
ČSHP si vyhrazuje právo zrušit kurz nebo jeho blok nebo 
změnit termín konání kurzu nebo jeho bloku, a to v 
těchto případech: 
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a) kurz nebo jeho blok není obsazen minimálním 
počtem kurzistů, který byl uveden v popisu kurzu 
nebo jeho bloku; 

b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní 
neschopnosti či jiné závažné překážky v práci 
zajistit vedení kurzu nebo jeho bloku; 

c) v konání kurzu nebo jeho bloku objektivně brání 
jiná závažná těžko překonatelná překážka, jejíž 
existenci mohl ČSHP jen obtížně předvídat (např. 
nedostatek ledu a sněhu v zimě; záplavy); 

d) kurzista řádně a/nebo včas nezaplatil cenu kurzu 
nebo jeho bloku. 

ČSHP je povinen oznámit kurzistovi skutečnost, že mu v 
konání kurzu nebo jeho bloku brání výše uvedené 
důvody neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. 
Pokud ČSHP změnil termín konání kurzu nebo jeho 
bloku, je povinen do 3 dnů buď stanovit náhradní termín 
konání kurzu nebo jeho bloku anebo vrátit kurzistovi 
uhrazenou cenu za kurz nebo jeho blok. 
S výjimkou případu, kdy se důvody uvedené v bodu a) 
týkají bloku, je ČSHP rovněž oprávněn odstoupit od 
smlouvy. U kurzu, který je rozdělen do bloků je ČSHP 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se kurzista 
nezúčastní všech vypsaných bloků v období 3 let od 
uzavření smlouvy. 
Jestliže ČSHP využil svého práva odstoupit od smlouvy, 
zavazuje se vrátit cenu kurzu do 10 dnů na bankovní 
účet kurzisty. V případě kurzu, který je rozdělen do 
bloků, ale ČSHP není povinen vrátit cenu za již 
absolvované bloky.  
 
7. Odstoupení kurzisty od smlouvy 
Kurzista je oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit. V 
případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než jeden 
měsíc před zahájením kurzu a v případě odhlášení se 
z bloku ve lhůtě kratší než jeden měsíc před jeho 
konáním má ČSHP nárok na odstupné ve výši 50 % z 
ceny kurzu nebo bloku. 
 
8. Ukončení kurzu 
ČSHP se zavazuje vystavit kurzistovi po úspěšném 
absolvování kurzu písemné osvědčení o absolvování 
kurzu ve formě diplomu nebo certifikátu v závislosti na 
typu kurzu. 
 
 
 
 

9. Ochrana osobních údajů 
Přihláškou na kurz kurzista vyslovuje souhlas s tím, aby v 
souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ČSHP  
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ČSHP 
zpracovával a shromažďoval osobní údaje kurzisty 
uvedené v přihlášce na kurz pro účely poskytování 
organizačních informací o kurzu. 
Kurzista souhlasí s tím, aby jím poskytnuté kontaktní 
údaje byly poskytnuty ostatním kurzistům za účelem 
sdílení materiálů ke kurzu a koordinace společné 
dopravy. Kurzista rovněž souhlasí s tím, aby byl 
o výsledcích zkoušek informován hromadně 
prostřednictvím emailu. 
Kurzista dále souhlasí s tím, aby mu ČSHP posílal 
informace o jím pořádaných kurzech a akcích, jakož i 
nabídky partnerů ČSHP. Tento souhlas je kurzista 
oprávněn kdykoli písemně odvolat. 
 
10. Doručování 
Všude tam, kde tyto smluvní podmínky předpokládají 
zaslání písemné informace od jedné smluvní strany 
druhé smluvní straně, je požadavek písemnosti dodržen 
také zasláním této informace e-mailem. Kurzista je 
povinen používat pro písemnou komunikaci s ČSHP 
adresu: Český spolek horských průvodců, Jiráskova 
532/1, 405 02 Děčín VI – Letná, Česká republika a/nebo 
e-mail: kurz@cziml.org. ČSHP je povinen používat pro 
písemnou komunikaci s kurzistou kontaktní adresu nebo 
kontaktní e-mail uvedené v přihlášce na kurz. 
Kurzista i ČSHP jsou povinni si neprodleně sdělit jakékoli 
změny v těchto údajích.  
 
11. Společná a závěrečná ustanovení 
Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v 
souvislosti s účastí na kurzu ČSHP se řídí právním řádem 
České republiky, a to bez ohledu na to, kde byl kurz 
realizován. K projednání a rozhodnutí sporů vzniklých na 
základě nebo v souvislosti s účastí na kurzu ČSHP je 
příslušný revizní komisař ČSHP a teprve posléze obecné 
soudy České republiky.  
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení podmínek 
neplatným nebo neúčinným, namísto takových 
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl 
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení 
není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení 
těchto podmínek. 
Tyto podmínky se vztahují na všechny kurzy pořádané 
ČSHP. 
 
Podmínky jsou platné a účinné ode dne 28. 7. 2013.  

 


