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SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní podmínky účasti v kurzech cvičení pro děti 

Tyto smluvní podmínky (dále též „SP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran, 
tedy poskytovatele kurzu cvičení Akademie pohybových aktivit, z. s. a zákazníka, tedy osoby, která 
uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v jím zvoleném kurzu pořádaném poskytovatelem a jsou 
nedílnou součástí smlouvy o účasti v  kurzu.  

Smlouva o účasti v kurzu je uzavírána v souladu s právním řádem České republiky. Záležitosti 
výslovně neupravené v těchto smluvních podmínkách se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Tyto smluvní podmínky, které jsou volně dostupné na webové stránce www.apao.cz, obsahují rovněž 
informace poskytované poskytovatelem podle ustanovení § 1843 ve spojení s § 1820 občanského 
zákoníku před uzavřením smlouvy (čl. II.), které jsou nutné k uzavření smlouvy o službách se 
spotřebitelem. 

 

I. Informace sdělované před uzavřením smlouvy   

Poskytovatel sděluje tímto, že:  

I.I. Požaduje úhradu celé ceny kurzu před zahájením kurzu dle platebních podmínek uvedených v čl. 
III. 

I.II. V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel 
podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, 
kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).   

I.III. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 

II. Uzavření smlouvy   

II.I. Konkrétní kurz, místo konání kurzu a čas konání kurzu zvolí zákazník z nabídky na webových 
stránkách www.apao.cz a vybere v on-line přihlášce do zvoleného kurzu.  

II.II. Registrace do kurzů probíhá vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách www.apao.cz a 
následným schválením ze strany poskytovatele formou e-mailu, kterým poskytovatel zašle zákazníkovi 
platební údaje pro zaplacení kurzovného. Po schválení on-line přihlášky poskytovatelem je místo ve 
zvoleném kurzu rezervováno pro zákazníka po dobu 3 kalendářních dnů.   

II.III. Cena kurzu se řídí cenou, která je uvedena v on-line přihlášce při výběru jednotlivých typů kurzů. 

II.IV. Smlouva ve znění těchto SP nabývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení e-mailu 
poskytovatele s platebními údaji zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v on-line 
přihlášce. 

 

III. Platební podmínky a storno podmínky   

III.I. Zákazník se zavazuje uhradit celou cenu kurzu (kurzovné) na účet poskytovatele nejpozději do 3 
dnů ode dne schválení on-line přihlášky poskytovatelem podle čl. II/2 (rezervační doba).  

http://www.coi.cz/
http://www.apao.cz/


III.II Není-li kurzovné zaplaceno před uplynutím rezervační doby pozbývá smlouva automaticky 
účinnosti jejím uplynutím. 

III.III. V případě odhlášení z již přihlášeného kurzu není možné kurzovné vrátit. Kurzovné se nevrací 
ani z důvodu nemoci či dovolené zákazníka. 

 

IV. Náhrady lekcí. 

IV.I. Poskytovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce. Náhrady lekcí poskytovatel neumožňuje. 

IV.II V případě zameškané lekce zákazníkovi nevzniká jakýkoli nárok na finanční kompenzaci 

zameškaných lekcí. 

IV.III Ve státní svátky a prázdniny lekce neprobíhají. Náhrady lekcí poskytovatel neumožňuje. 

 

V. Závěrečná ustanovení   

V.I. Registrací do kurzu zákazník současně potvrzuje akceptaci těchto SP a seznámení se a souhlas 
s desaterem Akademie pohybových aktivit, z.s., který je obsažen v příloze č. 1 a zavazuje se jej 
dodržovat. 

Současně zákazník potvrzuje, že se před vyplněním  on-line přihlášky do kurzu seznámil s informací 
poskytovatele o zpracování osobních údajů, která je obsažena v příloze č. 2.  

V.II. Tyto smluvní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na webových stránkách www.apao.cz v 
den vyplnění on-line přihlášky do kurzu zákazníkem. 

V.III. Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022. 

 

 

 

 

Schváleno výkonným výborem spolku 

 

V Olomouci dne 1. 1. 2022 

 

Mgr. Petr Vavroušek, DiS. 

                  prezident spolku 

 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 1 

Desatero Akademie pohybových aktivit, z. s. 

 

1) Dítě by mělo chodit na trénink včas (tj. cca 5-10 min. před začátkem tréninku), taktéž prosíme 
rodiče, aby děti včas vyzvedávali po skončení tréninku. 

2) Dítě má mít na cvičení či trénink oblečení náležité velikosti nebo dres, upravené vlasy, má cvičit bez 
řetízků, náramků apod. 

3) Obuv na trénink - dítě může cvičit bosky nebo v gymnastických cvičkách. 

4) Není žádoucí, aby rodiče byli přítomni na tréninku, dítě musí být schopno vydržet bez přítomnosti 
rodiče. 

5) Během tréninků dodržujeme pitný režim, dítě by si proto mělo nosit nápoj ve vhodné (plastové, 
uzavíratelné, ideálně i podepsané) nádobě, jídlo však do tělocvičny nepatří! 

6) Prosíme rodiče, aby trenéry nerušili před začátkem či dokonce během tréninku dotazy, pokud je to 
možné, využijte čas po tréninku, popřípadě e-mail info@apao.cz. 

7) Prosíme rodiče dětí ze závodního družstva, aby informovali trenéra, že dítě onemocnělo nebo že se 
nedostaví na trénink. 

8) Veškeré akce a novinky týkající se Akademie PA se Vám budeme snažit co nejpřehledněji 
prezentovat na stránkách www.apao.cz a na Facebooku. 

9) Budeme vděční za další tipy na informace, které byste na našich stránkách uvítali, stejně tak za 
povedené fotky z akcí, které pořídíte a budete souhlasit se zveřejněním na webu nebo Facebooku. 

10) Při změně Vašich kontaktních údajů (e-mail, telefon) nás, prosím, co nejdříve informujte, abychom 
Vám mohli podávat upozornění při výjimečných situacích (úraz dítěte, apod.). 

 

 

Za team Akademie pohybových aktivit 

 

Bc. Martina Vavroušková Konopová 

  



PŘÍLOHA Č. 2 

Ochrana osobních údajů 

 

Při naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.  

 

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:  

Při zpracování vašich osobních údajů, resp. osobních údajů vašich nezletilých dětí, máme roli správce 
osobních údajů. Jako správce osobních údajů určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů 
a odpovídáme za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti 
ochrany osobních údajů, zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ( GDPR ) a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  

Účel zpracování osobních údajů:  

Jako správce využíváme osobní údaje, které nám poskytujete zejména k tomu, abychom s Vámi mohli 
uzavřít smlouvu o účasti na kurzu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší činnosti je organizace 
kurzů a vedení evidence o účasti na kurzech, k čemuž osobní údaje potřebujeme.   

Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o kurzy. V těchto případech jsme oprávněni 
zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu 
osobních údajů.  

Právní základ pro zpracování osobních údajů:  

Právním základem pro zpracování osobních údajů, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, 
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od 
třetích osob za účelem přímého marketingu.  

Jaké osobní údaje zpracováváme:  

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje. Mezi zpracovávanými údaji je zejména Vaše 
jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, jméno dítěte a datum narození dítěte. V 
žádném případě nezpracováváme osobní údaje zvláštních kategorií (citlivé osobní údaje), ani osobní 
údaje, které nejsou nezbytné pro naši činnost.  

Předání osobních údajů dalším osobám: 

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití.  

Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních 
údajů dleGDPR.  

Uchovávání osobních údajů:  

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje 
uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které 
archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty.  

E-mailové adresy zájemců o kurzy uchováváme do okamžiku uzavření smlouvy nebo do konce 
příslušného pololetí, ve kterém nám byly tyto osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou uchovávány 
v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezeným přístupem. Při správě osobních 
údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné 
podobě je omezen personálně i fyzicky. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?  

Máte právo na přístup k osobním údajům. Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda 
zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, 
rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních 
údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní 
důvody zpracování, pokud nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti 



zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Pro 
uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte e-mailem na naší e-mailové adrese uvedené na stránce 
www.apao.cz. 

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:  

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními 
předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost e-mailem na naši e-mailovou adresu uvedenou na 
stránce www.apao.cz., Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením 
spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních  údajů, více informací naleznete na 
www.uoou.cz. 

 


