
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

PRO AKCE POŘÁDANÉ 

Paní Marcelou Fričovou Thürichovou, IČ: 65241495 zapsaná v Živnostenském rejstříku 
MÚ Brandýs n. Labem v rámci značky BIORET 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti 
smluvních stran při objednávání a poskytování školení, kurzů a dalších akcí (dále jen Akce) 
pořádaných paní Marcelou Fričovou Thürichovou pod značkou BIORET prostřednictvím 
internetových stránek www.bioret.cz (dále jen webové stránky) a v prostorách pronajatých 
nebo vlastní provozovně jejíž adresa je uvedena na webových stránkách. 

1.2. Provozovatelkou internetových stránek a poskytovatelkou služeb (dále jen 
Provozovatelka) je: 

Marcela Fričové Thürichová 
IČ: 65241495 zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Brandýs n. Labem 
tel.: + 420 777 245 932 
e-mail: info@bioret.cz 
(dále jen jako „provozovatelka“) 
 
1.3. Pro účely těchto VOP platí následující zkratky: 
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s 
Provozovatelkou nebo s ní jinak jedná. 
 „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za Akci. 
„Účastníkem akce“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní Akce. Účastníkem 
Akce může být osoba odlišná od Zákazníka. 
 
1.4. VOP Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi 
Provozovatelkou a Zákazníkem. 
 
1.5. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách i v provozovně Provozovatelky.  
Přihlášením na Akci Zákazník vyjadřuje souhlas se zněním VOP, se kterými měl možnost se 
seznámit. 
 
1.6. Platnost VOP se řídí jejich zveřejněním. Provozovatelka má právo je kdykoli změnit bez 
udání důvodu. Práva a povinnosti před dnem účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčeny. 
 

2. NABÍDKA AKCÍ, JEJICH CENA, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1. Nabídka akcí je zveřejňována na webových stránkách a v provozovně Provozovatelky. 
Ta je pouze informativního charakteru a Provozovatelka není povinna smlouvu na tyto Akce 
uzavřít. 
 



2.2. Akce nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Provozovatelka 
není plátcem DPH. 

2.3. Případné doplatky za poštovné, balné či jinou dopravu a další související náklady jsou 
uvedeny v nabídce příslušné akce. 

2.4. Případné změny cen jsou vyhrazeny. Akční nabídky platí do odvolání, ukončení akce 
nebo jsou omezeny specifikovaným počtem kusů. 

2.5. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek, osobně na 
adrese provozovny, telefonicky nebo emailem (kontakty jsou uvedeny na Webových 
stránkách.). Zákazník specifikuje objednávaný produkt a vyplní všechny podstatné informace 
pro záměr uzavřít smlouvu.   

2.6. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že jím zadané údaje jsou pravdivé. 
Potvrzením své objednávky prostřednictvím bodu 2.5. dochází k závaznému návrhu na 
uzavření smlouvy. 

2.7. Provozovatelka potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník 
uvedl v Objednávce. Jejím doručením dojde k uzavření smlouvy. Nepoužije se v případě 
osobní objednávky na provozovně. 
 

3. PLATBY, DOPRAVA, ÚČAST, RUŠENÍ, STORNO PODMÍNKY 
3.1. Pokud je Akce hrazena Poukazem, je Účastník povinen prokázat se platným Poukazem, 
který odevzdá pověřenému pracovníkovi před začátkem Akce. 
3.2. Platby za Akce jsou prováděny zejména bezhotovostní platbou na účet Provozovatelky. 
Splatnost jsou 3 pracovní dny od potvrzení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. 
Platební údaje jsou Zákazníkovi zaslány na uvedený email spolu s potvrzením objednávky. 
Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatelky. 
Platba za Akci musí být uhrazena před započetím Akce jinak není Zákazník oprávněn 
zúčastnit se akce. 
Platbu je možné provést také v hotovosti v provozovně do 5 pracovních dní po návrhu na 
uzavření smlouvy, nejpozději však 3 pracovní dny před začátkem Akce. V provozovně je 
možné platit platební kartou. 

3.3. Ceny za Akce jsou konečné včetně však dalších poplatků, dopravného atp. platné ke dni 
návrhu na uzavření smlouvy. Provozovatelka vydá Zákazníkovi doklad o uhrazení v hotovosti 
nebo elektronickou verzi zaslanou emailem. Objednaný poukaz je odeslán Zákazníkovi do 5 
pracovních dní od uhrazení kupní ceny, a to elektronicky nebo poštou dle zvolené metody. 

3.4. Akce je oprávněn se účastnit jak samotný Zákazník, který Akci objednal, nebo jím 
pověřená osoba (dále jen Účastník, který označuje Zákazníka i osobu, která se kurzu 
účastní). 

3.5. V průběhu konání akce jsou Účastníci povinni dodržovat provozní a bezpečnostní řád a 
pokyny odpovědné osoby, která Akci organizuje nebo dozoruje. S provozním a 



bezpečnostním řádem Účastníky seznámí odpovědná osoba na začátku akce. Účastníci, děti 
do 18 let, musí být pod dohledem odpovědné osoby starší 18 let, která za ně přebírá 
veškerou zodpovědnost. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v 
provozovně určeném. Provozovatelka neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž 
hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u 
sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Provozovatelka za škodu 
způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není 
dotčeno. Zákazník/Účastník kurzu odpovídají za škodu způsobenou Provozovatelce, jakož i 
za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu. 
Poučení: Pokud se na Akci vaří pokrmy, jsou určeny k přímé spotřebě. Pokud si je Účastník 
odnese mimo prostory Akce, je povinen je správně uskladnit a spotřebovat stejný den. 

3.6. Odpovědná osoba může z Akce vyloučit osoby, které porušují provozní nebo 
bezpečnostní řád, jejich chování je v rozporu s dobrými mravy nebo vykazují známky 
infekčního onemocnění nebo jim byla nařízena karanténa nebo se v posledních 14 dnech 
s takovou osobou setkali. 

3.7. Účastníci jsou povinni odpovědnou osobu informovat o případných alergiích, zejména 
potravinových či jiných zdravotních onemocněních, které mohou mít vliv na konání Akce. 
Odpovědná osoba je pak povinna na tato omezení brát zřetel. 

3.8. Zrušení a změna Akce ze strany Provozovatelky 

3.8.1. Provozovatelka je oprávněna zrušit konání Akce max. 2 dny před začátkem Akce, 
pokud nebyl naplněn minimální počet Účastníků, odpovědné osoba vedoucí Akci nemůže ze 
závažných důvodů vést Akci nebo nastaly vážné překážky v místě konání akce (např. 
havárie vody atp.). O zrušení Akce je Provozovatelka Účastníky povinna neodkladně 
informovat, a to emailem a telefonem (sms).  

3.8.2. V případě zrušení Akce dle bodu 3.8.1. je Provozovatelka povinna Zákazníkovi 
nabídnout jinou akci nebo vrátit platbu do 14 pracovních dní dle dohody obou stran. 

3.8.3. Provozovatelka si vyhrazuje právo možnost změnit odpovědnou osobu Akce nebo 
náplň akce až do 50 % bez předchozího upozornění, a to zejména z důvodů uvedených 
v bodu 3.8.1. Tyto změny nejsou důvodem pro uplatnění reklamace. 

 
3.9. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka 

3.9.1. Zrušení účasti na Akci Zákazníkem do 5 pracovních dní před konání Akce. 

V tomto případě má Zákazník právo vybrat si z nabídky jiných Akcí pořádaných 
Provozovatelkou, a to v následujících 90 dnech. Takovou změnu může provést pouze 
jednou. Pokud si Zákazník do 7 pracovních dní od oznámení jinou Akci nevybere a oznámí 
to Provozovatelce, má právo na vrácení 100 % ceny. Do ceny Akce se nepočítají náklady na 
vystavení Poukazu a poštovné pro jeho zaslání, pokud byl vystaven, na úhradu cena za 
vystavení Poukazu a jeho dopravu nemá Zákazník nárok. 



3.9.2. Zrušení účasti na Akci Zákazníkem méně než 72 hodin před konání Akce. 

Oznámí-li Zákazník zrušení účasti méně než 72 hodin před začátkem Akce, má právo 
Provozovatelka vrátit pouze 50 % ceny Akce. Do ceny Akce se nepočítají náklady na 
vystavení Poukazu a poštovné pro jeho zaslání, pokud byl vystaven, na úhradu cena za 
vystavení Poukazu a jeho dopravu nemá Zákazník nárok. 

3.9.3. Zrušení účasti na Akci Zákazníkem méně než 24 hodin před konání Akce. 

Oznámí-li Zákazník zrušení účasti méně než 24 hodin před začátkem Akce, nemá právo na 
vrácení žádné částky za Akci ani výměnu akce. Stejně se na věc pohlíží v případě, kdy se 
Zákazník nedostavil na Akci bez předchozího zrušení účasti. 

3.10. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka 
3.10.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) 
Občanského zákoníku. 
3.10.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace 
na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a 
násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů 
ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím 
průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní 
smlouvy se smlouva ruší od počátku. Poukaz není potřeba vracet. 
3.10.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro 
odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu. 

3.10.4. Pro komunikaci s Provozovatelkou je používán email info@bioret.cz.  

3.10.5. Pokud Zákazník uplatní své právo dle bodu 3.10.2., je Provozovatelka povinna vrátit 
částku do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 

3.11. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatelky 
3.11.1. Provozovatelka je oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy v případě zjevné chyby 
ve specifikaci Akce, jako je cena, místo nebo datum konání, pro které není schopna 
uspořádat Akci. V takovém případě je povinna takovou chybu oznámit Zákazníkovi a vrátit 
zaplacenou částku do 14 dní od oznámení. 

4. UPLATNĚNÍ POUKAZŮ 

4.1. Na vydaných Poukazech je specifikován druh Akce, případně termín konání. V takovém 
případě je možné Poukaz uplatnit pouze na konkrétní akci. Změna Akce je možná pouze na 
základě těchto VOP dle bodu 3.9. 

Pokud je Poukaz vystaven obecně bez označení konkrétní Akce, je jeho platnost omezena 
na 6 měsíců od jeho vystavení. Po skončení platnosti poukazu již nemá Zákazník nárok na 
jeho využití není vrácení peněz či čerpání jakékoli jiné Akce nebo služby. V případě 
závažných důvodů je možné prodloužit platnost Poukazu maximálně o 3 měsíce. Takové 



prodloužení musí být předem odsouhlaseno Provozovatelkou a lze ho uplatnit pouze jednou, 
a to před skončením platnosti Poukazu. 

5. REKLAMACE AKCE 

5.1. Pokud podmínky Akce neodpovídaly sjednaným podmínkám, má Zákazník právo 
uplatnit reklamaci z vadného plnění, a to emailem nebo osobně na adrese provozovny. 
Uplatněním reklamace je brán okamžik oznámení Provozovatelce. Takovou reklamaci musí 
uplatnit nejpozději do 6 měsíců od Akce. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z 
vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů. 
Provozovatelka neodpovídá za výsledek Akce. 

5.2. Pro uplatní práva reklamace je Zákazník povinen se prokázat uzavřenou smlouvou. 

 
5.3. Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění 
nebo dle dohody obou stran. V případě kladného vyřízení reklamace je možné dohodnout se 
na slevě z Akce nebo bezplatné účasti na jiné Akci. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1. Provozovatelka prohlašuje, že nakládá s osobními údaji dle platných ustanovení GDPR. 

6.2. Za osobní údaje se zejména rozumí (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje 
jsou shromažďovány pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. 

6.3. Zákazník dobrovolně souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu bodu 6.2. Tyto 
osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám pro komerční využití. Osobní údaje však 
mohou být zpracovávány třetí osobou, pouze však pro účely Provozovatelky. 

6.4. Zákazník má právo dát Provozovatelce také navíc souhlas se zpracováním osobním 
údajů pro další komerční nabídky Provozovatelky, a to zaškrtnutím příslušného políčka. 
Tento souhlas není podmínkou uzavření smlouvy na Akci. 

6.5. Zákazník má právo být informován o rozsahu zpracování jeho osobních údajů, jejich 
korekci a úplný výmaz kdykoli o to požádá. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP 

7.1. Provozovatelka je oprávněna provozovat značku BIORET a pořádané Akce na základě 
živnostenského oprávnění 
7.2. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, 
nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy. 
 

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vstupují v platnost 19. listopadu 2018. 


